
Pe data de 31.08.2020, în jurul orei 11:10, în
instalația electrică de utilizare a SRL
„Fabrica de materiale de construcție DUO”,
amplasată în s. Slobozia Cremene, raionul
Soroca, a avut loc un caz de electrocutare a
lui Tataru Alexandru, anul nașterii 1974,
inginer-electrician și membru de echipă a
laboratorului electrotehnic al SA
„Energoservice”, adresa juridică în mun.
Chișinău, str. Calea Iașilor, 10, soldat cu
arsuri de aproximativ 80-85% din suprafața
corpului în urma unui scurtcircuit și ulterior
decesul pe data de 02.09.2020.  
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În conformitate cu contractul nr. 71 din 29.07.2020, încheiat între întreprinderile SRL „Fabrica de materiale
de construcție DUO” și SA „Energoservice”, ultima se angaja să presteze servicii de măsurări și încercări de
laborator ale instalațiilor electrice din posesia SRL „FMC DUO”. 
Din explicația electricianului SRL „FMC DUO” dl. Covali Ghenadie și a dlui Pavel Iliescu, șef de laborator
SA „Energoservice”, la data de 31.08.2020, aproximativ la ora 1000-1030, membrii de echipă a laboratorului
electrotehnic al SA „Energoservice”, dl Pavel Iliescu și dl Alexandru Tataru, au venit la întreprinderea SRL
„FMC DUO”, pentru a executa măsurări și încercări de laborator în instalațiile electrice. 
Membrii de echipă a laboratorului electrotehnic al SA „Energoservice” urmau să efectueze măsurări și
încercări în calitate de personal delegat.  Ziua programată pentru executarea măsurărilor și încercărilor de
laborator fiind de 29.08.2020 (sâmbătă), deoarece întreprinderea are un grafic redus de lucru comod pentru
deconectarea totală a fabricii, însă în ziua nominalizată reprezentanții laboratorului nu s-au prezentat din
motive necunoscute. Prin urmare, la data de 31.08.2020 programul de lucru al fabricii era unul complet,
electricianul Covali Ghenadie a relatat acest fapt personalului laboratorului electrotehnic, însă aceștia au
motivat că vor executa lucrările după posibilitate. 
De menționat că, înainte de deplasare la instalațiile electrice, electricianul Covali Ghenadie a verificat
taloanele de autorizare a membrilor echipei laboratorului electrotehnic cu privire la valabilitatea acestora.
După convingerea că grupa de securitate electrică este valabilă și corespunde funcțiilor, membrii de echipă
LET și dl Covali Ghenadie au mers spre postul de transformare (PT) nr. 416 (tip construcție capitală),
S=630+25 kVA, pentru a lua cunoștință cu schema de alimentare a întreprinderii și echipamentul din PT.
Ajungând la PT-416, electricianul Covali Ghenadie a deschis ușile la instalația de distribuție (ID) 0,4 kV și
10 kV, le-a prezentat schema electrică monofilară a rețelelor electrice de alimentare și de distribuție, care era
plasată pe partea interioară a ușii ID-0,4 kV. A prezentat schema în realitate în ID-0,4 kV de la
transformatorul de putere 630 kVA spre întrerupătorul automat principal de tip APU 50AM (In=1500 A) și
barele 0,4 kV. De la barele 0,4 kV erau conectate 4 fidere de plecare prin intermediul a 4 întrerupătoare
automate și un întrerupător automat spre instalația de compensare a puterii reactive. În ID-0,4 kV era și un
întrerupător automat pe o linie conectată la transformatorul de 25 kVA și o punte spre F-3 cu cablu AВВГ
4x10 mm2. Transformatorul de 25 kVA fiind utilizat pe timp de iarnă pentru iluminatul oficiilor, pază,
depozit și cantină. Din explicația dlui Pavel Iliescu la verificarea tensiunii acesta i-a comunicat electricianului
Covali Ghenadie că întrerupătorul dat trebuie deconectat, deoarece există alimentare prin cablul AВВГ 4x10
mm2 de la transformatorul de 25 kVA, ce a fost făcut de electrician.
