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Acord de recep]ionare a facturilor [i a documentelor logistice personalizate prin mijloace electronice

Părţile prezentului act, denumit în continuare “Acord”
S.C. .........................................................................................................., cu sediul social în .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................., cod poştal  , 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. ............................................................, CUI .........................................................., telefon   ,
fax   , e-mail ................................................................................................., reprezentată prin .........................................................................,
în calitate de..............................................................., denumită în cele ce urmează “Beneficiar” şi 
S.C. EDENRED ROMANIA S.R.L. cu sediul social `n Bucureşti, Calea Şerban Vodă Nr. 133, sector 4, cod poştal 040205, 
înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/5659/1998, CUI 10696741, telefon 021 301 33 11, fax 021 301 33 44, e-mail: 
edenred.romania@edenred.com,  reprezentat\ prin Dana Sîntejudean în calitate de Director General, denumită în cele ce urmează “Furnizor”,  au 
convenit de comun acord următoarele:

Beneficiarul, `n calitate de comerciant partener al Furnizorului, opteaz\ [i `[i asum\ prin semnare una sau mai multe dintre urm\toarele variante 
de comunicare a facturilor electronice [i/sau documentelor logistice personalizate puse la dispozi]ia sa de Furnizor `n executarea contractelor cu 
unit\]ile afiliate semnate `ntre p\r]ile prezentului Acord, astfel:

ANEXA 3

Op]iunea Semn\tura reprezentantului 
Beneficiarului 
V\ rug\m s\ semna]i `n dreptul 
op]iunii dumneavoastr\!

Sistemul ales pentru comunicarea 
facturilor [i/sau, dup\ caz a 
documentelor logistice personalizate 
`n format electronic.
V\ rug\m, bifa]i c\su]a aleas\!

Costuri aferente op]iunii exprimate 
(valorile sunt f\r\ TVA)

0 lei pentru facturi si borderouri 
accesate de c\tre Beneficiar din 
platforma My Edenred

0 lei pentru borderou accesat de c\tre 
Beneficiar din platforma My Edenred.
0 lei per expediere pentru serviciul de 
transmitere a facturilor electronice 
DOAR `n m\sura `n care s-a optat [i 
pentru comunicarea acestora prin 
intermediul aplica]iei e-Factur@ 
conform op]iunii 3 din prezentul tabel. 
~n caz contrar, costul aferent este de 
2 lei (f\r\ TVA) per expediere, sum\ care 
se va re]ine din valoarea nominal\ a 
tichetelor recep]ionate de Furnizor de 
la Beneficiar [i care urmeaz\ a fi 
decontate `n condi]iile contractelor cu 
unit\]ile afiliate semnate ̀ ntre ace[tia.

0 lei pentru facturi accesate din site 
Transfond de c\tre Beneficiar. 
0 lei per expediere pentru serviciul 
de personalizare [i transmitere a 
documentelor logistice DOAR dac\ s-a 
optat [i pentru accesarea acestora prin 
intermediul My Edenred conform 
op]iunilor 1 sau 2, `n caz contrar 
costul aferent fiind de 2 lei (f\r\ TVA) 
per expediere, suma care se va 
re]ine din valoarea nominal\ a 
tichetelor recep]ionate de Furnizor 
de la Beneficiar [i care urmeaz\ a 
fi decontate `n condi]iile 
contractelor cu unit\]ile afiliate 
semnate ̀ ntre ace[tia.

doresc recep]ionarea facturilor [i 
a documentelor logistice personalizate 
(borderouri de rambursare) prin 
intermediul aplica]iei My Edenred

doresc recep]ionarea doar a 
documentelor logistice personalizate 
(borderouri de rambursare) prin 
intermediul aplica]iei My Edenred

doresc recep]ionarea facturilor 
prin intermediul aplica]iei e-Factur@, 
iar  transmiterea documentelor 
logistice s\ se efec tueze prin 
intermediul aplica]iei My Edenred
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Interpretarea prezentului Acord

Cu excep]ia clauzelor prezentului Acord care men]ioneaz\ `n mod expres o adresabilitate dedicat\ uneia dintre op]iunile mai sus 

men]ionate ori unuia dintre sistemele electronice de comunicare con]inute `n acestea, restul clauzelor Acordului urmeaz\ a 

reglementa ̀ n mod generic rela]iile dintre Beneficiar [i Furnizor, indiferent de op]iunea exprimat\ de Beneficiar pentru unul sau mai 

multe canale de comunicare a facturilor [i/sau documentelor logistice personalizate.



