
S.C.ACTIVITATEA GOSCOM S.A. ORĂȘTIE – OPERATOR LICENȚIAT SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE DE 
APĂ ȘI CANALIZARE  

NU ARUNCAȚI ÎN WC , CHIUVETĂ SAU ÎN CĂMINUL DE CANALIZARE !!!!!! 
 

Produse de uz intim sau igienă personală (șervețele umede, scutece de copii sau 
adulți , prezervative , absorbante, discuri demachiante , vată, săpun , bețișoare de 
urechi), mucuri de țigară, medicamente, produse chimice sau alcoolice , cârpe, fire 
de păr uman sau animal , excremente de animale , praf de    aspirator sau măturat, 

resturi alimentare , coji de ouă sau de legume /fructe , pliculețe de ceai , zaț de 
cafea, sticle de plastic , pungi de plastic, folie , doze de aluminiu, conserve , 
recipiente de cosmetice sau detergenți , ambalaje și pungi de hârtie  sau carton, 
uleiuri alimentare sau auto, grăsimi , materiale de construcții ,  pământ sau nisip, 
obiecte solide , sau orice alte deșeuri .   

WC – ul  sau  CHIUVETA , NU SUNT COȘURI DE GUNOI ! 
- NU ARUNCAȚI ÎN CĂMINELE DE CANALIZARE  PIETRE , MOLOZ SAU ALTE DEȘEURI ! 

- NU ACOPERIȚI SAU BLOCAȚI CĂMINELE DE CANALIZARE ! 

- DACĂ OBSERVAȚI UN CAPAC DE CĂMIN SPART SAU CARE LIPSEȘTE , ÎNCERCAȚI SĂ ÎL 

SEMNALIZAȚI ȘI VĂ RUGĂM SĂ ANUNȚAȚI DE URGENȚĂ PRIMĂRIA SAU OPERATORUL SC 

ACTIVITATEA GOSCOM S.A. LA NR.DE TELEFON 0254 241723 / 0254 247187. 

- În cazul în care nu respectați aceste reguli , canalizarea și stațiile de epurare se pot bloca , canalizarea poate refula,  dvs. veți 
simți acest disconfort , iar costurile de reparații și întreținere vor crește. 

- Prin respectarea acestor reguli , vom stopa poluarea mediului înconjurător și vom evita blocarea sau refularea canalizării.  
- SC Activitatea Goscom SA Orăștie, se confruntă frecvent , cu probleme de blocări sau refulări , datorită folosirii 

necorespunzătoare a canalizării . 
- Vă rugăm să folosiți canalizarea responsabil ! 

-  Vă mulțumim !  


