Reguli de utilizare a gazelor în sectorul comunal
Responsabilii pentru integritatea şi starea bună a utilajului pentru gaze sînt întreprinderile la balanŃa
cărora se află acestea, iar în casele şi apartamentele cu drept de proprietate privată, responsabili sînt
proprietarii acestora.
Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaŃiilor şi aparatelor de gaze de uz casnic în case,
apartamente şi pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze.
În cazul defectării utilajului de gaze, este indicat de chemat muncitorii întreprinderii furnizoare de gaze.
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Să se închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaŃiilor de gaze în cazul sistării inopinate a
alimentării cu gaze şi să informeze serviciul de intervenŃii al întreprinderii furnizoare de gaze.
În cazul sesizării mirosului de gaze, trebuie de sistat imediat exploatarea instalaŃiilor de gaze, să
se închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să se deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru
aerisirea încăperii, şi imediat să se apeleze la serviciul de intervenŃii.
Să nu se aprindă focul, să nu se fumeze, să nu se conecteze / deconecteze lămpile şi aparatele
electrice şi să nu se utilizeze soneriile electrice. De alertat vecinii!
La intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se
încredinŃeze că mirosul de gaze lipseşte.
În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă este necesar:
- să informeze serviciul de intervenŃii al gospodăriei de gaze la telefonul 904;
- să întreprindă acŃiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a
conectării / deconectării lămpilor şi aparatelor electrice, excludere a apariŃiei focului deschis şi a
scînteilor;
- să organizeze aerisirea încăperii pînă la sosirea echipei de intervenŃii.
Să permită accesul în apartamente a muncitorilor întreprinderii furnizoare de gaze, la prezentarea
legitimaŃiei de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaŃiilor de gaze oricînd.
Locatarii caselor şi apartamentelor cu drept de proprietate privată, în afară de cerinŃele enumerate
mai sus, trebuie să încheie din timp contractul pentru deservirea tehnică a instalaŃiilor de gaze. Să
asigure verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaŃie în termenele stabilite de
Regulile de securitate în ramura gazificării. În perioada de iarnă este necesar să fie verificate
periodic capetele în scopul neadmiterii îngheŃării sau înfundării lor.

AbonaŃilor li se interzice:
•
•
•

•
•
•

Să efectueze fără autorizaŃie lucrări de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea,
înlocuirea şi reparaŃia instalaŃiilor de gaze.
Să efectueze planificarea încăperilor unde există instalaŃii de gaze.
Să supună unor modificări construcŃia utilajului de gaz. Să modifice construcŃia sistemelor de
evacuare a gazelor şi de ventilaŃie. Să acopere canalele de ventilaŃie destinate pentru curăŃarea
canalelor de evacuare a gazelor.
Să deconecteze sistemul de protecŃie de reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării
utilajelor, sistemelor de protecŃie automată, armăturii şi buteliilor de gaze.
Să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele gazificate şi canalele
de evacuare a gazelor arse şi de ventilaŃie.
Să utilizeze instalaŃiile de gaze în încăperile cu ferestruici (oberlihturile), grătarele cu jaluzele,
grătarele canalelor de ventilaŃie închise, cu crăpături sub uşile camerelor de baie şi a bucătăriilor,
în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse şi de ventilaŃie.
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Să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vîrstă de preşcolară, precum şi a
persoanelor ce nu-şi controlează acŃiunile şi nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate.
Să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de
gaze.
Să utilizeze gazele şi instalaŃiile de gaze în alte scopuri neprevăzute. Să utilizeze aragazele pentru
încălzirea încăperilor.
Să folosească încăperile, unde există instalaŃii de gaze, pentru somn şi odihnă.
Să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.
Să depoziteze în încăperi şi subsoluri butelii goale / pline cu gaze lichefiate.
Să instaleze în încăperea gazificată mai mult de o butelie cu capacitatea (55 litri ) sau două
butelii cu capacitatea 22 litri fiecare. Buteliile trebuie să se afle în aceeaşi încăpere cu instalaŃiile
de gaze.
Să instaleze buteliile cu gaze în încăperea gazificată la o distanŃă mai mică de 1 m de la
radiatorul pentru încălzire sau sobă.
Să amplaseze buteliile în faŃa uşilor focarelor sobelor la o distanŃă mai mică de 2m.
Să conecteze / deconecteze iluminatul electric, să utilizeze focul deschis, aparatele electrice de
încălzire şi sobele de încălzire în momentul schimbării buteliilor amplasate în încăperi.

