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Formular de înscriere în  

Registru pentru evidența sistemelor individuale adecvate  

de colectare / epurare a apelor uzate 
 

1. Tip înscriere 

 Persoană fizică 

 

 Persoană juridică 

 

2. Nume / Denumire societate ................................................................................................................. 

3. Adresa domiciliu/Sediu Social…………………………….......………………................................... 

Adresa SIA*……………. …………………………………………………………………………… 

4. CNP ./ CUI............................................................................................................................................ 

5. Dețineți autorizație de construcție pentru sistemul individual adecvat de colectare? 

 

   DA   NU 

 

6. Număr autorizație de construire pentru sistemul individual adecvat de colectare ............................... 

7. Număr persoane deservite de sistemul individual adecvat de colecta............................................... 

8. Tip sistem individual adecvat de colectare  

   Fosă etanșă                  Fosă betonată 

Tip sistem individual adecvat de epurare, STAS:................................................................................ 

9. Capacitatea sistemului individual adecvat de colectare (mc) .............................................................. 

10. Dețineți contract de vidanjare? 

 

    DA   NU 

 

11. Număr contract de vidanjare ............................................ valabil până la data ................................... 

12. Nume companie care vidanjează apele uzate ....................................................................................... 

13. Echipare vidanjă (GPS, nivel volum, sistem raportare)....................................................................... 

14. Volum de apă  uzată  vidanjată conform contract (mc) ........................................... 

15. Nume rețea de canalizare /stație de epurare unde se descarcă vidanjele ............................................ 

16. Număr contract preluare ape vidanjate .......................................................... 

17. Volum total anual de apă uzată vidanjată (mc) ........................... 

18. Frecvență de vidanjare și descărcare ape uzate ............................... 

19. Există buletin de analiză privind  calitatea apelor uzate vidanjate?  

 

      DA   NU 

 

20. Valoare concentrație medie anuală în apele vidanjate, CBO5 (mg/l) 9) ........................................... 

 

DATA          SEMNĂTURA 

 

 

⃰SIA-Sistem Individual Adecvat 
,,Conform Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiurile juridice 

ale prelucrării datelor pot fi: relația contractuală, obligațiile legale ale operatorului, interesul public sau exercitarea autorității oficiale cu care este investit 
operatorul. Drepturile persoanelor vizate sunt: dreptul de informare și acces la datele personale prelucrate, dreptul la rectificare și ștergere a acestor date, dreptul la 

restrictionarea prelucrării, dreptul la opoziție împotriva prelucării datelor sau de a face obiectul unei decizii bazate pe prelucrarea automată a datelor cu caracter 

personal” 
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