
 Formular de înscriere în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru 
Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Comunei Baciu 

 Conform Hotărârii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea Criteriilor pentru 
autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor 
individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate.  
 
□ Tip Personalitate: ○ Persoană fizică ○ Persoană juridică  
□ Numele dumneavoastră/ Denumirea societății: ______________________________________ 
□ CNP/CUI: __________________________________________  

Adresa completă:  

Strada si numărul: ___________________________________________________  
Detalii imobil:_______________________________________________________  
Sat : ___________________________ Județ: _____________________________  

□ Telefon: ____________________________ □ Email: ______________________________  
□ Activitate principală conform Cod CAEN (acest câmp se completează numai de persoane 
juridice):  
___________________________________________________________________  
□ Descrierea activității societății (acest câmp se completează numai de persoane juridice):  
___________________________________________________________________  
□ Există o autorizație de mediu? (acest câmp se completează numai de persoane juridice):  
○ Da Numărul și data (dacă există):___________________________________ ○ Nu  
□ Există o autorizație de construire pentru sistemele de colectare?  
○ Da Numărul și data (dacă există):___________________________________ ○ Nu  
□ Există o autorizație de autorizație gospodărie a apelor?  
○ Da Numărul și data (dacă există):___________________________________ ○ Nu  
□ Sistemul individual de care beneficiați: ○ Colectare ○ Epurare  
□ Sursa de alimentare cu apă de care beneficiați: ○ Din rețeaua publică ○ Din surse individuale  
□ Descrieți sistemul de evacuare a apelor uzate menajere de care beneficiați:  
____________________________________________________________________  
□ Descrieți modul în care se realizează epurarea apelor uzate:  
____________________________________________________________________  
□ Descrieți modul în care monitorizați descărcarea apelor uzate:  
____________________________________________________________________  
□ Cine monitorizează calitatea apei? 
____________________________________________________________________  
□Cine este proprietarul sistemului individual adecvat de epurare? (SIA)  
____________________________________________________________________ 
□ Care este numărul persoanelor deservit de sistemului individual adecvat de epurare (SIA) 
____________________________________________________________________ 
□ Care este  tipul sistemului individual adecvat de epurare (SIA) 
____________________________________________________________________ 
□ Care este nivelul de epurare realizat (primar/secundar/terțiar/ 
altele)____________________________________________________________________ 
□ Care este  capacitatea sistemului  individual adecvat de epurare (SIA) în mc/zi? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este numărul persoanelor deservit de sistemului individual adecvat de epurare (SIA) 
____________________________________________________________________ 



□ Care capacitatea proiectată  a sistemului individual adecvat de epurare (SIA), în locuitori 
echivalenți? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este numărul persoanelor deservit de sistemului individual adecvat de epurare (SIA)? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care sunt parametrii de proiectare sistemului individual adecvat de epurare (SIA) CBO5 (KG/ZI) 
____________________________________________________________________ 
 
□ Cine operează și exploatează sistemul individual adecvat de epurare (SIA)? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este numărul contractului de operare/mentenață? (se răspunde doar dacă este cazul) 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este numărul buletinului de  analiză/ comanda/ contract monitorizare calitate ape uzate 
epurate? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este frecvența de monitorizare calitate ape uzate epurate? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este volum total anual de nămol epurat vidanjat, în mc? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este denumirea societății de vidanjare a  nămolului? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este frecvență vidanjare a nămolului de epurare? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care este numele instalației unde se tratează nămolul de epurare? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Care sunt parametri  pentru ape uzate epurate prevazuti in autorizatia de gospodărirea apelor, l/s, 
mg/l)?   
____________________________________________________________________ 
 
□ Care sunt parametrii pentru ape uzate epurate realizati,( l/s, mg/l)? 
____________________________________________________________________ 
 
□ Dețineți contract de vidanjare? 
         ○ Da     ○ Nu  
 
□ Numărul , valabilitatea și data contractului încheiat cu societatea de vidanjare:  
____________________________________________________________________  
□ Intervale 
____________________________________________________________________  
 



□ Care este denumirea societății care vidanjează apele uzate? 
____________________________________________________________________ 

□ Care este echiparea vidanjei (GPS, nivel volum, sistem raportare)? 
____________________________________________________________________ 

□ Care este volumul total de apă  uzată  vidanjată conform contract, în mc? 
____________________________________________________________________ 

□ Există buletin de analiză privind  calitatea apelor uzate vidanjate? (DA/NU) 
 
□ Care este volumul anual de apă  uzată  vidanjată conform contract, în mc? 
____________________________________________________________________ 

□ Care este  valoare concentrație medie anuală în apele vidanjate, CBO5 (mg/l)? 
____________________________________________________________________ 

□ Care este  numele rețelei de canalizare / stație de epurare unde se descarcă vidanjele 
 
____________________________________________________________________ 

 
 *Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea 
datelor mele cu caracter personal de către Comuna Baciu, conform Regulamentului (UE) 679 / 
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.  
Declarația este dată pe propria răspundere de către persoana fizică/reprezentantul legal al societății, 
în conformitate cu prevederile art. 326 din Codul Penal. 

Data………..        ……………………………. 
                             nume și prenume 
         ……………………………… 
                   semnătura 