Art. 1. Prin semnarea prezentului document, Beneficiarul accept\ ca transmiterea facturilor aferente serviciilor prestate de Furnizor [i/sau a 
documentelor logistice personalizate de Furnizor s\ se fac\ prin intermediul mijloacelor electronice în condi]iile prezentului Acord 
conform op]iunilor exprimate `n tabelul de pe recto, începând din momentul activ\rii contului sau `n aplica]ia My Edenred [i/sau e-Factur@ 
(Transfond), dup\ caz, conform art. 4 din prezentul act.
Art. 2. în considerarea art. 1 de mai sus, Beneficiarul ia act [i este de acord ca transmiterea facturilor aferente serviciilor prestate de Furnizor s\ se 
realizeze, ̀ n func]ie de op]iunea exprimat\ mai sus:

- ~n cazul Op]iunii 1 din tabel prin intermediul aplica]iei My Edenred de]inut\ de Furnizor
- ~n cazul Op]iunii 3 din tabel prin intermediul aplica]iei e-Factur@ de]inut\ de Societatea de Transfer de Fonduri [i Decont\ri TRANSFOND S.A. 

(denumit\ în continuare "Transfond"), cu sediul în Bucure[ti, B-dul Ficusului nr. 1, sector 1, România, înregistrat\ la Oficiul Registrului Comerţului de 
pe lâng\ Tribunalul Bucure[ti sub nr. J40/6820/2000, CUI 113215516.
Art. 3. Beneficiarul accept\ faptul c\ `n legatur\ cu Op]iunea 3 Furnizorul poate schimba în mod unilateral, în orice moment, dup\ o notificare 
prealabil\ a Beneficiarului, furnizorul serviciilor de transmitere a facturilor prin mijloace electronice astfel cum acesta este men]ionat la art. 2. din 
prezentul act.
De asemenea, Beneficiarul accept\ posibilitatea ca Furnizorul s\ suspende sau s\ înceteze unilateral prezenta procedur\ de transmitere a facturii 
[i/sau a documentelor logistice prin mijloace electronice, dup\ o notificare prealabil\ a Beneficiarului, f\r\ ̀ ns\ ca acest demers s\ atrag\ dup\ sine 
suportarea de c\tre Beneficiar a vreunui cost de personalizare [i transmitere a facturilor [i documentelor logistice prin po[t\.
Art. 4. ~n cazul Op]iunii 3, `n vederea implement\rii sistemului necesar pentru recep]ionarea de c\tre Beneficiar a facturilor prin mijloace 
electronice, Furnizorul se angajeaz\ s\ semneze cu Transfond documentele necesare realiz\rii acestei implement\ri. ~n baza acestor documente, 
Furnizorul transmite c\tre Transfond fi[iere cu listele clienţilor s\i (Beneficiari) în vederea recunoa[terii acestora în e-Factur@ [i pentru livrarea 
facturilor c\tre ace[tia conform prevederilor prezentului Acord.
Odat\ recunoscut în e-Factur@, prin intermediul fi[ierelor transmise de c\tre Furnizor, Beneficiarul va putea efectua urm\toarele opera]iuni:

a. creare [i configurare cont în e-Factur@, dup\ ce a agreat Termenii [i condi]iile generale de utilizare e-Factur@,
b. completare [i modificare ulterioar\ a datelor din profil,
c. modificare, recuperare parol\,
d. vizualizare [i desc\rcare facturi din e-Factur@.

Contul Beneficiarului în e-Factur@ nu se consider\ activ pân\ când nu este accesat link-ul transmis pe e-mail acestuia de c\tre e-Factur@. 
Beneficiarul poate s\ ̀ [i inactiveze contul s\u din e-Factur@ numai dup\ ce a încetat sau [i-a modificat contractul cu Furnizorul. Facturile electronice 
vor fi disponibile în e-Factur@ timp de 90 de zile de la data emiterii. Accesul Beneficiarului la e-Factur@ este posibil 24/24h. ~n e-Factur@ vor fi 
disponibile, pentru fiecare factur\ electronic\, dou\ fi[iere: un fi[ier XML (reprezentând originalul facturii electronice) [i un fi[ier PDF (con]inând 
doar o imagine a facturii electronice).
E-Factur@, prin intermediul Modulului Operatorului Transfond, transmite automat pe e-mail, la adresa indicat\ de Beneficiar la art. 5. din prezentul 
act, urm\toarele notific\ri Beneficiarului:

