
 Facem apel către locuitorii comunei să dea dovadă de discernământ în ceea ce 

privește natura obiectelor pe care le aruncă în toaletă și chiuvetă. 

  Funcționarea în condiții corespunzătoare a sistemului de canalizare depinde în mare 

măsură de modul în care noi, cetățenii, respectăm normele elementare cu privire la apele uzate 

deversate. Dacă noi respectăm regulile de utilizare a sistemului de canalizare, noi demonstrăm 

grijă faţă de siguranţa locuinţei noastre şi a comunităţii din care facem parte şi protejăm mediul 

înconjurător.  

Ce este de fapt rețeaua de canalizare? 

Rețeaua de canalizare face parte dintr-un sistem complex alcătuit din două mari 

componente: sistemul de captare, tratare și distribuție către consumatori a apei potabile și 

sistemul de colectare, transport și epurarea apei uzate rezultate după utilizare. În prima fază, cea 

de alimentare, apa e luată din natură, tratată și distribuită către consumatori. După folosire, apa 

uzată ajunge în rețeaua de canalizare, de unde începe transportul ei către procesul de epurare.  

Sistemul de canalizare face „treaba murdară” din circuitul apei comunei. Odată utilizată, apa 

potabilă devine apă uzată. Rețeaua de canalizare asigură transportul apelor uzate menajere și 

industriale către stația de epurare, acolo unde aceste ape sunt tratate astfel încât să îndeplinească 

indicatorii de calitate prevăzuți în normative și apoi descărcate în emisar. Din acest motiv, 

canalizarea reprezintă un serviciu extrem de important de care depinde și sănătatea noastră, dar și 

păstrarea unui mediu înconjurător curat.  

Este nevoie de mobilizarea tuturor pentru a avea o relație funcțională cu sistemul de canalizare și 

mediul înconjurător. Să avem grijă de rețeaua de canalizare! Să nu aruncăm în căminele de 

racord şi de vizitare pietre, moloz şi alte deşeuri! Să nu acoperim cu pământ capacele căminelor 

de vizitare, îngreunând astfel munca personalului de întreţinere. Dacă observăm un capac de 

cămin spart sau care lipseşte, să încercăm să îl semnalizăm şi să anunţăm la dispeceratul 

societăţii ApaServ care funcţionează nonstop, la numărul de telefon 0233/233340.  

 



 

 
Reclame 

De ce este important să ne racordăm la sistemul de canalizare?  

1. mediul înconjurător este protejat prin eliminarea sistemelor individuale necontrolabile și 

potenţial poluatoare a solului și aerului; 

2. preţul canalizării este net inferior celui de vidanjare a bazinelor de stocare a apelor uzate; 

3. centralizarea apelor uzate şi curăţarea acestora prin intermediul staţiilor de epurare duce 

la un randament energetic mult mai bun decât întreţinerea şi curăţarea bazinelor de 

stocare a apelor uzate; 

4. dezvoltarea sistemului de canalizare duce, prin confortul oferit utilizatorilor, la o 

dezvoltare accelerată a comunităţilor, acestea devenind mai atractive atât pentru 

investitori cât şi pentru potenţialii noi rezidenţi. 

 Chiar dacă nu sunteți racordați la canalizare, însă dețineți o fosă septică vidanjabilă, 

conţinutul acesteia trebuie preluat de firmele specializate şi deversat în locuri special amenajate. 
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În niciun caz conţinutul lor nu trebuie aruncat oriunde în canalizare, deoarece această acţiune 

poate echivala cu o bombă epidemiologică la nivelul comunei.  

 

Care sunt primele semne în cazul funcționării anormale ale unui sistem de scurgere? 

Prezentăm mai jos fotografii dezgustătoare cu obiecte care au defectat sistemul de 

canalizare: capuri de pește, învelitoare absorbante și absorbante, balastru, șervețele umede.  

   

 

 

 



 

 

 

1. Apa se scurge din ce în ce mai greu, iar timpul de drenaj este foarte ridicat. Ai impresia că apa de 

pe podea sau din cabina de duș nu se mai termină. Acesta este un semn clar că sifonul poate fi 

înfundat. 

2. Apar mirosurile urâte. În baie este foarte adesea întâlnit acest lucru atunci când există probleme 

cu sistemul de canalizare. Dacă din dreptul sifonului de duș sau de pardoseală ies mirosuri 

neplăcute, este clar că acesta este înfundat și că urmează o problemă destul de inconfortabilă, 

dacă nu-l desfundăm. 

