
MÎNA DE AJUTOR SAU SABIA NECRUŢĂTOARE ? 

Energia electrică a pătruns adînc în toate domeniile în viaţa  omului contemporan. La 
serviciu, în condiţii casnice, în locuri publice – peste tot ne înconjoară Maria Sa Curentul 
Electric. Energia electrică pune în funcţiune echipament tehnologic uriaş şi aparate mici de 
uz casnic, pe care le ţinem în mîinile noastre în fiecare zi.  

 

Calea curentului electric se începe de la generatoare de energie electrică la staţiile 
electrice, după ce el se deplasează pe liniile de distribuţie a energiei electrice la posturi de 
transformare, se schimbă parametrii lui şi acesta ajunge pînă la receptoare de energie 
electrică. Pe parcursul acestui drum curentul electric este ,,ocrotit” de specialişti din 
domeniul electroenergetic, care menţin în funcţiune toate instalaţiile electrice, ca energia 
electrică să ajungă la consumatorul final cu pierderi minime şi la parametrii stabiliţi în 
standardele de stat. Omenirea a acumulat o experienţă enormă în domeniul producerii şi 
distribuţiei energiei electrice. Dar n-a conştientizat faptul că electricitatea este o ,,instanţă 
de judecată”, care poate pedepsi sever.  

Apare o întrebare firească – ce este pentru noi Curentul Electric – o mînă de ajutor 
sau o sabie necruţătoare? În ce relaţii interacţionăm cu acest fenomen al vieţii noastre? 
Este o întrebare retorică pentru specialiştii din domeniul electroenergetic. Ei cu siguranţă 
vor răspunde că electricitatea prezintă o mînă de ajutor pentru fiecare om de pe Pămînt. Nu 
ne putem închipui viaţa cotidiană fără energie electrică. Întreprindem toate măsurile pentru 
a executa în siguranţă lucrările în Instalaţiile Electrice. Înainte de a începe lucrările emitem 
autorizaţie de lucru în forma scrisă sau orală, unde sînt descrise toti paşii de executare a 
lucrărilor. Întreprindem măsuri organizatorice la efectuarea lucrărilor în instalațiile 
electrice: deconectăm, verificăm tensiunea, legăm la priza de pămînt. Cînd urcăm pe 
pilonii liniei electrice aeriene folosim scări dielectrice, centura de siguranţă, indicatoare de 
tensiune, funii şi alte mijloace de protecție. Cînd lucrăm în panourile de distribuție avem 
mănuși dielectrice, îmbrăcate pe mîini, caloși și ciubote, precum și aparatul de verificat 
absența sau prezența tensiunii electrice. Petrecem periodic ziua securității electrice în care 
repetăm de o mie de ori ,,regulile de joc” cu curentul electric. Întreprindem toate măsurile 
pentru ca să executăm lucrările și să rămînem în viață.    



 

 

Dar ce o să răspundă la această întrebare consumatorii casnici, care utilizează energia 
electrică în condiții casnice? Pentru dînșii nu este o întrebare retorică. Cele mai multe 
cazuri de electrocutare sînt înregistrate în condiții casnice. Cei care au nimerit sub acțiunea 
curentului electric o să răspundă că este o sabie necruțătoare, care nu iartă greșelile și 
neglijența. Persoane care au primit doar arsuri, au scăpat ușor, au fost miluiți de Maria Sa, 
curentul electric, dar au primit o avertizare pentru toată viața. O să spună că s-au grăbit să 
se ocupe de necesitățile casnice, să repare cu un burghiu, un dispozitiv sau să primească 
duș cu apă caldă, încălzită de un boiler electric. Cu grijile de fiecare zi au uitat despre 
măsurile de protecție la exploatarea receptoarelor electrice. Acei care au decedat din cauza 
electrocutărilor n-o să mai spună nimic, pentru că au trecut cu vederea măsurile de 
protecție în instalațiile electrice. N-o să spună nimic elevul din clasa a 6 din liceul din satul 
Copceac raionul Ștefan Vodă, care a intrat în incinta postului de transformare cu colegii 
lui, de parcă au intrat într-un loc public. N-o să spună nimic copilul de doi ani din satul 
Valea Perjei raionul Cantemir, care s-a apropiat de fîntîna cu pompa de apă pentru irigație. 
N-o să spună nimic gospodina casei din orașul Cahul, care a hotărît să șteargă cu cîrpa 
umedă prelungitorul de conectare a mașinei de spălat. Și încă zeci și zeci de 
exemple...Viața omului costă cît o țigară fumată, sau dorința de a stropi grădina, sau 
intenția de a fura energie electrică, sau scopul de a încălzi încăperea de locuit. Viața costă 
un chițibuș sau este fără de preț?                                               

Curentul electric nu divizează oamenii după rasă, sex, vîrsta și grosimea buzunarului. 
El nu iartă greșelile. El poate da viața, mișcare, dar poate și lipsi omul de viață. Este ceva 
ce nu  poate fi observat cu vederea, auzul, mirosul, dar poate fi sesizat, de cîteva ori, sau 
prima și ultima oară în viață. Curentul electric poate fi stăpînit doar de un om înzestrat cu 
cunoștințele din domeniu energetic și cu frica conștientă. Această frică înseamnă că omul 
știe unde este pericol înalt de electrocutare și întreprinde toate măsurile pentru a-și proteja 



viața. Să admitem cazul că copii nu înțeleg pericolul curentului electric și cad în brațele 
lui. Ei nu au frica de energia electrică.  

 

Dar se întîmplă cazuri cînd sînt electrocutate persoane instruite și cu experiență de 
lucru în sfera energetică. Ei înțeleg foarte bine pericolul curentului electric, dar încalcă 
conștient măsurile de protecție în instalațiile electrice, dînd dovadă de atitudine 
iresponsabilă, în același timp punînd în pericol viața altora.  

Omenirea dispune de baza teoretică și practică pentru a ocroti sănătatea de acțiunea 
curentului electric. Savanții vestiți au muncit pentru elaborarea măsurilor de protecție 
contra electrocutărilor, încendiilor, avariilor în instalațiile electrice. Din partea fiecărui om 
este necesară respectarea strictă a cerințelor de electrosecuritate și cunoștințele de a acorda 
ajutor premedical, dacă are loc un caz nefericit de electrocutare.  

Inspecția Energetică Teritorială Cahul îndeamnă toți cetățeni: 

- Nu utilizați receptoare electrice defectate, 

- Nu ridicați conductoare electrice, căzute pe pămînt, 

- Nu urcați pe copaci, care se află sub linia electrică aeriană, 

- Nu folosiți aparate electrice confecționate artizanal, 

- Nu amplasaţi construcţii şi depozitări sub linia electrică aeriană,  

Și zeci și zeci de cuvinte nu. Mîna de ajutor sau sabie necruțătoare – o să răspundeți 
la această întrebare în fiecare zi. Dar trebuie să fim conștienți de consecințele neglijării 
măsurilor de electrosecuritate pentru viața noastră cotidiană.       
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