
Pe data de 03.07.2020, în instalațiile electrice ale

SRL ”Apicnord”, adresa juridică mun. Soroca,

str. Ștefan cel Mare, 28, ap. 29, în Secția de

producere a fagurilor din mun. Soroca, str.

Independenței, 24, (pe teritoriul Pieței agricole),

în jurul orei 20:00, a avut loc un caz de

electrocutare a cetățeanului Andrei FOCŞA (în

continuare pătimitul), neangajat oficial la            

 SRL ”Apicnord”,  a. n. 1970, locuitor al mun.

Soroca, soldat cu deces.

Buletin informativ
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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

foto ANRE
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Din explicațiile dlui Ion FOCŞA, în ziua de 03.07.2020, din cauza temperaturii aerului înalte, dar și a căldurii

degajate de rezervoarele pentru topirea brichetelor de ceară, pătimitul a decis să lucreze în orele de noapte.

Astfel, pătimitul a venit la locul de muncă la ora 19:00, a pornit procesul tehnologic de topire și producere a

fagurilor din ceară, iar pentru a reduce din temperatura aerului din ambele încăperi a turnat apă pe podea. Toate

lucrările erau îndeplinite de pătimit de sine stătător.  

La ora 20:30, dl Veaceslav CONDRATENCO, paznicul Pieței agricole, a intrat în secția de producere, unde l-a

găsit pe pătimit întins pe podea, în încăperea unde se află utilajul pentru producerea fagurilor, în apropierea

tabloului de comandă (TC-0,4 kV). Imediat a sunat la Serviciul Național Unic Pentru Apelurile de Urgență 112,

solicitând intervenția medicilor.  La fața locului, medicul de la asistența medicală de urgență a constatat decesul

pătimitului. În cadrul examinării s-a depistat că, în TC-0,4 kV, conductorul fazic ,,B” de alimentare cu energie

electrică a unui aparat de dirijare automată a procesului tehnologic, montat pe ușa TC-0,4 kV, era rupt. De

asemenea, lângă acest TC-0,4 kV au fost depistate un indicator de tensiune și un cuțit.

Astfel, se presupune că pătimitul, la intenția de a lichida defecțiunea din TC-0,4 kV, a contactat părțile metalice

a TC-0,4 kV, fiind încălțat în ciupici și aflându-se în nemijlocita apropiere de un prelungitor amplasat pe

podeaua umedă, conectat de la rețeaua electrică a Pieței agricole, a fost electrocutat mortal. În cadrul examinării

s-a stabilit că prelungitorul menționat era amenajat cu conductori de tip PV-2×1,5 mm2, cu o singură izolație și

era destinat pentru alimentarea cu energie electrică a unui ventilator. Acest prelungitor era amplasat nemijlocit

pe podeaua umedă. În urma efectuării măsurării 

rezistenței izolației a acestui prelungitor de către 

laboratorul electrotehnic SRL ”Electnord-Trans”, 

s-a constatat că izolația prelungitorului este 

deteriorată și rezistența acesteia nu corespunde 

prevederilor documentelor normativ-tehnice. 

Conform Raportului de constatare nr. 202029C0101 

din 14 august 2020 a Centrului de Medicină Legală, 

moartea pătimitului a survenit în rezultatul 

electrocuției.

Au mai fost constatate:

- Instalațiile electrice din posesia SRL ”Apicnord” 

au fost racordate la rețelele electrice de distribuție 

ale SA ,,RED Nord” în luna iunie a anului curent;

- SRL ”Apicnord” nu are angajat personal 

electrotehnic și nici contract de deservire a 

instalațiilor electrice de utilizare cu o întreprindere 

specializată;  

- lipsesc dispozitivele de protecție contra curenților

reziduali pentru grupele de prize preconizate pentru 

alimentarea cu energie electrică a receptoarelor 

aflate în încăperi  deosebit de periculoase;

- proiectul de execuție nr. 01/03-2020-AEE, elaborat de SRL ”REPROMUN”, ”Alimentarea cu energie electrică

a Obiectului comercial din mun. Soroca, str. Independenței, nr. 24”, este destinat doar pentru rețelele electrice

exterioare până la tabloul de distribuție, amenajat pe peretele interior al clădirii  și nu include detalii de execuție

a instalațiilor electrice interne din secția de producere;

- rețelele electrice interne pentru alimentarea utilajului tehnologic din secția de producere din realitate, nu

corespund cu schema electrică monofilară din 05.06.2020, elaborată de electricianul autorizat Vladimir

CAZACU, deținătorul autorizației nr. 3210, valabilă până la 06.07.2023;

- rețelele electrice interne pentru iluminat și grupele de prize, existente în încăperea secției de producere, nu au

fost deconectate de la rețeaua electrică a Pieței agricole.