Ulterior, electricianul Covali Ghenadie a prezentat și ID-10 kV, din explicația dlui Pavel Iliescu a fost
constatat că schema era simplă și explicită.
Locul de muncă pentru efectuarea măsurărilor și încercărilor nu era pregătit.
Prin urmare, membrii de echipă LET și electricianul aflându-se la PT-416 au hotărât să execute măsurarea
rezistenței izolației cablurilor de putere care pleacă din instalația de distribuție (ID) 0,4 kV. În ID-10 kV nu
puteau fi executate măsurări deoarece era necesar de deconectat PT-416 integral. Realizarea lucrărilor de
măsurări și încercări în ID-10 kV se preconizau de a fi realizate în timpul pauzei de masă.
La solicitarea dlui Pavel Iliescu de a deconecta toate fiderele 0,4 kV din ID-0,4 kV, electricianul Covali
Ghenadie, a relatat că nu toate liniile pot fi deconectate, din cauza că se apropie ora mesei și cantina trebuie
să fie alimentată cu energie electrică în continuare. 
Astfel, au fost deconectate întrerupătoarele automate a F-1, 2 și 4 de electricianul Covali Ghenadie, iar F-3 a
rămas sub tensiune, deoarece acesta alimenta cantina. 
Cablurile fiderelor 0,4 kV au fost scoase de sub tensiune prin intermediul întrerupătoarelor, iar partea de sus a
întrerupătoarelor a rămas sub tensiune, conectate la barele colectoare a ID-0,4 kV prin intermediul altor bare
de intrare.
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S-a convenit de a executa măsurarea rezistenței izolației echipamentului care se află în cabina operatorului
liniei tehnologice nr. 2, a liniilor electrice ce alimentează receptoarele electrice și a liniei electrice (F-4) care
pleacă în cabina operatorului liniei tehnologice nr. 2.
Membrii de laborator împreună cu electricianul Covali Ghenadie au plecat la cabina operatorului liniei
tehnologice nr. 2 pentru a executa măsurările respective. Din explicația dlui Pavel Iliescu, în timpul
măsurărilor respective dl Tataru Alexandru era în afară cabinei operatorului liniei tehnologice nr. 2, dar în
apropierea acesteia.
Dl Pavel Iliescu a realizat măsurarea rezistenței izolației cablului F-4, de tip AВВГ 4x120 mm2, care alimenta
panoul de comandă. În rezultatul măsurărilor s-a depistat că rezistența izolației fazei C nu corespundea
cerințelor NAIE (≈0,3 MΩ), despre care a comunicat dlui Ghenadie Covali. În explicația sa, dl Pavel Iliescu a
relatat că, dl Ghenadie Covali a propus de a debranșa conductorul PEN de la carcasa metalică a
echipamentului din panou și din celula ID-0,4 kV. Prin urmare, conductorul PEN al liniei a fost debranșat de
la bara PE a panoului operatorului liniei tehnologice nr. 2 de către dl Ghenadie Covali și apoi acesta a plecat
în ID-0,4 kV și a debranșat conductorul PEN de la carcasa celulei, după care s-a întors înapoi. Respectiv, în
mod repetat a fost efectuată măsurarea izolației cablului, iar rezultatul rezistenței izolației conductoarelor
fazelor și conductorului nul s-a dovedit a fi cu o valoare de aproximativ 400 MΩ. 
Dl Pavel Iliescu a realizat în continuare măsurarea rezistenței izolației cablurilor spre motoarele electrice și
după finalizare, dl Covali Ghenadie a montat conductorul PEN la bara PE în panoul de alimentare a liniei
tehnologice nr. 2. După care s-a apropiat și dl Tataru Alexandru pentru a efectua fotografii la schemele
instalate pe acest panou. Din explicația dlui Pavel Iliescu s-a convenit că electricianul dl Covali Ghenadie și
membrul de echipă LET Tataru Alexandru să se deplaseze în ID-0,4 kV să monteze conductorul PEN la
carcasa celulei, ulterior să continue măsurările. Șeful de laborator Iliescu Pavel a rămas să efectueze
măsurarea rezistenței cablului spre un motor și apoi să strângă echipamentul de măsurare în cabina