3. În timpul drenajului apa iese la suprafață, ca și când izbucnește în loc să se retragă în canalizare. 

Acesta este un semn clar că ar trebui să chemați instalatorul. Asta înseamnă că sistemul este deja 

înfundat și apa nu-și mai găsește loc, tocmai de aceea este dată afară.  



  Dacă avem un sistem de scurgere cu sifoane și rigole profesioniste, acest lucru nu se va 

întâmpla atât de des. Trebuie să investim cu atenție în aceste sisteme, deoarece ele reprezintă 

cheia către o baie dotată profesionist și către liniștea noastră.  

 

  De cele mai multe ori când avem o problemă de canalizare, rezolvarea ei este destul de 

inconfortabilă. Până ajunge specialistul și până se rezolvă întreaga problemă, rutina zilnică ne 

este oprită, ba mai mult, ne putem trezi cu niște cheltuieli de reparații usturătoare dacă problema 

este destul de gravă. De aceea, este bine să cunoaștem cele mai discrete semne pentru a preveni o 

astfel de problemă înainte de a ne trezi inundați sau înainte de a fi necesară demontarea 

întregului sistem de scurgere pentru desfundarea sa.  

 

Cum putem proteja sistemul de canalizare și mediul înconjurător?  

 

Prin respectarea unor reguli simple! Pentru sănătatea noastră este important să protejăm 

mediul înconjurător, folosind canalizarea numai pentru evacuarea apelor menajere.  

Mai jos avem o listă cu diverse substanțe și obiecte pe care oamenii le aruncă /varsă 

frecvent în rețeaua de canalizare, consecințele pe care le au asupra sistemului și ce putem face 

noi, utilizatorii, pentru a ne proteja rețeaua de canalizare și implicit mediul înconjurător:   

 

Ambalajele din plastic (cum sunt coșulețele de odorizant wc), materialele textile și 

produsele igienico sanitare sunt produse din material ce nu se dizolvă în apă și care pot înfunda 

foarte ușor țevile. Locul lor este în coșul de gunoi.  

Punga de plastic este folosită pentru un timp uneori incredibil de scurt, de obicei sub 25 de 

minute, și apoi este abandonată. Putem uita rapid de ea, dar ea nu dispare şi din lumea noastră. 

Pungile de plastic rămân pe Planetă între 100 şi 500 de ani, înainte de a se descompune complet. 

Acest ciclu lent de degradare are ca rezultat un impact profund asupra mediului nostru. Pe 

parcursul unui an, fiecare cetățean european aruncă, în medie, 200 de pungi de unică folosinţă. În 

fiecare minut, 1 milion de pungi de plastic sunt utilizate, la nivel global, iar anual, în lume, se 

arunca 500 de miliarde de astfel de ambalaje.  

http://rigolesifoane.ro/sifoane-pardoseala


Dacă într-o singură zi alegem hârtia în locul plasticului, sau chiar mai bine, dacă ne aducem 

propriile pungi la cumpărături, această zi şi-a atins scopul în ceea ce privește protejarea mediului. 

Părul se agață și se lipește de alte obiecte. Odată intrat în țevile de scurgere acesta se adună, și 

într-un final le înfundă. Lucrurile se încâlcesc pe măsură ce alte deșeuri cad în plasa 

ghemotoacelor de păr. Plus grăsime, detergenți, chimicale sau fibre de plastic și dopul perfect se 

formează. Pentru a proteja scurgerile, este bine să aplicăm site și să le curățăm periodic. Ața 

dentară, la fel ca părul, formează ghemotoace; ața deși nu are volum mare, nu este 

biodegradabilă.  

 

Resturile alimentare trebuie aruncate doar la gunoi. Folosirea scurgerilor pe post de coșuri de 

gunoi pot provoca colmatări și refulări ale canalizărilor chiar în locuințele personale. Resturile de 

mâncare cresc sarcina de solide în rezervor așezându-se în stratul de nămol sau de spumă. Pentru 

a evita înfundarea țevilor trebuie să folosim site la gura de scurgere a chiuvetelor .  

Deşeurile menajere şi alte tipuri de deşeuri nu se aruncă în vasul de toaletă sau în chiuvetă. 

Pentru deșeurile menajere, textile, materiale reziduale de tip pet-uri, plastic sau material de 

construcții trebuie folosite containerele pentru salubritate și nu sistemul de canalizare. Întrucât 

acestea înfundă reţelele interioare de canalizare, deteriorează utilajele din staţiile de pompare sau 

din staţiile de epurare şi afectează buna funcţionare a serviciului.  

