
Modalitati de plată 
 

 Direct la casieriile Companiei de la sediul Sucursalelor sau de la sediul central din Cluj-Napoca 
(B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79) sau punctul de lucru Str. Horea nr. 3;  

 La casierii - încasatori de teren ai C.A.S.S.A. identificati prin legitimatii;  

 Cu cardul, la P.O.S.-ul de la casieriile Companiei;  

 Varsaminte în numerar direct la diverse banci (fara comision la BRD);  

 Aplicația electronică BT 24 (fără comision);  

 prin intermediul aplicației MyCAS, disponibilă pe website-ul CASSA www.casomes.ro 
secțiunea Facturi, precum și în App Store și Google Play (gratuit);  

 prin Internet banking prin virament bancar din contul curent personal;  

 prin virament din contul Asociațiilor;  

 prin sistemul Direct Debit disponibil persoanelor fizice, la bancile cu care Compania de 
Apă SOMEȘ S.A. are astfel de convenții (factura se emite către banca indicată care 
asigură plata din contul clientului);  

 aplicația electronică a Băncii Transilvania ”BT 24”; 

 aplicația electronică a Băncii Române de Dezvoltare ”MyBRD Mobile”; 

 aplicația electronică a Băncii Comerciale Române ”George România”; 

 aplicația electronică Pay Point (plată cu card online) sau la 
terminalele Pay Point (numerar sau card); 

 

 În magazinele partenere ”un-doi Centru de plăți” - magazinele care au afișată sigla: 

Toate societățile comerciale care au afișată sigla:  

 
 
 

Notă: Rugăm reprezentații asociațiilor de proprietari să utilizeze mijloacele de plată electronică 

sus menționate. 

Programul casieriilor Companiei de Apă SOMEȘ S.A. 
 

Programul casieriilor Cluj (Sediul central) 
Luni – Vineri între orele 07,30 – 18,00  
Programul casieriilor Cluj (Sediul Astoria) 
Luni – Vineri între orele 08,00 – 15,30 
Vineri între orele 08,00 – 13,00 

Programul casieriilor Zalău  
Luni – Vineri între orele 07,30 – 16,00  

Programul casieriilor Dej  
Luni – Joi între orele 07,30 – 15,30  
Vineri între orele 08,00 – 13,30  
 

Programul casieriilor Șimleu Silvaniei  
Luni – Joi între orele 07,00 – 15,30  
Vineri între orele 07,30 – 13,00  

Programul casieriilor Gherla  
Luni – Joi între orele 07,30 – 15,30; 
Vineri între orele 08,00 – 13,30  
 

Programul casieriilor Jibou  
Luni – Joi între orele 07,30 – 15,30  
Vineri între orele 07,30 – 13,00  

Programul casieriilor Huedin  
Luni – Joi între orele 07,30 – 16,00;  
Vineri între orele 07,30 – 13,30  

Programul casieriilor Cehu Silvaniei  
Luni – Joi între orele 07,30 – 15,30  
Vineri între orele 07,30 – 13,00  

 

 

 

http://www.casomes.ro/


 

Conturile bancare:  

Banca Transilvania: RO67BTRL01301202990350XX  

BCR CLUJ RO28RNCB0106000767440001  

BRD CLUJ RO16BRDE130SV07833401300  

BANCPOST CLUJ RO61BPOS13003091142ROL01  

UNICREDIT CLUJ RO27BACX0000003005853000  

 

Clienții din întreaga arie deservită (Cluj și Sălaj), au posibilitatea de a vizualiza, descărca 

și plăti factura direct pe website-ul Companiei de Apă SOMEȘ S.A. www.casomes.ro secțiunea 

”Facturi – MyCas” unde, pentru a avea acces, se va crea un cont urmând pașii descriși pe 

pagină. 


