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INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN 
MUNCĂ PENTRU EXPLOATAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI 

REPARAREA INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE 

IP – SSM 06 
 
 

1. SCOP 
 
 Instrucţiunile proprii de securitate în muncă pentru exploatarea, întreţinerea şi 
repararea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în medii normale, au drept 
scop informarea, cunoaşterea şi însuşirea de către lucrătorii autorizaţi a cerinţelor minime 
obligatorii de securitate în muncă la executarea lucrărilor, pentru prevenirea accidentelor 
de muncă specifice acţiunii curentului electric, ale căror consecinţe principale sunt: 
electrocutarea şi arsurile. 
 
 
 2. DOMENIU DE APLICARE 
 

Instrucţiunile proprii de securitate în muncă pentru exploatarea, întreţinerea şi 
repararea instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în medii normale se aplică 
lucrătorilor autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în instalaţiile de exploatare, întreţinere-
reparaţii, constructii-montaj, pentru instalaţii electrice de utilizare conform atribuţiilor ce le 
revin, gestionate de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
 
 

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 
 

 Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă; 
 Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncăactualizată; 

 IP-SSM 02 - Instrucţiuni proprii de securitate în muncă privind comunicarea şi 
măsuri de prim ajutor în caz de accidente; 

 IP-SSM 05 - Instrucţiuni proprii pentru autorizarea internă a electricienilor din punct 
de vedere al cerinţelor de securitate în muncă. 

 IP-SSM 07 - Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru executarea lucrărilor 
în instalaţiile de utilizare a energiei electrice în medii normale de către personalul 
delegat; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor 
de muncă; 
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 Hotărârea Guvernului nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii 
lucrătorilor, actualizată; 

 Norma nr. 44753 din 2 septembrie 1987, aprobată de Inspecţia de Stat pentru 
Protecţia Muncii; 

 Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi 
exploatează instalaţii electrice din sistemul electronenergetic, aprobat prin Ordinul 
ANRE nr. 25 din 20 iulie 2007 (Cod ANRE: 25.1.200.0.03 din 20.07.2007); 

 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 
1500 V c.c., Indicativ I 7/2 – 01; 

 Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în 
Monitorul Oficial al României, partea I nr. 633 din 21/07/2006; 

 Ordin nr. 163/2007 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare 
împotriva incendiilor, publicat in Monitorul Oficial al României, partea I nr. 216 din 
29 martie 2007; 

 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice unităţilor cu profil de 
învăţământ şi educaţie aprobate cu Ordinul nr. 3946/01.06.2001. 
 

 
4. DEFINIŢI ŞI ABREVIERI 

 
4.1. Definiţii 

 
4.1.1. Admitent - persoana nominalizată sau desemnată prin decizia angajatorului, pentru 
asigurarea separării electrice a instalaţiei la care urmează a se lucra şi scoaterea acesteia 
de sub tensiune, după caz, inclusiv predarea către şeful de lucrare. 
4.1.2. Autoadmiterea - este acţiunea prin care un şef de lucrare execută operaţiile pe 
care le execută un admitent, în vederea realizării lucrărilor de către propria formaţie. 
4.1.3. Deranjament (incident) - eveniment neprevăzut, survenit în timpul exploatării 
instalaţiilor electrice, caracterizat prin defectarea sau/şi deteriorarea unor echipamente sau 
părţi ale acestora, astfel încât remedierea efectelor nedorite necesită o durată de timp 
redusă şi un volum mic de muncă. 
4.1.4. Dispoziţie verbală (DV) - dispoziţia dată direct, prin viu grai, de către emitent, 
pentru executarea unei (unor) lucrări. 
4.1.5. Echipament clasa I de protecţie - echipamentul la care protecţia împotriva 
electrocutării prin atingere indirectă este asigurată prin deconectarea acestuia în caz de 
defect. Pentru a se asigura deconectarea la echipamentul de clasa I trebuie realizate 
legături de protecţie (legare la nul şi/sau la pământ). 
4.1.6. Echipament clasa a II-a de protecţie - echipamentul care este realizat cu izolaţie 
suplimentară, care să prevină apariţia unor tensiuni de atingere periculoase pe masele 
echipamentelor. 
4.1.7. Echipament clasa a III-a de protecţie - echipamentul care este alimentat cu o 
tensiune foarte joasă, iar el însuşi nu produce o tensiune mai mare. 
4.1.8. Echipament clasa 0 (zero) de protecţie - echipamentul care nu este prevăzut din 
construcţie cu nici o posibilitate de a se asigura protecţia împotriva pericolului de 
electrocutare. 
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4.1.9. Emitent – electrician autorizat din punct de vedere al securităţii muncii, împuternicit 
în scris de către conducătorul unităţii, pentru a dispune executarea unor lucrări în 
instalaţiile electrice din exploatare, pe baza uneia din următoarele forme organizatorice 
AL, ITI-PM, DV OS, PR, sau PV. 
4.1.10. Executant de lucrări sau de manevre - este persoana care face parte dintr-o 
formaţie de lucru sau manevră, subordonată din punct de vedere al securităţii muncii 
şefului de lucrare sau responsabilului de manevră. 
4.1.11. Fişă tehnologică - documentaţia complexă, aprobată de conducătorul unităţii, 
care prezintă succesiunea operaţiilor tehnologice aferente unei anumite lucrări, 
dispozitivele, sculele şi utilajele necesare realizării acesteia, inclusiv măsurile specifice de 
securitate a muncii pentru evitarea accidentării sau îmbolnăvirii profesionale, pe durata 
executării operaţiilor tehnologice. 
4.1.12. Instalaţie electrică de joasă tensiune - instalaţia de curent alternativ sau de 
curent continuu la care tensiunea de lucru a părţilor active, în regim normal de funcţionare, 
se află în următoarele limite : 