foto ANRE

Circumstanțele accidentului

foto ANRE
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Încălcările prevederilor DNT ce au 

cauzat accidentul:

1.pct. B2.3.1. din Normele de protecție

a muncii la exploatarea instalațiilor

electrice a consumatorilor (NPMEIEC)

– cu privire la neîndeplinirea măsurilor

tehnice care asigură securitatea

lucrărilor efectuate în instalații electrice

cu scoaterea tensiunii;

2. pct. B2.1.2 din NPMEIEC – cu

privire la executarea lucrărilor de

reparație în instalațiile electrice de

personal neelectrotehnic și neautorizat;

3. pct. 1.7.151, 7.1.82 din Normele de

Amenajare a Instalațiilor Electrice

(NAIE) – cu privire la necesitatea

utilizării dispozitivelor de protecție

contra curenților reziduali în încăperile

cu pericol sporit;
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Cauzele accidentului:

- neîndeplinirea măsurilor tehnice care asigură

securitatea la efectuarea lucrărilor în instalațiile
electrice cu scoaterea tensiunii; 

- executarea lucrărilor de reparație în TC-0,4 kV de

către persoană necalificată, neautorizată pentru aceste

lucrări, fără cunoașterea măsurilor de protecție ce se

impun;

- utilizarea prelungitorului cu izolația deteriorată și

rezistența căruia nu corespunde prevederilor

documentelor normativ-tehnice;

- ignorarea sau lipsa cunoștințelor elementare despre

pericolul ce-l prezintă curentul electric;

- lipsa dispozitivelor de protecție contra curenților

reziduali pentru grupele de prize preconizate pentru

alimentarea cu energie electrică a receptoarelor aflate

în încăperi  cu pericol sporit;

- amenajarea instalațiilor electrice din secția de

producere în lipsa documentației de proiect.
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4. prevederile Anexei 1, tab. 43 din Regulamentul cu privire la exploatarea instalațiilor electrice ale

consumatorilor (REIEC) – cu privire la rezistența izolației minim admisibilă a conductoarelor; pct.

1.6 din Regulamentul privind modul de admitere în exploatare a instalațiilor energetice.



 

1.Înlăturarea neajunsurilor indicate la p.3 a Actului de examinare a accidentului avut loc cu populația în

instalațiile electrice nr. 9 din 21.08.2020.

2. Familiarizarea angajaților SRL ”Apicnord” despre pericolul curentului electric și propagarea informației

cu privire la  securitatea electrică;

3. Efectuarea încercărilor și măsurărilor în instalațiile electrice, în volumul și în termenele prevăzute de

Normele de încercări ale echipamentelor, aparatelor și instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici,

anexa 1 la Normele de Exploatare a Instalațiilor Electrice a Consumatorilor Noncasnici (NEIECN);

4. Deconectarea de la rețeaua electrică internă a Pieței Agricole a instalațiilor electrice de utilizare a

secției de producere a SRL ”Apicnord”. 

5. Amenajarea rețelelor electrice interne în baza unui proiect de execuție, cu efectuarea lucrărilor de către

personal electrotehnic autorizat.
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În vederea lichidării cauzelor accidentului examinat şi excluderii evenimentelor similare pe viitor 

se cer următoarele:

foto ANRE
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1. Executarea măsurilor menționate la  cap. 4 a prezentului Act. 

 Termen până la 01.10.2020.

 Responsabil – SRL ”Apicnord” - proprietarul instalației electrice.

2. Informarea populației cu privire la circumstanțele producerii accidentului, precum și cu măsurile de 

 prevenire a accidentelor similare. 

Termen până la 01.10.2020. 

 Responsabil – Serviciul teritorial Soroca, DSE al ANRE.    

                  

3. Emiterea Buletinului Informativ cu privire la circumstanțele cazului de electrocutare în instalațiile electrice. 

 Termen până la 10.09.2020.

 Responsabil – Serviciul teritorial Soroca și SDNSE al ANRE.

   

4. Efectuarea calculului gradului de risc global a obiectivelor din posesia SRL”Apicnord” și Cooperativei de

consum ”Universalcoop” pentru introducerea în Planul controalelor tehnice pentru anul următor.

Responsabil –  Serviciul teritorial Soroca.

   

5.  În cadrul efectuării  controalelor tehnice ale instalațiilor electrice din localități, inspectorii vor aduce la

cunoștință administrației publice locale și populației prevederile Regulamentului privind protecția rețelelor

electrice. 

Termen - permanent.

Responsabil – Departamentul  supraveghere energetică.

Departamentul supraveghere energetică 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

 

În scopul lichidării cauzelor accidentului se recomandă de a 

implementa următoarele:


