
1 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR 1  

la 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

”Semnezi contract si pe loc esti câstigat” 

 

 

Organizatorul acestei campanii (numită în cele ce urmează “Campania”), SOCIETATEA ELECTRICA 

FURNIZARE S.A., cu sediul în Municipiul București, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 1A, parter parțial, et.1, 

2 și 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. 

J40/8974/2011, cod de înregistrare fiscală RO28909028, având notificarea înregistrată la ANSPDCP sub 

nr. 20813 numită în cele ce urmează “Organizator”, decide, în acord cu art 1 aliniatul 1.5 din 

regulamentul campaniei ”Semnezi contract si pe loc esti câstigat” (“Regulamentul”), autentificat cu nr 

672 din 16 iunie 2021 de biroul notarial Popa & Turcu din București, modificarea a acestuia prin 

prelungirea promoției dupa cum urmează: 

 

1. Secțiunea 1 . Organizatorii.Durata art 1.3 devine: 

 

         Campania se va desfășura in municipiul Craiova, Turnu Severin, Timisoara și Giurgiu, începând 

cu data de 25.06.2021 ora 00:00 și până la data de 25.10.2021 ora 23:59 inclusiv.  

 

 

2. Secțiunea 2 . DREPTUL DE PARTICIPARE, PRODUSE PARTICIPANTE art 2.1 devine: 

Această Campanie se adresează  oricărei persoane fizice – clienti casnici, cu vârsta de peste 18 ani, 

care, în perioada campaniei, (din 25.06.2021 până la 25.10.2021), încheie un contract de energie 

electrică sau gaze naturale in piața concurențiala la punctele de prezență situate în Piata Victoriei 

nr 7, SAD 4/E, Timisoara; Bulevardul Stirbei Voda nr 7A, Craiova; Bulevardul Independentei, 

Bloc 104 B; Giurgiu; Bulevardul Tudor Vladimirescu nr 108, bl. TS12, Drobeta - Turnu Severin și 

care îndeplinește toate celelalte condiții de participare menționate în Sectiunea 2 si Secțiunea 3 de 

mai jos. 

 

3. Secțiunea 3 . MECANISMUL CAMPANIEI art 3.1 aliniatele 2 si 6 devin: 

Pentru primele 400 de contracte (primele 100 de contracte incheiate pentru fiecare dintre cele 4 locații 

stipulate in sectiunea 2 art 2.1)  încheiate de energie electrică sau gaze naturale în piața concurențială la 

punctelele de prezență mentionate in sectiunea 2 punctul 2.1, in perioada 25.06.2021 – 25.10.2021 se va 

acorda un voucher valoric în valoare de 50 RON.   

În cazul în care persoanele care îndeplinesc condițiile de mai sus doresc să încheie unul dintre 

contractele de furnizare, participante la campanie după expirarea perioadei de participare, 25.06.2021, 

ora 00:00:00 (inclusiv) și 25.10.2021, ora 23:59:59 (inclusiv), aceștia nu vor putea beneficia de voucherul 

valoric menționat mai sus. 

4. Secțiunea 4 . DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR art 5.1 devine: 

Pentru primele 400 de contracte (primele 100 de contracte incheiate pentru fiecare dintre cele 4 locatii 

stipulate in sectiunea 2 art 2.1)  încheiate de energie electrică sau gaze naturale în piața concurențială la 
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punctelele de prezență mentionate in sectiunea 2 punctul 2.1, in perioada 25.06.2021 – 25.10.2021 se va 

acorda un voucher valoric în valoare de 50 RON. 

  
Restul prevederilor regulamentului campaniei rămân neschimbate, valabile si producând efecte. 

Actul adițional nr 1 la Regulamentul Campaniei este disponibil pe perioada campaniei pe site-ul 

www.electricafurnizare.ro. 

 In conformitate cu prevederile regulamentului (UE) 2016/679 al Parlametului European si al 

Consiliului din 27.04.216 privind protectia persoanelor fizice in ceace priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE  

(regulamentul general privind protectia datelor –RGPD) si ale legii notarilor publici si a activitatii 

notariale nr 36/1995 republicata, noi, partile declaram ca suntem de acord cu prelucrarea acestor date in 

vederea perfectării actului notarial și cu furnizarea informațiilor referitoare la datele personale si 

conținutul actului notarial către autoritățile abilitate de lege, la cererea acestora. 

 

Prezentul Regulament a fost redactat într-un exemplar original și în 3 (trei) exemplare duplicat, din 

care un exemplar duplicat s-a păstrat împreună cu exemplarul original semnat în arhiva biroului notarial 

și 2 (două) exemplare duplicat s-au eliberat părții. 

 

Organizator, 

ELECTRICA FURNIZARE S.A. 

Prin reprezentant, 

MEȘCA DARIUS-DUMITRU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.electricafurnizare.ro/
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ANEXA 1 – Proces verbal de predare primire 
 

Incheiat intre :  
 

1. Electrica Furnizare SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Stefan cel Mare, nr. 1 A, 

inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub numarul 

40/8974/2011, identificata cu RO 28909028, reprezentata de 

.................................................. in calitate de ........................ numita in continuare 

Organizator,  

Si  
2. Dl./Dna........................................, cetatean roman, nascut(a) la data de 

........................, domiciliata in ......................................................, identificata cu cod 

numeric personal......................................, CI ......., seria......., nr..........., eliberat de 

..................... la data.................., numita in continuare participant premiat 

a..............................................................  

 
 

 Părțile au încheiat prezentul Proces Verbal de Predare – Primire a Premiului („Proces 
Verbal”) prin care organizatorul predă premiul de ......................... astăzi, ...../...../2020 
către Dl./Dna. ................................. 
 
Datele cu caracter personal din prezentul proces verbal de predare primire, se vor 
folosi in relatia cu Agentia Nationala de Administrare fiscala, in vederea declararii 
contravalorii premiului – acesta fiind incadrat in categoria veniturilor din alte surse.  
 
Organizator,            
         Participant premiat,  
 

 


