
 

 

 

 

 

FACTURA PE E-MAIL  

 

Începând cu luna MAI 2014, APA NOVA Ploieşti pune la dispoziŃia clienŃilor săi un           
NOU SERVICIU GRATUIT, respectiv „FACTURA PE E-MAIL” . 

Aderând la acest serviciu, clienŃii primesc facturile  (conforme cu originalul)  de apă şi 
canalizare, prin e-mail, în cel mult 24 de ore de la emitere . Facturile originale vor fi 
transmise, ca şi până acum, cu serviciile postale. 

Pentru a beneficia de acest nou serviciu, cei interesaŃi trebuie să completeze 
FORMULARUL DE ADERARE pe care îl pot accesa pe pagina de internet     
www.apanova-ploiesti.ro . 

InformaŃii suplimentare se pot obŃine la Centrul de Apel APA NOVA Ploie şti, apelând 
numerele de telefon  

0800 800 923 - apel gratuit din re Ńeaua Romtelecom   

0244 407 630 - apel taxabil din alte re Ńele de telefonie  

Sau prin intermediul adresei de e-mail clienti@apanova-ploiesti.ro  

De asemenea, clienŃii societăŃii se pot informa despre noul serviciu „FACTURA PE E-MAIL”  
şi de pe facturile de apă şi canalizare din lunile MAI, IUNIE, IULIE şi AUGUST 2014 , unde 
vor găsi imprimat pe contrapagina facturii materialul informativ de mai jos. 

  



 

 

  
„FACTURA PE E-MAIL”  

NOUL SERVICIU GRATUIT pe care APA NOVA Ploieşti îl pune la 
dispoziŃia clienŃilor săi.  

 

Cui se adresează? 

ClienŃilor APA NOVA Ploieşti, titulari ai unui contract de furnizare/ prestare  a serviciilor 
de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Pentru a beneficia de acest serviciu...  

...clientul trebuie să acceseze pagina de internet www.apanova-Ploieşti.ro, rubrica 

NOUTĂłI şi să completeze FORMULARUL DE ADERARE. Acesta se 
completează o singură dată, în momentul aderării la acest serviciu. 

ClienŃii deja înregistraŃi la serviciul „INFORMA łII DESPRE FACTURĂ” vor fi transferaŃi 
automat către noul serviciu „FACTURA PE E-MAIL” . 

Pentru a primi “FACTURA PE E-MAIL”, clientul trebuie să:  

 deŃină o adresă de e-mail;  

 fie titularul unui contract de furnizare/ prestare a serviciilor de alimentare cu apă şi de 

canalizare încheiat cu APA NOVA Ploieşti. 

 

Beneficiile clientului 
 

 Prime şte pe e-mail factura  (conformă cu originalul) în maxim 24 de ore  de la emitere , 

factura originală urmând să fie transmisă, ca şi până acum, cu serviciile poştale; 

 Posibilitatea achitării facturii prin oricare din modalităŃile de plată puse la dispoziŃie de 

către APA NOVA Ploieşti (pentru vizualizarea modalit ăŃilor de plat ă, se accesează 

http://apanova-Ploie şti.ro/Modalitati_de_plata_a_facturilor_ANP.pdf ); 

 Poate avea acces oricând şi oriunde la informaŃiile din facturi; 

 Posibilitatea monitorizării atente a cheltuielilor şi consumurilor de apă. 

ClienŃii pot solicita informaŃii suplimentare la Centrul de Apel APA NOVA Ploie şti,  la 
numerele de telefon sau adresa de e-mail, menŃionate mai jos: 

0800 800 923 (apel gratuit) apelabil din reŃeaua Romtelecom 
0244 407 630 (apel taxabil) din alte reŃele de telefonie fixă sau mobilă 
E-mail: clienti@apanova-Ploie şti.ro  
 


