
 
 

 
 

 
 

Martie 2017 

Formular de aderare la serviciul MOL de facturare electronică 

 

Sunt de acord cu emiterea şi transmiterea electronică (prin email) a facturilor emise de către MOL 

România Petroleum Products SRL pentru tranzacțiile cu carduri MOL în România şi în străinătate*. 

1. În cazul în care Utilizatorul acceptă utilizarea facturii electronice, acceptul său reprezintă 

confirmarea că deține mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice, precum şi că 

are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului şi lizibilitatea 

facturii. 

2. Pentru a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului şi lizibilitatea facturii, MOL 

România a implementat, pe lângă controale de gestiune, emiterea facturilor electronice cu 

semnătură electronică avansată, bazată pe un certificat digital şi creată de un dispozitiv 

securizat de creare a semnăturii. 

3. Factura se consideră recepționată de către client la data transmiterii facturii de către MOL 

România la adresa de e-mail specificată de către Utilizator în tabelul de mai jos: 

Nume companie:  

CUI:  

Cod client (se găseşte pe 

factură în câmpul: Cod client): 

 

Adresa email pentru 

transmitere factură: 

 

 

Nume şi prenume:  

Semnătură:  

Ștampilă: 

 

Vă rugăm să transmiteți acest formular semnat şi ştampilat prin email, la adresa: 

cardline@molromania.ro sau prin fax la numărul 0264-594288. 

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să ne contactați la: 0264-407684/ 685 sau prin email la 

cardline@molromania.ro. 

*Pentru alimentările cu cardul MOL Gold în țările din Grupul MOL (altele decât România), se va emite factură 

electronică în cazul în care țara unde s-a efectuat alimentarea are implementat serviciul de facturare 

electronică. In cazul în care țara respectivă nu are implementat serviciul de facturare electronică, pentru 

alimentările efectuate în țara respectivă, factura se va emite în format tiparit si va fi trimisă prin poştă. La data 

prezentei, țările din Grupul MOL (altele decât România) care au implementat un serviciu de facturare 

electronică sunt: Ungaria, Slovacia şi Croația (pentru alimentările efectuate în rețeaua Tifon). 
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