operatorului liniei tehnologice nr. 2.
Dl Covali Ghenadie relatează că nu a plecat la PT odată cu Tataru Alexandru. La deplasarea acestuia la PT,
intrând în ID-0,4 kV a văzut că dl Alexandru Tataru a efectuat manual (fără instrumente) conexiunea
conductorului PEN a liniei debranșate la care au fost efectuate măsurări de carcasa celulei. Constructiv
conductorul PEN era conectat la carcasa celulei liniilor de plecare la nivelul întrerupătorului automat
(aproximativ la 0,6-0,7 m de la podea) pe partea laterală spre celula de intrare 0,4 kV. La propunerea
electricianului Covali Ghenadie de a executa el aceste lucrări de conectare, iar dl Tataru Alexandru în comun
cu șeful să efectueze alte măsurări și încercări (din lipsă de timp), acesta (Tataru Alexandru) a refuzat și l-a
rugat să-l ajute să țină piulița cu o cheie din interior pentru a putea strânge conexiunea. Conductorul PEN a
cablului era deja fixat cu bulon și piuliță de carcasa celulei, însă nu era strâns la cheie.
Dl Covali Ghenadie a luat o cheie și deschizând ușa celulei de intrare 0,4 kV (în interior montat întrerupător
automat APU-50AM) aplecându-se a întins mâna și ținea piulița cu cheie. În acest timp, dl Alexandru Tataru
ținând în ambele mâini chei a purces să strângă bulonul. Constructiv ușa celulei 0,4 kV a liniilor de plecare se
deschide în partea dreaptă, astfel ambele persoane se aflau la momentul incidentului separați de ușa
respectivă. La un moment dat s-a auzit un zgomot puternic provocat de un scurtcircuit și dl Alexandru Tataru
a început să ardă. Dl Covali Ghenadie s-a ridicat și l-a scos rapid din ID-0,4 kV, încercând să-l stingă. Din
spusele dlui Covali Ghenadie, toată îmbrăcămintea ardea pe dl Alexandru Tataru, fiind confecționată din
material sintetic. 
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Din explicația dlui Pavel Iliescu, la momentul producerii zgomotului, acesta se deplasa spre PT-416, unde se
aflau ceilalți doi și era la aproximativ 10 m de PT. Auzind zgomotul puternic în ID-0,4 kV a fugit în ID-10
kV și a deconectat separatorul de sarcină BH-16 10/630. A verificat starea deconectată la cuțitele principale
de la separatorul de sarcină și a ieșit din ID-10 kV, văzând cum dl Covali Ghenadie a ieșit din ID-0,4 kV și
din urma acestuia dl Tataru Alexandru cu hainele care ardeau, și striga „apă, în mașină”. Dl Pavel Iliescu a
luat repede apa din automobil (era lângă PT) și l-a stropit, aruncând și cu nisip pe accidentat.
Ulterior, electricianul Covali Ghenadie a apelat la Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și a
solicitat intervenția Serviciului de asistență medicală urgentă. 
Din explicația dlui Pavel Iliescu, dl Tataru era conștient, sta în picioare și s-a mișcat la umbră. La întrebarea
„ce s-a întâmplat?”, dl Tataru a răspuns „că a scăpat o cheie pe bare!”.
În urma scurtcircuitului și arcului electric, întrerupătorul automat a liniei de plecare spre cabina operatorului
liniei tehnologice nr. 2 și barele de intrare care fac legătura dintre barele colectoare a ID-0,4 kV și
întrerupătorul automat au fost defectate totalmente. Anume pe aceste bare se presupune că a fost scurtcircuit. 
Momentul producerii incidentului este aproximativ ora 11:10, data de 31.08.2020.
Arcul electric provocat de scurtcircuit (posibilul motiv al scurtcircuitului se presupune că ar fi rezultatul
căderii unui instrument pe barele de intrare în întrerupător aflate sub tensiune) a și cauzat arsuri termice dlui
Alexandru Tataru în proporție de 80-85% din suprafața corpului. Fapt care, în dimineața zilei de 02.09.2020 a
condus la decesul persoanei date, aflându-se internat în IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie.

