Adresa informare furnizori pentru instiintarea consumatorilor
Nerespectarea zonelor de protecţie şi de siguranţă prezintă riscuri pentru siguranţa
persoanelor şi a bunurilor din apropierea instalațiilor electrice.
Acestea pot pune în pericol viața sau integritatea fizică a persoanelor şi/sau a bunurilor din
apropiere, prin:
 explozii/incendii ale componentelor instalațiilor electrice;
 emisii nocive de gaze, lichide, vapori, pulberi, aerosoli, radiaţii, electricitate statică;
 ruperea unor căi de curent care poate duce la electrocutare;
 răspândirea de reziduuri nocive (cenuşă, ape poluante, gaze de ardere);
 ruperea şi/sau proiectarea la distanţă a unor părţi de construcţii sau instalaţii;
 zgomot peste limitele admise;
 accidente sau avarii la construcţiile energetice.
i

Totodată, conform legislației în vigoare este interzisă înființarea culturilor sau plantațiilor în zona
de siguranță a rețelelor electrice de distribuție fără acordul operatorului de rețea.
Subliniem faptul că împiedicarea reprezentanților operatorului de rețea de a executa defrișarea
ori decoronarea vegetației pentru crearea şi menţinerea distanţei regulamentare faţă de reţelele
ii
electrice constituie contravenție și se sancționează cu amendă.
Sunt interzise următoarele acțiuni în imediata vecinătate a rețelelor electrice aeriene:
 tăierea sau tunderea pomilor fără acordul operatorului de rețea;
 parcarea utilajelor și mașinilor agricole sau depozitarea materialelor;
 realizarea unor construcții improvizate sau forarea puțurilor de apă;
 organizarea unor întruniri sau jocuri sportive;
 incendierea miriștilor, a vegetației uscate și a resturilor vegetale de pe terenuri agricole;
 pescuirea în locuri care nu sunt special amenajate;
 deplasarea sau manevrarea utilajelor, sculelor, uneltelor (de transport, de pescuit,
săpat, etc.) sau a altor elemente de dimensiuni mari care pot atinge conductoarele
rețelelor electrice, chiar daca acestea sunt considerate izolante.
Totodată, pentru evitarea pericolului pe care îl poate prezenta dezvoltarea vegetaţiei în
apropierea liniilor electrice recomandăm plantarea ierburilor perene sau acoperirea spaţiului
corespunzător cu balast.

Va multumim pentru intelegere si va asiguram de sincera noastra colaborare.
Echipa Distributie Oltenia.
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Dispozițiile art. 49 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale
Potrivit art. 93 pct. 30 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale
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