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INSTALAȚIILE ȘI APARATELE ELECTRICE
Este interzis să:
- utilizăm instalaţiile și aparatele 

electrice defecte, cu cabluri neizolate 
sau deteriorate;

- folosim siguranţe fuzibile supradimensionate prin 
înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat;
- lăsăm nesupravegheate aparatele electrice sub 
tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou sau radiator.
ATENŢIE! Conectarea simultană a mai multor aparate 
de putere (radiatoare, plite electrice, aeroterme, 
boilere și altele asemenea) la aceeași priză va 
suprasolicita instalaţia electrică.

INSTALAȚIILE DE GAZE
- Racordarea aparaturii casnice de 
preparare a hranei sau de încălzire a 

locuinţei se va executa după obţinerea 
avizelor/autorizaţiilor prevăzute de lege și 

numai de personal autorizat;
- Verificarea periodică a instalaţiei de utilizare este 
obligatorie, aceasta fiind prestată de către firme 
autorizate, la interval de maxim 2 ani;
- Verificarea etanșietăţii conductelor de gaze de face 
numai cu spumă de apă și săpun. Este interzisă 
folosirea flăcării pentru această operaţiune;
- În momentul în care sunt sesizate scăpări ale 
instalaţiei de gaze, trebuie aerisită locuinţa, evitându-
se utilizarea surselor de foc și a instalaţiei electrice. Se 
va anunţa imediat distribuitorul local de gaze naturale.

ATENŢIE! Lucrările de întreţinere, revizii 
și reparaţii la instalaţiile electrice și de 
gaze se execută numai de personal 
calificat și autorizat!

Pentru mai multe recomandări accesaţi:
risc.info.ro, f-o-c.ro, informarepreventiva.ro
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