
Orasul Roznov 

__________________________ 
(nr. inregistrare) 

Declaratie 
pentru evidența sistemelor individuale adecvate de colectare (SIA colectare) 

si 
pentru evidența sistemelor individuale adecvate de epurare (SIA epurare) 

 
 
Numesi prenume ______________________________________________________________________________ 
 
Adresa _______________________________________________________________________________________ 
 

1. SIA COLECTARE 
 

TIP SIA 

COLECTARE 

(fosa etansa 

vidanjabila betonata, 

nestandardizata\Fosă 

septică profesională 

standardizata) 

Numar 

de 

persoane 

deservite 

Capacitate 

in mc  

Detine 

autorizatie 

de 

construire 

(daca da, 

numarul, 

data si 

emitentul) 

Detine 

contract 

de 

vidanjare 

(daca da, 

numarul, 

data si 

operatorul 

economic 

care 

presteaza) 

Volum total 

anual de apă 

uzată 

vidanjat,(mc) 

Frecvență 

de 

vidanjare 

și 

descărcare 

ape uzate 

(lunar\... 

Anual) 

Există 

buletin de 

analiză 

privind  

calitatea 

apelor 

uzate 

vidanjate? 

(DA/NU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 
 
1) Sistemele individuale adecvate de colectare (SIA) sunt sisteme pentru colectarea apelor uzate, altele 
decat colectarea apelor în retele de canalizare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de  
alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de 
colectare şi epurare a apelor uzate care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al 
sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de 
reglementare conform standardizării şi legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. SIA 
se amplasează în zonele în care reţelele de canalizare încǎ nu au fost extinse sau în zonele în care, din diferite 
motive, extinderea reţelei de canalizare nu se poate realiza, cauza principală fiind costurile foarte mari, respectiv 
nefezabilitatea tehnică a acestora. SIA sunt folosite în general pentru colectarea apelor uzate menajere de la: 
locuințele populației, unitǎţi de alimentaţie publicǎ şi cazare – pensiuni, sanatorii, şcoli, complexe comerciale, 
agenţi economici.             
   MENTIUNI 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



 
2.  SIA EPURARE  

 
TIP SIA 

EPURARE 

(Statie de 

epurare 

rezidențială\ 

Statie de 

epurare 

monobloc tip 

X) 

Numar 

de 

persoane 

deservite 

 Capacitate 

proiectată 

SIA, (în 

mc/zi  si în 

locuitori 

echivalenți) 

Detine 

autorizatie 

de 

construire? 

(daca da, 

numarul, 

data si 

emitentul)\ 

Detine 

autorizatie 

SGA? 

Nivel de 

epurare 

realizat 

(primar/ 

secundar / 

terțiar/altele  

Tip evacuare 

(directa / 

indirecta) 

Nr. 

contract de 

mentenanță 

/ operare 

Cine 

monitorizează 

calitatea 

apelor uzate 

epurate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
2) Sisteme individuale adecvate de epurare (SIA) -  sunt sisteme pentru epurarea apelor uzate, altele decat stațiile 
mari de epurare, așa cum sunt definite în art. 3 lit aj) din Legea serviciului de  alimentare cu apă și canalizare nr. 
241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare: „sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate 
care asigură un nivel de protecţie a mediului corespunzător, similar cu cel al sistemelor publice centralizate de 
canalizare şi epurare, şi care îndeplinesc condiţiile tehnice, de mediu şi de reglementare conform standardizării şi 
legislaţiei specifice din domeniul apelor uzate şi gospodăririi apelor”. Majoritatea staţiilor de epurare individuale 
puse în funcţiune în ultimii ani pentru epurarea apelor uzate provenite de la localități sunt de tip compact, 
monobloc, în care toate instalaţiile şi echipamentele sunt montate într-o construcţie amplasată subteran sau semi 
îngropată.  
 
Declar ca datele completate mai sus sunt conforme cu realitatea, putand dovedi acest fapt in cazul unui control 
al autoritatilor cu atributii in domeniu, prin documente conforme cu legislatia in domeniu. 
 
Pentru informatii suplimentare legate de cele declarate in prezentul inscris, pot fi contactat la numarul de 
telefon______________________________________. 
 
.Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. Părțile sunt conștiente de 

faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator de date sau imputernicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane 
care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii. Prin urmare, Părțile confirmă 

respectarea deplină a următoarelor prevederi, inclusiv dar fără a se limita la: 
● capacitatea de a respecta drepturile persoanelor vizate privind ștergerea, corectarea sau transferul informațiilor personale  

● informarea in caz de breșă de date a tuturor destinatarilor relevanți, într-un interval maxim de 72 ore și, în cazul Prestatorului nu mai târziu de 24 

ore de la momentul în care o astfel de încălcare a securităţii datelor a ajuns în atenția acestuia,  
● îndeplinirea tuturor îndatoririlor obligatorii privind documentarea conformării cu Regulamentul 679/2016.  

 Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor în limita contractului pe care îl au încheiat, acesta fiind baza legală a prelucrării orice prelucrare 

suplimentară sau în alt scop face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemena perioada de stocare a datelor personale 

prelucrate prin contract este limitată la perioada corespondentă realizării obiectului principal al contractului.  

 Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-

un alt mod. Prin urmare, Părtile vor lua toate măsurile tehnice și în special organizatorice necesare, în ceea ce priveşte obligațiile asumate prin această clauză:  
● vor împiedica persoanele neautorizate să obțină acces la sistemele de prelucrarea datelor cu care sunt prelucrate sau utilizate datele cu caracter personal  

● vor preveni utilizarea fără autorizație a sistemelor de prelucrare a datelor  

● se vor asigura că persoanele care au dreptul să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au Drept de acces și că datele cu 
caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în cursul prelucrării sau utilizării și după stocare  

● se vor asigura că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizație în timpul transmiterii electronice sau 

transportului și că este posibil să verifice și să stabilească către care organisme se doreşte să se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin 
mijloace de transmitere a datelor  

● se vor asigura că pot verifica și stabili dacă și de către cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal în/din sistemele de 

prelucrare a datelor  
● se vor asigura că, în cazul unei acțiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, datele sunt prelucrate strict în conformitate cu prezentul contractul 

incheiat între Părți  

● se vor asigura că datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentală  
● se vor asigura că datele colectate în scopuri diferite pot fi prelucrate separat. 


