
Siguranța familiei tale este importantă pentru noi!

Atunci când ești racordat la rețeaua noastră de distribuție a gazelor naturale,    
trebuie să cunoști câteva informații importante legate de utilizarea în siguranță 
a acestora. Aceste detalii te vor pune la adăpost de eventualele evenimente      
neprevăzute ce pot să apară la un moment dat în viața ta.

Utilizarea și întreținerea corectă a instalațiilor

Curățarea coșurilor de fum

Întreținerea instalațiilor de aerisire-ventilare

Pentru utilizarea în siguranță a sobelor, îți recomandăm ca anual, atunci când 
începe sezonul rece sau ori de câte ori este nevoie, să verifici și să cureți coșuri-
le cu o persoană autorizată.  

Asigură-te că sunt îndeplinite condițiile tehnice necesare pentru funcționarea în 
siguranță a instalațiilor de utilizare interioară a gazelor naturale.
În acest sens, ai grijă ca:
     priza de aer să nu fie obturată;
     să existe posibilitatea evacuării prin canale/grile de ventilare a gazelor arse.

Dacă utilizezi sobe pe bază de gaze naturale fără arzătoare automatizate, 
pentru propria ta siguranță îți recomandăm să:
     montezi arzătoare automatizate, ele reducând riscurile;
     supraveghezi funcționarea sobei atunci când arzătorul este aprins;
     fii atent la evacuarea gazelor, verifică să nu existe mici fisuri care să lase
     gazele în încăpere;
     verifici periodic ca prizele de aer în camerele cu ferestre tip termopan să 
          nu fie obturate;
     montezi un senzor de gaze și monoxid de carbon în camerele cu ferestre
     tip termopan;
     efectuezi lucrări de întreținere doar cu perosoanele autorizate.
Pentru a preîntâmpina evenimente nedorite, este interzis cu desăvârșire ca 
soba racordată la sistemul de distribuție al gazelor naturale să funcționeze cu 
un alt tip de combustibil (material lemnos, lichid, cărbuni etc.)

Exploatarea necorespunzătoare și intervențiile neautorizate îți pot pune viața în 
pericol.
Nu utiliza aceste instalații pentru:
     realizarea prizelor de împământare;
     susținerea cablurilor și/sau a conductorilor.

Pentru siguranța ta, respectă instrucțiunile producătorului privind exploatarea 
aparatului. Urmărește în permanență funcționarea în condiții de siguranță a 
aparatului.
Solicită periodic revizii tehnice și anunță imediat persoane sau societăți autori-
zate I.S.C.I.R. în cazul în care consideri că ceva nu funcționează corespunzător.
În calitate de utilizator, ai obligația de a supune centrala termică unor verificări 
periodice, cel puțin o dată la doi ani.
Lista firmelor autorizate I.S.C.I.R. o regăsești pe site-ul www.iscir.ro.

Instalațiile exterioare

Centralele termice

Utilizarea în siguranță a sobelor cu gaze naturale

URGENȚE GAZE
021 9281*
0800 877778**

În cazul în care constați posibile scăpări de 
gaze atât în locuința ta, cât și pe stradă, te 
rugăm să apelezi aceste numere de telefon 
disponibile nonstop!

* Număr apelabil din toate rețelele de telefonie fixă sau mobilă din România.
** Număr gratuit în principalele rețele de telefonie fixă și mobilă.



Ce trebuie să faci în caz de urgență

Toate lucrările se realizează numai cu personal autorizat

Dacă simți miros de gaze, într-o încăpere sau o clădire, trebuie să iei imediat 
următoarele măsuri:
     deschizi ușile și ferestrele pentru aerisirea încăperilor;
     stingi toate focurile;
     nu aprinzi chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc;
     nu acționezi întrerupătoarele;
          nu folosești lifturile;
     nu utilizezi aparate electrice;
     părăsești zona de pericol și telefonezi imediat la Serviciul de Urgențe Gaze.

Siguranța personală nu este o opțiune, așa că nu trebuie să te expui riscurilor!
Lucrările de montare, întreținere și reparare a instalațiilor de utilizare a gazelor 
naturale se pot realiza numai de către agenții autorizați A.N.R.E. (Autoritatea 
Națională de Reglementare în Domeniul Energiei). Lucrările efectuate de       
către persoane neautorizate îți pot pune în pericol viața.
ÎțiÎți recomandăm ca la finalul lucrării să soliciți firmei care a executat-o un         
document care să certifice și să garanteze calitatea serviciului oferit.
Lista firmelor autorizate A.N.R.E. este disponibilă în toate sediile Distrigaz Sud 
Rețele și pe site-ul www.anre.ro.

Racordarea la instalația de utilizare a aragazului tău

     se va efectua doar cu persoane sau societăți autorizate A.N.R.E.;
     se va realiza ținând cont de instrucțiunile date de către producătorul 
      aparatului;
     se poate realiza prin racord rigid (țeavă) sau flexibil;
     oricare ar fi tipul racordului, acesta trebuie să fie atestat/agrementat tehnic
      pentru utilizare;
          racordul flexibil trebuie înlocuit la expirarea duratei de utilizare specificate 
     de către producător.
Repararea și întreținerea aragazului se vor efectua numai de către agenții        
autorizați de către I.S.C.I.R. (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor,      
Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat.)

Verificarea și revizia instalației de utilizare
Întreținerea, utilizarea și repararea instalației de utilizare se află în responsabili-
tatea ta. Pentru o bună funcționare a acesteia este obligatoriu să efectuezi 
verificarea și revizia tehnică periodică doar cu un operator autorizat A.N.R.E. 
În plus, trebuie să ții cont de următoarele:
     verificarea tehnică periodică se realizează la un interval de maxim 2 ani;
     revizia tehnică periodică se realizează la un interval de maxim 10 ani;
     după întreruperea utilizării instalației pentru o perioadă mai mare de 6 luni,
     se efectuează revizia tehnică;
     după orice accident care ar fi putut afecta funcționarea în siguranță a 
     instalației de utilizare se realizează revizia tehnică.
Pentru ultimele două situații, trebuie să anunți imediat Distrigaz Sud Rețele 
înainte de repunerea în funcțiune a instalației de utilizare.

Care este utilitatea verificării și reviziei instalației de utilizare:
     sunt depistate eventualele scăpări de gaze;
     este confirmată siguranța în exploatare a instalației de utilizare;
     este stabilit gradul de uzură al instalației de utilizare și, după caz, este        
      primită o recomandare sau cerere de înlocuire obligatorie a acesteia în 
     vederea prevenirii unor evenimente nedorite.

VVerificarea periodică a instalației de utilizare este o măsură necesară și dă 
dovadă de responsabilitate din partea ta. Ca utilizator, beneficiezi de avantajele 
instalației de utilizare dar, în același timp, trebuie să ai grijă de buna sa   
funcționare și de întreținerea acesteia.
Acordând atenție acestor verificări periodice, te asiguri că familia și vecinii tăi se 
pot bucura fără griji de liniștea și confortul căminului.


