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       Către:  APĂ CANAL SA GALAȚI                                        

                                                                              Laborator  Ape Uzate 

 

Client:…………………………………………………………………………………………………………                                   

Adresa..................................................................................................................................nr.................. 

tel./ fax ……..………..………….............................................................................................................. 

Prin prezenta, care ţine loc de comandă fermă, vă rugăm să ne prestaţi următoarele servicii : 

 

A. 1.Prelevare probă:Denumire probă, loc de prelevare, provenienta (amplasament, adresa, alte elemente 

descriptive relevante): 

2.Proba prelevata pe propria raspundere    

 

B. Tipul probei:  apă uzată  apă de suprafaţă        alte      

C. Nr. probe                                 Volum  

D. Analize fizico – chimice de efectuat  (vă rugăm bifaţi mai jos): 

pH      

SR ISO 10523/2012      
 

Sulfuri  

SR 7510 :1997 

Metoda Nanocolor  

 

*Azotiti 

SR EN26777 ISO 

6777:2002 

 

*Zinc 

Metoda 

Nanocolor 

 

 

Consum chimic de 

oxigen (CCO-Cr ) 

SR ISO 6060/1996 

 
Substante extractibile 

SR 7587:1996 
 

*Cloruri 

SR ISO 9297/2001 
 

*Cadmiu 

Metoda 

Nanocolor 

 

 

Continut biochimic 

de oxigen (CBO5 ) 

Metoda OxiTop IS 12 

 

Agenti de suprafata 

anionici  

SR EN 903:2003 

 
*Sulfati 

Metoda Nanocolor 
 

*Cupru  

Metoda 

Nanocolor 

 

Materii in suspensii  

SR EN 872:2005 
 

Azot total  

Metoda Nanocolor 
 

*Indice fenolic 

Metoda Nanocolor 
 

*Crom  

Metoda 

Nanocolor 

 

Reziduu  filtrabil la 

105ºC 

STAS 9187-84 

 
Fosfor  total  

Metoda Nanocolor 
 

*Cianuri  

Metoda Nanocolor 
 

*Pumb  

Metoda 

Nanocolor 

 

Amoniu  

SR ISO 5664 :2001 

SR ISO 7150-1 :2001 

 
*Azotati  

SR ISO 7890-3:2000 
 

*Fier  

SR ISO 6332:1996 
   

Observatii: Incercarile marcate cu „ *” NU sunt acoperite de acreditarea RENAR. 

E.Alte precizări: 

     Termen de predare a raportului de incercare : ............................................................................................. 

     Opinii si interpretari neacreditate RENAR la cerere. 

     Documente de referinta insotitoare (Autorizatie):....................................................................................... 
 

Prin această solicitare imi exprim consimțământul in vederea prelucrării datelor cu caracter personal, destinate asigurării derulării raporturilor 

contractuale, emiterii facturilor de servicii, colectarii creanţelor legate de acestea, rezolvării solicitărilor in legătură cu activitatea desfăşurată 

precum și informării cu privire la serviciile pe care Societatea APA CANAL SA Galați le prestează, cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare privind protecția datelor cu caracter personal                                                                    
                                                                                                               …………………………………                                      
                                                                                                                         (data, semnătura solicitant) 
                                                                                                                                        
Informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal și modul de prelucrare al acestor date de către Societatea APĂ 

CANAL SA Galați pot fi obținute la adresa: www.apa-canal.ro/relatiiclienti/prelucrareadatelorcucaracterpersonal.                                                                                                                              
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