
La data de 26 mai 2020, în jurul orelor 14:50,

în rețelele electrice de distribuție 10 kV, pe

șantierul de construcție a depozitului de

cereale, amplasat în s. Tigheci, r-nul Leova, a

avut loc un caz de electrocutare a lui

CIOBANU Petru, anul nașterii 1962, șofer,

domiciliat în or. Ialoveni și   BRAGA Ivan,

anul nașterii 1961, operator al instalației de

forare cu domiciliul or. Ialoveni, soldat cu

decesul ambelor persoane.

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



ATENȚIE!
1.    Scoaterea pătimitului de sub acțiunea
curentului electric în instalațiile electrice peste
1000 V se efectuează doar cu utilizarea
mijloacelor de protecție și ținând cont de
pericolul tensiunii de pas.

2. Tensiunea de pas este diferența de potențial
dintre două puncte la suprafața solului, la
distanța de 1 m, care se echivalează cu
lungimea pasului omului.
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Încălcările prevederilor DNT ce au cauzat accidentul:

• pct. 18,alin. (a) din Regulamentul cu privire la protecția rețelelor electrice, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 514 din 23.04.2012;

• pct. 23.3.2, 23.3.3 din Normele de protecție a muncii la exploatarea instalațiilor electrice, ediția 2;

• pct. 231 din Regulamentul privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de

transport și de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al

ANRE nr. 168/2019  din 31.05.2019;

• art. 27 (2) Legii Nr. 174 din 21.09.2017 cu privire la energetică;

• art. 62 (2), (4) Legii  Nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică.

foto simbol



În baza contractului de prestări servicii încheiat dintre

SRL ”Crist Valg” și ÎI ”Sergiu Salcuțan”, pentru

îndeplinirea lucrărilor de forare în s. Tigheci, r-nul

Leova, de către conducerea ÎI ”Sergiu Salcuțan” a

fost delegată echipa de forare compusă din trei

persoane: CIOBANU Petru, BRAGA Ion și LEFTER

Axenti.

La data de 26 mai 2020, în cadrul efectuării lucrărilor

de forare pentru construcția fundamentului

depozitului amplasat în s. Tigheci, r-nul Leova, prin

intermediul instalației de forare montată pe

autocamionul ZIL 131, cu nr. de

înmatriculare IL AR 234, instalația de forare a fost

apropiată la o distanță inadmisibilă de conductorii

LEA-10 kV, fid.-1, PDC 252 Iargara, derivata spre

PT-331, fiind electrocutați mortal CIOBANU Petru și

BRAGA Ivan. 

Din explicațiile lui LEFTER Axenti, membru al

echipei de forare a ÎI „Sergiu Salcuțan”, s-a stabilit

că, în ziua nominalizată, echipa efectua lucrări de

forare conform schemei fundamentului, prestabilite

de beneficiar - SRL „Crist Valg”. Unul din marcaje,

conform căruia urmau să fie efectuate lucrări de

forare, era amplasat nemijlocit sub conductorii LEA-

10 kV. 

Instalația de forare se dirijează cu manivele,

amplasate în spatele camionului. În momentul

ridicării instalației de forare, dirijată de BRAGA

Ivan, operator, componenta de metal a instalației a

contactat cu conductorul marginal al LEA-10 kV. 

În rezultatul contactului componentei de metal a

instalației cu conductorul marginal al LEA-10 kV

BRAGA Ion a fost electrocutat mortal. 
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Circumstanțele accidentului

Se presupune că, calea de parcurgere a curentului

electric a fost: conductorul marginal al LEA-10 kV –

instalația de forare – mâna stângă – ambele picioare-

pământ.

Totodată se presupune că, CIOBANU Petru, șofer,

aflându-se în habitaclul camionului și văzând cele

întâmplate, la tentativa de coborâre din autocamion,

în momentul atingerii solului, la fel a fost

electrocutat mortal. Se presupune că, calea de

parcurgere a curentului electric a fost: conductorul

marginal al LEA-10 kV - habitaclul autocamionului

– mâina stângă – piciorul drept- pământ.

La momentul examinării la fața locului s-a stabilit

vizual, că instalația de forare era în contact direct cu

conductorul marginal al LEA-10 kV (fapt confirmat

prin fotografiile efectuate la fața locului – se

anexează). 

De menționat faptul că, la data de 26.05.2020, la

examinarea cazului de electrocutare HUBENCO

Igor, reprezentantul SRL „Crist Valg” a declarat că

în ziua precedentă, pe data de 25.05.2020, a depus

cerere de deconectare a LEA-10 kV, înregistrată la

Oficiul Comercial Comrat al ÎCS „Premier Energy

Distribution” SA, însă din motive necunoscute

lucrările de forare au fost demarate fără a fi

efectuată  deconectarea LEA-10 kV și fără o

pregătire a locului de lucru.
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În vederea evitării cazurilor similare pe viitor se vor întreprinde următoarele măsuri:

- administrația SRL „Crist Valg” va organiza instruirea neordinară a personalului privind cerințele

Normelor de securitate la executarea unor lucrări în zona de protecție a rețelelor electrice, inclusiv a

cerințelor prevăzute în actele normative, care au fost încălcate (menționate în pct. 3); 

- familiarizarea angajaților întreprinderii despre pericolul curentului electric și propagarea

informației cu privire la  securitatea electrică;

-  în cadrul efectuării controalelor tehnice a instalațiilor electrice din localități, inspectorii DSE al

ANRE vor aduce la cunoștință administrației publice locale și populației prevederile Regulamentului

privind protecția rețelelor electrice.

 Cauzele accidentului:

• efectuarea lucrărilor de forare în zona de protecție a LEA-10 kV fără acordul în scris a

proprietarului rețelelor electrice;

• apropierea instalației de forare la o distanță inadmisibilă de LEA-10 kV;

• demararea lucrărilor în zona de protecție a LEA-10 kV fără pregătirea locului de lucru și fără a fi

verificată lipsa tensiunii.



În scopul lichidării cauzelor accidentului se recomandă de a 

implementa următoarele:

 Executarea măsurilor menționate în pct. 4.1-4.2 

Pentru asigurarea integrității, crearea condițiilor normale de exploatare a rețelelor electrice şi prevenirea

accidentelor în zonele de protecţie a reţelelor electrice, ÎCS „Premier Energy Distribution” SA să

informeze agenţii economici şi persoanele fizice că toate tipurile de lucrări în zonele de protecţie se vor

executa numai cu acordul în scris al operatorului sistemului de distribuție. 

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

prevenire a accidentelor similare. 

Informarea agenților economici specializați în domeniul energetic privind cauzele și circumstanțele

accidentului dat.

În cadrul efectuării controalelor tehnice a instalațiilor electrice din localități, inspectorii vor aduce la

cunoștință administrației publice locale și populației prevederile Regulamentului privind protecția

rețelelor electrice. 

 Responsabil – administrația SRL „Crist Valg”;   

 Termen – permanent.

 Responsabil – ÎCS „Premier Energy Distribution” SA”; 

 Termen – permanent.

 Responsabili – Serviciile Teritoriale DSE ANRE.          

 Termen – 01.09.2020.  

 Responsabili – Serviciile Teritoriale DSE ANRE. 

 Termen – 01.08.2020.

Responsabil – Departamentul supraveghere energetică al ANRE. 

Departametul supraveghere energetică 

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică
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