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Compania de Apa SOMES licentiata ca operator regional
Incepand cu data de 17 Noiembrie 2006, Compania de Apa SOMES SA este in mod
oficial licentiata de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospodarie Comunala – A.N.R.S.C., pentru prestarea serviciului public de alimentare cu
apa si de canalizare in sistem regional, respectiv in ariile administrativ teritoriale ale
judetelor Cluj si Salaj. Licenta de operare clasa 1 acordata incepand cu aceasta data
C.A.S.S.A. prin Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C., vizeaza o arie geografica care cuprinde
Municipiile Cluj-Napoca, Dej, Gherla si Zalau, Orasele Huedin, Cehu Silvaniei, Simleu
Silvaniei si Jibou, cit si cele 24 de localitati rurale deservite in judetul Cluj.
In acest fel, Compania de Apa Somes SA este primul operator regional licentiat din
Romania care trece de granitele administrative ale judetului propriu, deservind o populatie
de peste 600.000 de locuitori din cele doua judete, cu o lungime a retelelor de apa de 850
km si a retelelor de canalizare de peste 604 km.
Acordarea licenţei de către autoritatea naţională de resort – A.N.R.S..C - înseamnă
pentru C.AS.S.A. recunoaşterea oficială a calităţii si capacitatii de operator furnizor şi/sau
prestator de servicii publice de apă - canalizare şi este destinată pentru a asigura
funcţionarea optimă în condiţii de siguranţă şi de performanţă la nivelul aşteptat, pentru
asigurarea calităţii serviciilor prestate şi nu în ultimul rând pentru a proteja interesele
utilizatorilor.
Acordarea licenţei semnifică de asemenea îndeplinirea de către Compania de Apa
SOMES SA a condiţiilor necesare pentru obţinerea unui asemenea statut, în condiţiile
arătate mai sus. Este de asemenea un pas important în procesul continuu de transformare a
Companiei într-un Serviciu Public eficient, profesional, orientat către clienţi si dezvoltand o
activitate cu impact minim la adresa mediului, în concordanţă cu standardele comunitare în
domeniu.
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