
La data de 17.12.2020, în jurul orei
13:00, în instalația de distribuție (ID) 10
kV a postului de transformare (PT)
90SG110, fiderul (Fid.) 18 a ÎCCPC
„COLPRODCOOP” din or. Sângerei a
MOLDCOOP a avut loc un caz de
electrocutare a cetățeanului Ivan GUȚU,
neangajat în câmpul muncii, soldat cu
arsuri pe aproximativ 45 % din suprafața
corpului și ulterior cu decesul acestuia la
data de 20.12.2020.
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C U  P R I V I R E  L A  C I R C U M S T A NȚE L E  E L E C T R O C U TĂR I I  P O P U L AȚ I E I  

Î N  I N S T A L AȚ I I L E  E L E C T R I C E

A G E NȚ I A  N AȚ I O N A LĂ  P E N T R U  R E G L E M E N T A R E  Î N  E N E R G E T I CĂ
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La data de 17.12.2020, pătimitul Ivan GUȚU a pătruns neautorizat în ID-10 kV a PT-90SG110 Fid.
18, intervenind în celula nr. 2, unde a fost electrocutat și ca urmare a suferit arsuri de gradul II și III
pe față, gât, trunchi, membrele superioare și inferioare, aproximativ 45% din suprafața corpului,
ulterior decedând la spital la data de 20.12.2020.
La data de 17.12.2020 Vasile URSU, cumnatul pătimitului, cu permisiunea lui Vasili MOLDOVAN,
director interimar al ÎCCPC „COLPRODCOOP” din or. Sângerei a MOLDCOOP efectua lucrări de
tăiere a arbuștilor în apropierea PT 90SG110. Aproximativ la ora 12:30, pătimitul a venit să vadă ce
face cumnatul, iar peste ceva timp a plecat. Peste vreo jumătate de oră, Vasile URSU a auzit un strigăt
și l-a văzut în depărtare pe pătimit mergând dezbrăcat spre direcția lui. Apropiindu-se de pătimit și la
întrebarea „ce a pățit ?”, acesta a spus că a intrat în interiorul postului de transformare la etajul 2 și a
fost electrocutat. 
În starea în care se afla, pătimitul, ajutat de Vasile URSU a mers la domiciliu, amplasat la o distanță
de aproximativ 800 m. Vasile URSU a apelat la Serviciul național unic pentru apelurile de urgență
112, solicitând intervenția medicilor.
Conform informației Grupului Operativ Dispecerat Bălți, filiala „RETÎ Nord” ÎS “Moldelectrica” la
data de 17.12.2020, ora 13:06, Fid. 18, SE Sângerei 110/10 kV s-a deconectat avariat cu
reanclanșarea reușită. 
În rezultatul examinării PT-90SG110, de tip K-41, la data de 22.12.2020 s-a stabilit că
transformatorul de forță este deconectat de la rețeaua electrică de distribuție. Echipamentul electric
din interiorul încăperii transformatorului este demontat. Prin ID-10 kV (etaj II) a PT-90SG110,
operatorul sistemului de distribuție SA „RED Nord” efectuează tranzitarea energiei electrice de la
PT91SG110 18 spre PT66SG110 18 și PT273SG11018.
Prima ușă de intrare de la etajul II, ID-10 kV a PT-90 și ușa de la încăperea transformatorului lipsesc.
Ușa din încăperea ID-10 kV era deschisă, belciugul cu lacătul scos din suportul de fixare. Pe ușile
existente a ID-10 și 0,4 kV, PT-90SG110, Fid. 18, lipsesc indicatoarele de securitate electrică, la fel
lipsesc numerele și inscripțiile de dispecerat. În cadrul examinării s-a stabilit că ușa celulei nr. 2 din
ID-10 kV în care a pătruns neautorizat pătimitul, era deschisă, lacătul era jos pe podea. Ușile altor 3
celule erau închise și încuiate cu lacăt. Pe fațada la toate cele patru uși sunt indicatoarele de securitate
electrică și inscripțiile de dispecerat. În celula nr. 2, pe contactul fazei A și C a racordului de cablu, au
fost observate urme a arcului electric (scurtcircuit). În celula nr. 2, jos pe podea, se observau urme de
haine arse, de asemenea în colțul din stânga a primei încăperi au fost depistate haine arse ale
pătimitului. 
Se presupune că pătimitul a atins cu mâinile racordul de cablu aflat sub tensiune, provocând un
scurtcircuit dintre faza A și C, în rezultat suportând un șoc electric.
Conform scrisorii nr. 202101003437 din 01.04.2021 a Centrului de Medicină Legală, se confirmă că
pătimitul a fost electrocutat și a suferit arsuri de gr. II și III pe față, gât, trunchi, membre superioare și
inferioare, în proporție de 45% din suprafața corpului.

Circumstanțele accidentului
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 Cauzele  accidentului și încălcările cerințelor
DNT ce au cauzat accidentul:

- apropierea pătimitului la o distanță inadmisibilă
în raport cu părțile active ale instalației electrice
aflate sub tensiunea 10 kV;
- pătrunderea neautorizată a pătimitului în
instalațiile electrice ale ÎCCPC
„COLPRODCOOP” din or. Sângerei a
MOLDCOOP;
- lipsa lacătelor la ușile ID-10 kV și accesul liber
în instalațiile electrice aflate sub tensiune;
- lipsa convenției de interacțiune în vederea
gestionării instalațiilor electrice utilizate în
comun, semnată de operatorul de sistem și
consumatorul noncasnic, proprietar al
instalațiilor electrice;
- cunoștințe insuficiente despre pericolul ce-l
prezintă instalațiile electrice aflate sub tensiune. 

       Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:
1)Încălcarea prevederilor pct. 38, tabelul nr. 1 din NE1-02:2019 „Norme de securitate la
exploatarea instalațiilor electrice”, cu privire la distanța minimă admisibilă până la părțile active ale
instalației electrice cu tensiunea de 10 kV;
2)Încălcarea prevederilor pct. 17, lit. (o) din Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice,
aprobat prin Hotărârea 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)Nerespectarea prevederilor pct. 8 din NE1-02:2019, conform căruia instalațiile electrice trebuie
menținute în stare tehnică funcțională, cu asigurarea condițiilor de exploatare sigure și în condiții
de securitate. 
4)Nerespectarea prevederilor pct. 53 din NE1-02:2019, conform căruia ușile încăperilor instalațiilor
electrice, camerelor, tablourilor și grupurilor de utilaje trebuie să fie permanent încuiate cu lacăt
mecanic.
5)Nerespectarea 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)Nerespectarea prevederilor pct. 220 din NE1-01:2019 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 de la proprietarul (gestionarul) instalației electrice în cauză se cere:

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 în pct. 3 a prezentului Act;
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.


