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EXPLOATAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE
Folosirea conductorilor sau cablurilor electrice defecte sau neizolate corespunzător faţă de
materiale combustibile, suprasolicitarea instalaţiilor electrice prin folosirea de consumatori cu putere ce
depăşeşte puterea nominală stabilită pentru reţelele respective, existenţa unor instalaţii electrice
îmbătrânite sau cu improvizaţii executate de persoane neautorizate, nesupravegherea aparatelor electrice
aflate sub tensiune sau amplasarea acestora în apropierea materialelor combustibile reprezintă una din
principalele cauze de producere a incendiilor.
Pentru prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, în exploatarea sistemelor şi
instalaţiilor electrice din locuinţele cetăţenilor, se interzice:
- înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;
- racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
- supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, întrerupătoarelor,
comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor;
- lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a unei instalaţii;
- folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct în prize;
- utilizarea receptorilor de energie electrică (radiatoare, reşouri, fiare de călcat, aeroterme, etc.) cu
improvizaţii şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă de materialele şi elementele combustibile din
spaţiul sau din încăperea respectivă;
- utilizarea lămpilor mobile ori portative alimentate prin cordoane improvizate şi/sau uzate;
- folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din carton, hârtie
sau din alte materiale combustibile;
- aşezarea unor materiale combustibile (cârpe, hârtii, folii de mase plastice sau altele similare) pe
motoare electrice;
- folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a receptorilor
electrici;
- suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă aceasta nu este
prevăzută din fabricaţie;
- introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor electrice a
obiectelor de orice fel;
- depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile de transformare şi/sau în încăperile
tablourilor generale de distribuţie electrică;
- depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de transformare şi/sau în
încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum şi blocarea accesului la aceste încăperi cu astfel
de materiale;
- efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat.
Respectând aceste măsuri minimale privind exploatarea instalaţiilor şi aparatelor electrice,
cetăţenii pot convieţui în linişte, fără grija că viaţa şi bunurile materiale agonisite vor fi mistuite de
flăcări.
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