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ACŢIUNE DE CONTROL PENTRU VERIFICAREA MODULUI IN CARE ANGAJATORII, CARE 
DESFAŞOARĂ ACTIVITĂŢI DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ, RESPECTĂ 

PREVEDERILE LEGALE IN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII LA LUCRĂRILE DE 
MENTENANŢĂ SAU LA INTERVENŢIILE OCAZIONALE 

 
I. Motivarea acţiunii 

Activitatile din sectorul energetic, datorita complexitatii si riscurilor specifice, sunt activitati 
in care afectiunile suferite de lucratori ca urmare a accidentelor de munca tind sa fie mult mai 
grave, de multe ori accidentele soladandu-se cu pierderea veitii lucratorilor.  
Cresterea frecventei gravitatii accidentelor de munca inregistrate in sectorul energetic.  

In ultimii 4 ani, in unitatile din sectorul energetic, in cele care desfasoara activitati de 
lucrari de instalatii electrice, etc, s-au produs 13 accidente de munca din care: 10 cu 
incapacitate temporara de munca si 3 accidente mortale care au avut urmatatorele cauze: 
-neluarea de masuri de protectie impotriva pericolelor generate de instalatiile electrice aflate 
sub tensiune; 
- neintreruperea tensiunii la lucrarile in instalatiile electrice; 
- neadoptarea in faza de executie a lucrarilor, de soluţii conforme prevederilor legale în 
vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, prin a căror aplicare să fie eliminate sau 
diminuate riscurile de accidentare şi de îmbolnăvire profesională a lucrătorilor; 
- neutilizarea echipamentelor individuale de protectie; 
- utilizarea unor echipamente de munca neadecvate in instalatiile electrice; 
- nerespectarea masurilor de securitate pentru lucru in instalatiile electrice; 
- neinstruirea lucratorilor cu masurile de securitate si sanatate in munca; etc. 
 
II.      Grupul ţintă 

Angajatori si lucratori care isi desfasoara activitatea in domeniile urmatoare: 
- Cod CAEN 3512 – Transportul distributiei electrice; 
- Cod CAEN 3513 – Distributia distributiei electrice. 
 
III.    Obiectivele acţiunii 

Cresterea gradului de constientizare al angajatorilor si al lucratorilor din domeniul 
transportului si distributiei energiei electrice în ceea ce priveşte necesitatea respectării 
prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca, pentru promovarea starii 
de bine la locul de munca, cu consecinte benefice in plan social si profesional; 
Incurajarea unei abordari participative prin implicarea angajatilor si angajatorilor in 
diminuarea consecintelor sociale si economice negative care deriva din nerespectarea 
prevederilor legale, alicabile in domeniul transportului si distributiei energiei electrice; 
Promovarea bunelor practici in acest sector de activitate. 
Verificarea cu prioritate a angajatorilor din domeniul productiei, transportului si distributiei 
energiei electrice care desfasoara: 
-deservirea operativa a unitatilor de distributie a energiei electrice; 
-lucrarile in instalatii electrice aflate in exploatare, cu scoatere de sub tensiune; 
-lucrarile in instalatii electrice aflate in exploatare, fara scoatere de sub tensiune; 
-lucrari la inaltime la liniile electrice aeriene; 
-lucrari in cazul deranjamentelor si avariilor din instalatiile electrice; 
-lucrari in statii electrice, posturi de transformare, puncte de alimentare, etc. 
  
IV.     Durata acţiunii 

Acţiunea s-a desfasurat in perioada iulie-noiembrie 2019.  
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V. Actiuni de constientizare 

In judetul Vaslui exista  2 unitati care fac obiectul actiunii.  
I.T.M. Vaslui a organizat o şedinţa de conştientizare privind elementele de desfăşurărare a 
acţiunii unde au fost expuse motivele si modul in care se va desfasura aceasta, exemple de 
accidente de munca, cauzele producerii, precum si masurile de prevenire care ar fi trebuit 
luate pentru evitarea acestora 
 
V. Rezultatele actiunii 

In trimestrul III 2019 au fost controlati un numar de 2 angajatori din sectorul energetic. 
Ca urmare a controalelor efectuate in unitati au fost constatate urmatoarele deficiente: 
-nu s-a facut dovada instruirii lucratorilor privind utilizarea unor echipamente de munca; 
-lucratorii care lucreaza in conditii de temperaturi extreme nu sunt examinati medical in 
vederea stabilirii aptitudii in munca pentru conditii de temperaturi extreme; 
-in evaluarea riscurilor nu au fost luati in consideratie toti factorii de risc psihosociali, nu au 
fost incluse toate grupurile de lucratori, nu sunt cuprinse toate riscurile ergonomice existente, 
nu sunt identificati toti factorii care agraveaza afectiunile musculo-scheletice, etc. 
In procesele verbale de control au fost constatate un numar de 3 deficiente si au fost dispuse 
masuri obligatorii de remediere a deficientelor constatate. 
Pentru deficientele din procesele verbale de control au fost aplicate sanctiuni 
contraventionale. 
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