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ACT ADIȚIONAL NR 1  

la 

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI 

 

” Activează Factura Electronică” 

 

 

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 ” Activează Factura Electronică” (“Regulamentul”), autentificat cu nr 1065 

din 13 septembrie 2022 de biroul notarial Popa & Turcu din București, modificarea a acestuia prin 

prelungirea campaniei dupa cum urmează: 

 

1. Secțiunea 1 . Organizatorii.Durata art 1.4 devine: 

 

1.1. Campania se va desfășura la nivel național, în intervalul 19 septembrie 2022, ora 00:00 - 15 

decembrie 2022, ora 23:59 inclusiv (denumită în continuare “Perioada Campaniei”), cu respectarea 

dispozițiilor prezentului Regulament. 

 

 

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

aliniatul c.  devine: 

- să își activeze factura electronică pentru energie electrică sau gaze naturale prin intermediul 

contului de client MyElectrica sau în Centrele de Relații cu Clienții Electrica Furnizare, în 

perioada campaniei, respectiv în intervalul 19 septembrie – 15 decembrie și să o mențină activă 

pe perioada Campaniei. 

 

3. Secțiunea 5 . DESEMNAREA ȘI VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR art 5.1 devine: 

Câștigătorii premiilor vor fi desemnați în mod aleatoriu, prin tragere la sorți efectuată în prezența 

unei comisii, formată dintr-un reprezentant al Agenției și un notar. În extrageri nu se vor folosi decât 

codurile alocate de organizator nu și datele personale ale participanților. Extragerile vor avea loc în zilele 

de 10 octombrie, 24 octombrie, 7 noiembrie, 21 noiembrie și 19 decembrie 2022. Extragerea 

câștigătorilor premiilor va viza mai întâi potențialii câștigători ai premiilor, apoi se vor extrage 6 rezerve, 

care în cazul invalidării câștigătorilor, se vor substitui acestora, în ordinea extragerii lor. În cadrul 

extragerilor, câștigătorii și rezervele vor fi extrași în următoarea ordine: Premiul 1, Premiul 2, Premiul 3 

și apoi rezervele   

  
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 

http://www.electricafurnizare.ro/
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