-cel mult 250 V faţă de pământ, în cazul reţelelor legate la pământ ; 
-cel mult 1000 V între părţile active, în cazul reţelelor izolate faţă de pământ. 

4.1.13. Instalaţie electrică în exploatare - instalaţia care a fost pusă sub tensiune cel 
puţin o singură dată şi care poate fi repusă sub tensiune prin manevrarea aparatajului de 
comutaţie, prin legarea cordoanelor la liniile electrice aeriene, prin montarea unor porţiuni 
de bare sau prin legarea conductoarelor la aparataj. 
4.1.14. Instalaţie electrică de utilizare - ansamblul unitar de aparate, conductoare, 
instrumente şi accesoriile lor (relee, dispozitive de comandă, semnalizare, circuite 
secundare, prize de pământ etc.) cuprinse între instalaţiile de distribuţie sau producere de 
înaltă sau joasă tensiune şi tabloul de alimentare, pantograful, cutia de borne sau priza de 
la care se alimentează receptorul (utilajul, agregatul, maşina-unealtă, mijlocul de transport, 
motorul electric etc.). 
4.1.15. Instalaţie separată electric - instalaţia electrică retrasă din exploatare, la care s-
au luat următoarele măsuri tehnice : 

a) întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă faţă de părţile rămase sub tensiune 
şi anularea automatizărilor care conduc la reanclanşarea automată a 
întreruptoarelor; 
b) blocarea în poziţia "deschis" a dispozitivelor de acţionare ale aparatelor de 
comutaţie, prin care s-a realizat separarea vizibilă şi aplicarea indicatoarelor de 
securitate cu caracter de interzicere. 