Utilizarea necorespunzătoare a canalizării ne afectează pe toţi. Durata de viaţă a instalaţiilor 

scade, costurile de întreţinere şi de operare cresc, la fel şi inconfortul creat de refularea apei uzate 

şi de inundarea imobilelor, fiind în final suportate de toţi membrii comunităţii.  

Materialele inerte, din construcții (gips, ipsos, ciment, var, adezivi, nisip, etc.) în contact cu 

apa produc depuneri solide dure, aderente, abrazive.  

Cum evităm problema? Cel mai bine contactăm o firmă specializată pentru a fi eliminate 

corespunzător. 

 

Medicamentele, termometrele cu mercur. Unele persoane au obiceiul de a arunca la WC 

medicamentele expirate sau de care nu mai au nevoie, neştiind că astfel contaminează sever 



apele reziduale, iar staţiile de epurare nu pot filtra toate substanţele chimice din acestea, 

ajungând înapoi în reţeaua publică de apă, deci inclusiv în paharul cu apă pe care o bem. Mai 

mult, medicamentele aruncate în chiuvetă sau în vasul de toaletă sunt un pericol şi pentru mediu. 

Foarte important! Medicamentele și termometrele nu se aruncă nici măcar la gunoi. Acestea se 

predau la farmacii, de unde sunt preluate ulterior şi eliminate prin incinerare.  

 

Diverse substanțe periculoase aflate în gospodării (exemplu: ulei de motor, pesticide, 

vopseluri, dizolvanți, combustibili lichizi, îngrășăminte etc.) sunt vărsate frecvent în scurgeri. 

Deși nu prezintă un risc sporit de a bloca țevile, pentru eliminarea lor din apa uzată este nevoie 

de un efort suplimentar în cadrul stațiilor de epurare. Neepurate, aceste ape poluează 

semnificativ mediul înconjurător.  

Cum evităm problema? Aceste substanțe trebuie predate doar în centre colectoare autorizate în 

acest sens. 

 

Uleiul folosit la gătit. Uleiul alimentar uzat aruncat în chiuvetă sau în vasul de toaletă are un 

efect devastator atât asupra mediului înconjurător, cât şi asupra omului. Un singur litru de ulei 

ars poate polua un milion de litri de apă, cantitatea necesară unui adult să supravieţuiască timp de 

14 ani! De altfel, în Uniunea Europeană această practică este interzisă prin lege! Mulţi oameni 

sunt convinşi că uleiul uzat aruncat în chiuvetă este dizolvat de detergenţii parfumaţi, dar acest 

lucru nu este adevărat. Grăsimile se depun pe pereţii conductelor şi provoacă obturări regulate, 

mirosuri neplăcute şi coroziunea mai rapidă a ţevilor. 

Aceste formațiuni provoacă mari probleme, deoarece pot înfunda canalizările, ducând la 

refularea conținutului acestora, un fatberg este format, în mare măsură, din grăsime folosită la 

prăjit și pe care oamenii o toarnă, fierbinte, în chiuvetă sau toaletă, când au terminat de gătit. 

Grăsimea, lichidă în stare caldă, se întărește în contact cu apa rece din conduct și se combină cu 

un alt material problematic, șervețelele umede. Oamenii cred că aceste șervețele pot fi aruncate 

în toaletă la fel ca hârtia igienică, dar de fapt ele nu se dezintegrează în apă, ci rămân întregi și 

înfundă țevile. La fel de vinovate pentru colmatarea țevilor sunt grăsimile din mâncarea gătită, 

maioneza, untul, lactatele, margarina sau resturile de carne din mâncare.  

 



Cum evităm problema? Cel mai bun loc pentru uleiul folosit este în grija companiilor care se 

ocupă de colectarea și reciclarea lui responsabilă. După ce terminăm de gătit, adunăm uleiul într-

un recipient și-l predăm specialiștilor (firme specializate în colectarea și reciclarea uleiului uzat). 

Uleiul refolosit poate deveni glicerină, combustibil bio-diesel sau diferite emulsii. Unde putem 

duce uleiul uzat: MOL România, Stațiile de reciclare SIGUREC, aflate în apropierea 

magazinelor Carrefour, Cora și Auchan, Uleiosul.  

 

Făina. Sunt gospodine care aruncă făina în chiuvetă. După ce gătesc, curăță bucătăria așa cum 

este firesc. Însă fac o greșeală. Făina absoarbe umiditatea și își mărește volumul. De aceea nu 

este recomandat să fie aruncată în chiuvetă. Poate duce la apariția unor defecțiuni. 