foto ANRE foto ANRE

foto ANRE

Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat
accidentul:

a) pct. 5, 6, 24, 64, 65, 88, 271 subpct. 5), 272
subpct. 2), 355, 359, 956, 957, 958, 959, 968 din
NE1-02:2019 „Norme de securitate la
exploatarea instalațiilor electrice” (NSEIE).
b) pct. 6 subpct. 6.2 și 6.3 alin. 4 din Metodica
nr. 12 „Măsurarea rezistenței electrice a izolației
echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice”,
aprobată de directorul SA „Energoservice” la
data de 14.07.2020.
c) pct. 9 din NE1-01:2019 ”Norme de
exploatare a instalațiilor electrice ale
consumatorilor noncasnici”.



S E P T E M B R I E  2 0 2 0  |  N R . 1 3

foto ANRE

foto ANRE

a) Nerespectarea măsurilor de securitate electrică la 
efectuarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile 
electrice din NE1-02:2019 „Norme de securitate la 
exploatarea instalațiilor electrice” (NSEIE), anume:
-Neasigurarea măsurilor organizatorice care asigură 
securitatea lucrărilor în instalațiile electrice.
-Neasigurarea măsurilor tehnice care asigură 
securitatea la executarea lucrărilor cu scoaterea 
tensiunii și anume îngrădirea, în caz de necesitate, 
a locurilor de muncă și părților active rămase sub
 tensiune, cu montarea indicatoarelor de securitate 
cu caracter de avertizare și prescriere.
-Nerespectarea cerințelor NSEIE care prevăd că în
 instalațiile electrice cu tensiunea mai mică de 
20 kV, în cazurile în care nu este posibilă 
îngrădirea părților active cu panouri mobile, 
pot fi utilizate plăci izolante plasate între părțile 
active deconectate și cele aflate sub tensiune (între 
contactele separatorului etc.). 
-Nerespectarea cerințelor la pregătirea locului de 
muncă unde trebuie să fie deconectate părțile active
care nu sunt îngrădite, la care este posibilă apropierea 
întâmplătoare a personalului, sculelor și dispozitivelor 
de lucru, mecanismelor și mașinilor de ridicare a greutăților la o distanță mai mică de cât cea indicată în
NSEIE.
-Neîngrădirea temporară a părților active rămase sub tensiune cu utilizarea panourilor mobile, ecrane etc. din
materiale electroizolante.
-Nerespectarea modului de organizare a lucrului personalului delegat reieșind din faptul că  agentul economic
a delegat personalul, fără scrisoare de însoțire în care trebuie să se menționeze scopul delegării, persoanele
cărora li se acordă dreptul de emitere a autorizațiilor de lucru, persoanele împuternicite cu dreptul de a fi
conducători de lucrări, șefi de lucrări, membri ai formației de lucru și să confirme grupele de securitate
electrică a acestui personal.
-La sosirea la locul destinației, personalul delegat nu a fost instruit cu privire la securitatea și sănătatea în
muncă, precum și nu a fost adusă la cunoștință schema de alimentare contra semnătură.
-Nerespectarea cerințelor NSEIE prin faptul că personalul delegat trebuie să execute lucrările la instalațiile
electrice existente în baza autorizațiilor de lucru și dispozițiilor de lucru, iar dacă personalului delegat i se
acordă dreptul personalului operativ de reparații, lucrările pot fi executate și în ordinea exploatării curente,
fapt ce nu a fost efectuat.
b) Efectuarea măsurărilor și încercărilor în IE fără utilizarea mijloacelor individuale de protecție și a
echipamentului de protecție corespunzător.
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În vederea lichidării cauzelor accidentului examinat şi excluderii evenimentelor similare pe viitor de la
proprietarul (gestionarul) instalației electrice în cauză se cere:

a) Numirea persoanelor responsabile de gospodăria electrică în corespundere cu prevederile NE1-01:2019
”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”.
b) Respectarea cerințelor NE1-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” cu privire la
personalul delegat al altor întreprinderi și asigurarea respectării de către acesta a cerințelor acestor Norme.
c) Neadmiterea la efectuarea lucrărilor în instalațiile electrice a personalului delegat al altor întreprinderi care nu
este asigurat cu mijloace individuale de protecție și echipament de protecție.

În vederea excluderii evenimentelor similare pe viitor de la conducătorul întreprinderii SA
„Energoservice” se cere:

a) Instruirea personalului laboratorului electrotehnic cu privire la normele de securitate la exploatarea instalațiilor
electrice și a metodicilor de efectuare a măsurărilor și încercărilor de laborator în instalațiile electrice.
b) Instruirea personalului laboratorului electrotehnic despre acțiunile necesare și modalitatea eliberării
persoanelor căzute sub acțiunea curentului electric și acordarea ajutorului în urma arsurilor.
c) Verificarea neordinară a cunoștințelor personalului laboratorului electrotehnic cu privire la normele de
securitate la exploatarea instalațiilor electrice și a metodicilor de efectuare a măsurărilor și încercărilor de
laborator în instalațiile electrice.
d) Echiparea în volum complet a membrilor laboratorului electrotehnic cu mijloace individuale de protecție
verificate în corespundere cu Instrucțiunea cu privire la aplicarea și încercarea a mijloacelor de protecție utilizate
în instalațiile electrice. 
e) Echiparea membrilor laboratorului electrotehnic cu echipament individual de protecție (îmbrăcăminte,
încălțăminte specială și alte mijloace de protecție individuală) în funcție de caracterul lucrărilor executate, fiind
obligat să le utilizeze în timpul executării lucrărilor conform prevederilor pct. 126 al NE1-01:2019 ”Norme de
exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”.
În vederea excluderii evenimentelor similare pe viitor DSE al ANRE, în calitate de organ al supravegherii
energetice de stat, va solicita verificarea neordinară a cunoștințelor membrilor laboratorului electrotehnic reieșind
din faptul că au fost încălcate prevederile Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice care
presupun riscuri grave pentru viața și sănătatea celor ce realizează lucrări. 

                                                                                         
 
 


