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Comunicat de presă 
                                                                                           Mediaș, 25.05.2016 

 

TU FACI DIFERENȚA! 

 

CANALIZAREA NU ESTE COȘUL DE GUNOI! 
 

 Operatorul regional Apa Târnavei Mari vă atrage atenția că sistemele de canalizare sunt destinate 

exclusiv preluării apelor uzate menajere (ape rezultate din activități menajere, igienico-sanitare, din 

metabolismul uman) și a apelor pluviale. Utilizarea necorespunzătoare a rețelelor de canalizare duce la o 

creștere a costurilor de întreținere a acestora, costuri suportate indirect de toți membrii comunității.    

 Pentru a evita înfundarea instalației dumneavoastră de canalizare, nu mai aruncați în toaletă sau în 

chiuvetă deșeuri destinate pubelei sau containerului de gunoi : deșeuri menajere, biodegradabile, deșeuri 

din plastic, metal, hârtie, carton, sticlă, deșeuri periculoase și deșeuri rezultate din construcții.  

 Dacă nu faceți diferența, acțiunile dumneavoastră vor cauza blocarea parțială sau totală a 

conductelor de canalizare și a stațiilor de pompare a apelor uzate. Efectul blocajelor este resimțit, în 

primul rând, tot de locuitorii din zonă, urmare a refulării apelor reziduale, așadar vă rugăm să luați măsuri 

concrete pentru a preveni aceste evenimente neplăcute! 

 Mai mult, neutilizarea corespunzătoare a sistemelor de canalizare duce la scăderea duratei de viață 

normată a întregii infrastructuri de canalizare, de la racorduri, colectoare, stații de pompare, stații de 

epurare și la creșterea costurilor de mentenanță cu schimbarea pompelor arse, creșterea frecvenței 

intervențiilor asupra rețelelor și perturbarea funcționalității proceselor tehnologice de epurare a apelor 

uzate. 

 Prin urmare, aceste activități cauzează disconfort imediat, dar duc și la creșterea tarifului de 

canalizare, urmare a creșterii costurilor de întreținere a sistemelor de canalizare, efecte resimțite de toți 

utilizatorii! 

 Luând decizia corectă, dovediți responsabilitate pentru viitor și o atitudine proactivă în vederea 

protecției mediului înconjurător ! 
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