Coaja de ou. Se poate întâmpla ca o parte din cojile de ou să rămână în chiuvetă. Mai exact, 

poate fi vorba despre cojile mici, pe care le arunci. Este bine de știut faptul că acestea pot 

funcționa precum un adeziv. Și, dacă vei arunca după aceea și alte lucruri rămase după ce ai 

gătit, atunci se poate forma un dop ce ar putea înfunda chiuveta. 

Cafeaua., sau, mai bine spus, zațul. Acesta se va depune treptat pe pereții țevilor de la 

bucătărie. Și, ulterior, aceste țevi se vor înfunda.  

 

Mucuri de ţigări. Aruncarea mucurilor de ţigară în vasul de toaletă este interzisă, ele nu sunt 

biodegradabile! Substanţele din acestea ajung în apele reziduale şi pot „scăpa” de procesul de 

filtrare, ajungând înapoi în sistemul public de alimentare cu apă. 

Guma de mestecat - se comportă ca un adeziv, putându-se lipi de pereţii ţevilor. Astfel poate 

perturba fluxul de apă şi există riscul ca şi alte reziduuri să se prindă de acea gumă şi să blocheze 

scurgerea. 

Nisipul din litiera pisicii. Nisipul pisicii poate conţine un parazit periculos, Toxoplasma gondii, 

care, odată ajuns în apa din vasul de toaletă, poate contamina apele reziduale. Nici măcar tratarea 

apelor uzuale nu poate înlătura acest parazit, care se poate întoarce în sistemul public de 

alimentare cu apă şi poate cauza îmbolnăvirea multor persoane. În plus, anumite tipuri de nisip, 

cum ar fi argila, nu se dizolvă complet în apă şi particulele se depun pe pereţii ţevilor, favorizând 

înfundarea acestora.  



Cum evităm problema? Putem arunca nisipul de pisică în saci de gunoi sigilați, nu în toaletă. 

Clorul. Specialiştii avertizează că clorul este extrem de coroziv pentru ţevi şi poate reacţiona în 

combinaţie cu alte substanţe din scurgere, ducând la formarea unor compuşi toxici, deci nu 

trebuie să ajungă, sub nicio formă, în acest loc. În schimb, pentru curățarea vasului de toaletă 

este recomandat oţetul. Este la fel de eficient, spun ei, şi nu atacă ţevile aşa cum o face clorul.  

Șerveţele umede, discuri demachiante, pamperși, scutece, bețișoare de urechi, absorbante, 

tampoane intime, lipici -nu sunt biodegradabile, nu se dizolvă în apă. Sunt lucruri suficient de 

mari pentru a înfunda canalizarea, cresc frecvența de golire a fosei și pot deteriora sistemul ceea 

ce duce la reparații costisitoare. Despre scutece, pe care le găsim adesea în canalizare, trebuie să 

se știe că acestea conțin un gel care se umflă în contact cu lichidele, iar astfel se blochează ușor o 

conductă. Nici în fosa septică nu se aruncă șervețele umede (se pierde garanția dacă se găsesc 

șervețele umede și alte resturi ce nu sunt biodegradabile în fose. Aceste produse folosite se 

aruncă numai la gunoi. 

Mănușile de protecție, prezervativele sunt fabricate din latex și nu se deteriorează în contact cu 

apa și provoacă blocaje. Se aruncă numai la gunoi. 

Vata medicinală se dezintegrează lent și rămâne prinsă de asperitățile și piesele de legătură ale 

țevilor. 

 

Produse chimice - vopsea, diluanți, uleiuri, lacuri, pesticide, ulei de motor folosit, ulei de gătit, 

n-ar trebui vărsate în toaletă și nici puse în canalizare. Din păcate asta face ca stratul particulelor 

solide ce se depune în fosa septică ecologică să fie din ce în ce mai mare și poate duce la 

funcționarea incorectă a fosei și drenajului, ducând până la înfundarea țevilor sau refularea apei 

în casă. Aceste substanțe pur și simplu nu pot fi descompuse și se vor acumula până vor înfunda 

fosa septică. 

 

Jucăriile sau alte obiecte gen pieptene, lamă de ras nu se aruncă niciodată în scurgerea de la 

chiuvetă sau toaletă.  

 



Cartonul și hârtia cresc considerabil în volum când se udă și formează un dop în conductele de 

evacuare. La rândul lor, cioburile de sticlă se prind  de pereții interiori ai țevilor iar ambalajele 

se lipesc și blochează scurgerea apei.  