a. Mesaj pentru accesarea link-ului în vederea activ\rii contului din e-Factur@,
b. Mesaj de notificare a modific\rii adresei de e-mail ca urmare a ac]iunii f\cute de Beneficiar asupra profilului s\u din e-Factur@. Sistemul 
transmite mesajul atât la vechea cât [i la noua adres\ de e-mail,
c. Mesaj de notificare a modific\rii profilului sau a parolei ca urmare a ac]iunii f\cute de Beneficiar asupra profilului s\u, asupra parolei
din e-Factur@;
d. Mesaj de notificare a recepţion\rii unei facturi de la Furnizor,
e. Mesaj de confirmare a inactiv\rii contului ca urmare a încet\rii contractului dintre Beneficiar [i Furnizor.

Beneficiarul se oblig\ s\ î[i activeze contul dedicat din sistemul e-Factur@ (Sistemul de facturare [i transmitere a facturilor prin mijloace electronice 
al Transfond) prin accesarea link-ului transmis pe e-mail în acest sens de Transfond.
Activarea contului de afiliat din cadrul aplica]iei My Edenred se face prin crearea [i configurarea contului Beneficiarului conform instruc]iunilor ce se 
g\sesc pe siteul www.edenred.ro. Facturile Beneficiarului vor fi ̀ nc\rcate ̀ n format .pdf [i vor fi disponibile ̀ n aplica]ia My Edenred pe durata 
contractului de afiliere. Art. 5. Ulterior activ\rii contului s\u în sistemul e-Factur@ [i/sau, dup\ caz, ̀ n sistemul My Edenred, transmiterea facturilor [i 
a documentelor logistice c\tre Beneficiar va fi realizat\ conform op]iunilor asumate de Beneficiar prin semnatur\ `n cadrul tabelului con]inut `n 
partea introductiv\ a Acordului. Disponibilitatea facturilor în sistemul e-Factur@ va fi notificat\ Beneficiarului de c\tre Transfond la adresa de e-
mail configurat\ în momentul cre\rii contului în e-Factur@.
Art. 6. Urmare a realiz\rii angajamentelor con]inute în prezentul act, Beneficiarul este deplin responsabil de realizarea [i men]inerea unor proceduri 
interne de securitate adecvate pentru dispozitivele de securizare, codurile, parolele [i alte metode de control al accesului, inclusiv în ceea ce prive[te 
canalul de comunica]ii utilizat pentru conectarea la e-Factur@ [i/sau My Edenred, în scopul prevenirii acces\rii neautorizate a sistemului. Orice 
accesare sau utilizare neautorizat\ a sistemului e-Factur@ [i/sau My Edenred nu este opozabil\ Furnizorului. Beneficiarul ̀ [i asum\ intreaga 
responsabilitate ̀ n legatur\ cu gestionarea conturilor deschise de acesta ̀ n e-Factur@ [i/sau My Edenred, sens ̀ n care orice opera]iune realizat\ de 
alte persoane ̀ n numele [i pe seama Beneficiarului ̀ n sistemul e-Factur@ [i/sau My Edenred vor fi opozabile acestuia, Furnizorul neavând obliga]ia 
de a verifica identitatea [i limitele mandatului persoanelor care realizeaz\ astfel de opera]iuni ̀ n numele [i pe seama Beneficiarului.
Art. 7. ~n cazul Op]iunii 3 asumate de Beneficiar, p\r]ile semnatare ale prezentului Acord agreeaz\ ca data primirii de c\tre Beneficiar a facturii emise 
[i transmise conform procedurii con]inute în prezentul Acord, va fi ziua lucr\toare urm\toare celei în care Transfond a transmis notificarea privind 
disponibilitatea facturii în sistemul e-Factur@, conform art. 5. de mai sus. De asemenea, `n cazul Op]iunii 1 asumate de Beneficiar, data transmiterii 
facturii va fi ziua lucr\toare `n care factura a fost `nc\rcat\ `n aplica]ia My Edenred de c\tre Furnizor, Beneficiarul având obliga]ia de a verifica 
periodic aplica]ia My Edenred ̀ n vederea desc\rc\rii facturilor sale.

Prezentul Acord a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare parte, astăzi  ___ / ____ / ______ 

Beneficiar Furnizor  EDENRED ROMANIA SRL

Semn\tura [i [tampila Semn\tura [i [tampila

............................................. .............................................
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