
La data de 20.08.2020, la ora 10:18, în
instalația de distribuție ID-6 kV la postul de
transformare PT-254, ce aparține S.R.L
„GTRADE GROUP”, amplasat în mun.
Chișinău, str. Uzinelor 13b, a avut loc un caz
de electrocutare a  cetățeanului Alexandr
MALAHOV, data nașterii 26.06.1979,
domiciliat în mun. Chișinău, str. Liviu
Rebreanu nr. 51, neangajat în câmpul muncii,  
soldat cu decesul acestuia. 

Buletin informativ
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La data de 20.08.2020, pătimitul a pătruns în instalația de distribuție ID-6 kV a postului de transformare PT-
254, a intervenit în celula nr. 4, unde a fost electrocutat și a decedat.
Formațiunea de Intervenție Operativă (FIO) a ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, (în continuare OSD), la
data de 20.08.2020 a fost direcționată de dispecerat la postul de transformare PT-254, din str. Uzinelor 13, din
motiv că la ora 1018 a avut loc un deranjament în rețeaua electrică de distribuție a operatorului sistemului de
distribuție. La sosirea la fața locului d-nul Vasile ȘPAC, electromontor superior FIO, a depistat ușa ID-6 kV,
a postului de transformare PT-254 deteriorată, iar în interiorul încăperii ID-6 kV a depistat o persoană culcată
la podea, cu fața în jos, în celula nr. 4 și a anunțat dispeceratul, care la rândul său a apelat la Serviciul național
unic pentru apelurile de urgență 112.

       Drept urmare a cercetării cazului s-a stabilit:
Postul de transformare PT-254, de tip K-41, din data 03.10.2019, este proprietate a S.R.L. „GTRADE
GROUP”. Anterior postul de transformare a aparținut Combinatului de Producere „PRODCOOP” a
MOLDCOOP. Prin ID-6 kV, operatorul de sistem, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA, efectuează
tranzitarea energiei electrice de la PDC-60, F-49, prin PD-4S1, F-6, spre PT-211, PT-1604, PT-1759 și PT-
1261.        
Clădirea PT-254 este grav avariată. Jos, lângă pereții exteriori ai PT-254 sunt mormane de cărămizi căzute
din acești pereți. Clădirea este acoperită de vegetație, la fel și terenul adiacent. Ușile ID-6/0,4 kV și celulei
transformatorului sunt deschise. Pe ușile ID-6/0,4 kV, PT-254, lipsesc indicatoarele de securitatea electrică, la
fel numerele și inscripțiile de dispecerat. Echipamentul electric din interiorul ID-0,4 kV și din celula
transformatorului este demontat.
În cadrul examinării, s-a mai stabilit că partea stângă a ușii instalației de distribuție ID-6 kV era căzută în
interior, iar partea dreaptă era integră. Ușa celulei nr. 4, în care a pătruns pătimitul, era deschisă. Mecanismul
de blocare a ușii, era deteriorat. Ușile altor trei celule erau închise. În celula nr. 4, pe bara fazei B, la circa 0,1
m sub izolatorul de suport al întrerupătorului de sarcină, la fel și pe corpul metalic al celulei, sub pârghia
întrerupătorului, se observă urme vizibile de arsuri. Se presupune că pătimitul, sprijinindu-se pe corpul
metalic al celulei cu mâna dreaptă, a atins cu mâna stângă bara B a instalației electrice, provocând circuit
electric faza B, mâna stângă, mâna dreaptă, corpul metalic al celulei, priza de pământ, în rezultat a fost
electrocutat. Prin Certificatul medical constatator al decesului nr. 2015 din 21.08.2020 emis de Centrul de
Medicină Legală, se confirmă că moartea cet. Alexandr MALAHOV a survenit în rezultatul electrocutării cu
curent electric. Administratorul S.R.L.GTRADE GROUP și reprezentanții ÎCS „Premier Energy
Distribution” SA au prezentat fotografii ale postului de transformare nominalizat, efectuate în luna august
2019, și respectiv în iulie 2020 din imaginele cărora rezultă că starea postului de transformare este aceiași, ca
și la momentul producerii electrocutării.
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Circumstanțele accidentului

foto ANREpătrunderea neautorizată în instalațiile electrice ale S.R.L. „GTRADE-GROUP”;
apropierea pătimitului la o distanță inadmisibilă de părțile conductoare aflate sub tensiune;
cunoștințe insuficiente elementare despre pericolul ce-l prezintă instalațiile electrice aflate sub
tensiune;
 neîndeplinirea măsurilor tehnice cu privire la limitarea accesului liber în instalațiile electrice aflate în
gestiune;
lipsa indicatoarelor de securitatea electrică pe ușile ID-6 kV, la fel și pe ușile celulelor din interior;
lipsa convenției de interacțiune în vederea gestionării instalațiilor electrice utilizate în comun,
semnată de operatorul de sistem și consumatorul noncasnic, proprietar al IE.

Cauzele accidentului:
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 Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:
 

1) Încălcarea prevederilor pct. 17, lit. (m) din Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002, cu privire la interzicerea sustragerii
materialelor, aparatelor, echipamentelor și elementelor rețelelor electrice. 
2) Încălcarea prevederilor pct. 17, lit. (o) din Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice,
aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 514 din 23.04.2002, cu privire la interzicerea aflării persoanelor
străine pe teritoriul sau în încăperile construcțiilor de rețele electrice, deschiderea ușilor și ferestrelor de la
instalațiile rețelelor electrice, comutarea și racordarea rețelelor electrice.
3) Neîndeplinirea prevederilor pct. 8 din NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor
electrice”, conform căruia instalațiile electrice trebuie menținute în stare tehnică funcțională, cu asigurarea
condițiilor de exploatare sigure și în condiții de securitate. 
4) Neîndeplinirea prevederilor pct. 53 din NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor
electrice”, conform căruia ușile încăperilor instalațiilor electrice, camerelor, tablourilor și grupurilor de
utilaje etc., trebuie să fie permanent încuiate cu lacăt mecanic.
5) Neîndeplinirea prevederilor pct. 256 din NE1-01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale
consumatorilor noncasnici”, în conformitate cu care, pe ușile ID trebuie să fie afișate sau aplicate placarde
și indicatoare de securitate.
6) Neîndeplinirea prevederilor pct. 220 din NE1-01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale
consumatorilor noncasnici” și Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea
serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 168/2019, în
conformitate cu care echipamentul ID, care se află în proprietatea consumatorului noncasnic, dar care este
utilizat de către operatorul de sistem, trebuie să fie gestionat în conformitate cu convenția de interacțiune,
semnată de operatorul de sistem și consumatorul noncasnic.
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În vederea lichidării cauzelor accidentului examinat şi excluderii evenimentelor similare pe viitor 
se cer următoarele:

1) În baza art. 14, alin. 1, lit. (e) din Legea 174/2017 cu privire la energetică, deconectarea echipamentelor
electrice, amenajate cu încălcarea documentelor normativ-tehnice, care pot pune în pericol viața ori sănătatea
oamenilor;
2) Înlăturarea neajunsurilor menționate la pct. 3 în Actul de examinare a accidentului nr. 12 din 02.10.2020;
3) Gestionarea rețelelor electrice în conformitate cu convenția de interacțiune între operatorul de sistem și
consumatorul noncasnic, în cazul utilizării echipamentului ID din proprietatea consumatorului noncasnic.