Cum evităm problema? Găsim loc pentru un coș de gunoi în baie. Este soluția perfectă pentru a 

scăpa responsabil de resturi și deșeuri periculoase. 

 

Atunci când materialele de construcții în stare de pulbere precum ciment, gips sau mortar 

ajung în canalizare, se întăresc în contactul cu apa. Și resturile din prefabricate care rămân în 

urma unei amenajări sunt periculoase. Bucățile mari obturează conductele, în timp ce pulberea 

sau praful se fixează și se întăresc în interiorul țevilor și formează barajul/dopul perfect ce nu 

poate fi spart cu pickamerul, accesul către acesta fiind limitat. 

Cum evităm problema? Încurajăm colectarea și depozitarea deșeurilor din construcții în saci și 

eliminarea lor cu ajutorul firmelor avizate în aceste servicii. Așteptăm până când resturile de 

ciment, mortar sau ipsos se întăresc pentru a scăpa de ele.  

 

Vopseaua este toxică pentru canalizare. Aruncate în vasul de toaletă sau sifon, resturile de 

vopsea se lipesc de interiorul țevilor, favorizând crearea dopurilor și contaminând apa.  

Cum evităm problema? Înainte de a începe procesul de vopsire, realizăm un calcul cât mai exact 

al suprafeței pentru a evita surplusul de vopsea achiziționată. Folosim tot conținutul cutiei de 

vopsea. În caz că mai rămâne, o dăm cuiva care are nevoie de ea sau o lăsăm să se usuce; odată 

uscată, o putem preda unei firme specializate în colectarea și reciclarea uleiului uzat. Vopselele 

pe bază de ulei, pentru a nu polua mediul, trebuie predate centrelor care colectează deșeuri 

toxice.  

 

  Fiecare consumator trebuie să știe că rolul capacelor de canalizare este de a proteja 

căminele de racord de factorii de mediu și de pătrundere a obiectelor străine. Sustragerea lor (de 

exemplu, pentru valorificarea la fier vechi) încurajează unele persoane să transforme aceste 

cămine în coșuri de gunoi, fapt ce creează impedimente în asigurarea inspecţiei şi întreţinerea 

reţelei de apă și de canalizare. 

  Lucrările de grădinărit în spaţiile verzi dintre locuinţe, întâmplător, pot acoperi cu 

pământ capacele căminelor de vizitare, îngreunând astfel munca angajaţilor.  



 

  O altă problemă foarte des întâlnită și care dă peste cap sistemul de canalizare o 

reprezintă scurgerea apei pluviale de pe case în canalizare în loc să fie direcționată în 

șanțuri. Tuburile din sistemul de canalizare sunt făcute să primească un anumit volum și o 

anumită presiune a apelor strict menajere. Pompele nu mai fac față vitezei și volumului cu 

care curge apa de ploaie de pe clădiri. Mai mult decât atât, apa de ploaie diluează 

concentrația propice dezvoltării bacteriilor pentru epurare.  

 

  Toate abuzurile de la nivelul sistemului de canalizare generează cheltuieli suplimentare 

ce pot duce, în scurt timp, la necesitatea creșterii tarifului pentru serviciul de canalizare.  

Am realizat acest material ca urmare a nevoii unei folosiri mai responsabile a canalizării, 

fără deversări de deșeuri nepermise în sistem, deșeuri care afectează pe termen lung rețeaua de 

canalizare și mediul. Toate acestea sunt neplăceri care pot fi evitate prin simpla folosire a 

coșului de gunoi și nu a sistemului de canalizare. Au fost cazuri în care s-a tăiat conducta, 

pentru că nu se mai putea face nimic. De asemenea, grătarele se încărcă permanent cu deșeuri 

care nu se dizolvă.  

Este de dorit o schimbare comportamentală, vrem să corectăm obiceiul greșit de a arunca 

orice, oriunde. Avem încredere că mesajul nostru va fi înțeles și aplicat de către consumatori. 

Știm că schimbarea de comportament nu se produce peste noapte, însă sperăm ca vânătorenii să 

își ridice un semn de întrebare înainte de a face o alegere greșită.  

Noi, în calitate de consumatori, putem proteja reţeaua de canalizare şi mediul 

înconjurător prin gesturi simple, dar responsabile! 

 

Compartiment Administrativ-Gospodăresc și Protecția Mediului  

Primăria Vânători-Neamț  

 

 