4.1.16. Instalaţie electrică scoasă de sub tensiune - instalaţia separată electric, care a 
fost legată la pământ şi în scurtcircuit. 
4.1.17. Instrucţiune tehnică internă de securitate a muncii (ITI - SM) - documentul 
scris, întocmit pentru executarea unor lucrări, în condiţii tehnice şi organizatorice identice, 
în instalaţii electrice având scheme şi tipuri constructive similare. 
4.1.18. Instrucţiune tehnică de lucru - documentul, aprobat de conducătorul unităţii 
(subunităţii), care prezintă succesiunea operaţiilor tehnologice aferente unei anumite 
lucrări, dispozitivele, sculele şi utilajele necesare realizării acesteia, precum şi măsurile 
specifice de securitate a muncii, care trebuie aplicate şi/sau respectate pentru evitarea 
accidentării sau îmbolnăvirii profesionale, pe durata executării operaţiilor tehnologice. 
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4.1.19. Loc de muncă puţin periculos – spaţiu care, în condiţii normale, este caracterizat 
simultan prin: umiditate relativă a aerului de maximum 75% la temperatura aerului între 
+ 15…+ 300C; pardoseală (amplasament) electroizolantă. 
4.1.20. Loc de muncă periculos – locul de muncă caracterizat prin cel puţin una din 
următoarele condiţii: umiditate relativă a aerului peste 75%, temperatura aerului peste 
300C; pardoseală cu proprietăţi conductoare (beton, pământ); parte conductoare în 
legătură electrică cu pământul, care ocupă cel mult 60% din zona de manipulare; prezenţă 
de pulberi conductoare (pilitură de metal, grafit etc.) prezenţa fluidelor care micşorează 
impedanţa corpului uman. 
4.1.21. Loc de muncă foarte periculos – locul de muncă caracterizat prin cel puţin una 
din următoarele condiţii: umiditate relativă a aerului peste 97%, temperatura aerului peste 
350C; părţi conductoare în legătură electrică cu pământul, care ocupă mai mult de 60% din 
zona de manipulare; prezenţa agenţilor corozivi. 
4.1.22. Lucrare - ansamblul de operaţii al cărui scop este executarea, modificarea, 
repararea sau întreţinerea unei instalaţii. 
4.1.23. Lucrare de natură electrică - ansamblul de operaţii ce se execută asupra unei 
instalaţii electrice sau a unei părţi din aceasta, care prezintă risc de natură electrică (părţi 
active, izolaţie, circuite, legături la pământ, alte părţi componente sau protectoare) şi care 
se execută de către personal cu calificare în domeniul electric. 
4.1.24. Lucrare de natură neelectrică - ansamblul de operaţii ce se execută asupra 
acelei părţi a instalaţiei electrice care nu prezintă risc de natură electrică şi care nu 
necesită executanţi cu calificare în domeniul electric (vopsitorie, zidărie, curăţenie, 
lăcătuşerie etc.). 
4.1.25. Lucrare cu scoatere de sub tensiune - lucrarea pentru care se realizează 
separea electrică şi legarea la pământ şi în scurtcircuit a întregii instalaţii electrice sau 
numai acea parte a instalaţiei la care urmează a se lucra. 
4.1.26. Lucrare sub tensiune în contact - lucrare care se execută direct asupra părţilor 
aflate sub tensiune, care se realizează numai în instalaţiile electrice de joasă tensiune şi la 
care personalul executant utilizează mijloace de protecţie şi unelte electroizolate/ 
electroizolante.  
4.1.27. Lucrări de întreţinere-reparaţii - activităţile desfăşurate în instalaţiile electrice 
aflate în exploatare, cu scopul menţinerii acestora în stare de funcţionare. 
4.1.28. Manevră - ansamblul de operaţii care conduc la schimbarea configuraţiei unei 
instalaţii electrice, prin acţionarea unor aparate de comutaţie. În cadrul prezentelor 
instrucţiuni proprii de securitate a muncii, introducerea sau scoaterea siguranţelor de joasă 
tensiune tip MPR este considerată manevră. 
4.1.29. Mediu normal – Componentă a sistemului de muncă în care executantul îşi 
desfăşoară activitatea fără a fi expus riscului de accidentare şi/sau îmbolnăvirii 
profesionale specifice altor medii (cu pericol de incendiu, de explozie, subacvatic, 
subteran, extraterestru, nuclear etc.) decât cele normale. 
4.1.30. Mijloc de producţie – mijloace de muncă (echipamente tehnice, unelte) şi 
mijloace de protecţie individuală şi colectivă (dispozitive, schele, platforme, utilaje 
speciale, proprii activităţii de transport/distribuţie şi utilizare a energiei electrice). 
4.1.31. Mijloc de protecţie electroizolant - produsul destinat protecţiei împotriva 
accidentelor provocate de curentul electric în timpul desfăşurării activităţii în instalaţiile 
electrice. Din categoria mijloacelor respective fac parte: 
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a) prăjini electroizolante pentru joasă tensiune; 
b) cleşti electroizolanţi pentru joasă tensiune; 
c) detectoare de tensiune pentru joasă şi înaltă tensiune; 
d) detectoare de tensiune tip prăjină electroizolantă; 
e) indicatoare de corespondenţă a fazelor; 
f) plăci electroizolante pentru joasă tensiune; 
g) teci electroizolante pentru joasă tensiune; 
h) pălării electroizolante pentru joasă tensiune; 
i) folii electroizolante pentru joasă tensiune; 
j) degetare electroizolante pentru joasă tensiune; 
k) mănuşi electroizolante; 
l) încălţăminte electroizolantă (cizme din cauciuc sau pantofi ori ghete din piele cu 

talpă electroizolantă ); 
m) covoare electroizolante fixe şi portabile; 
n) platforme electroizolante. 

4.1.32. Mijloc de protecţie pentru legarea la pământ şi în scurtcircuit - echipamentul 
tehnic destinat pentru a proteja personalul împotriva electrocutării în cazul apariţiei 
accidentale a tensiunii în zona de lucru, ca urmare a manevrelor greşite, a inducţiei, a 
atingerilor accidentale dintre instalaţiile la care se lucrează şi alte instalaţii aflate sub 
tensiune sau a descărcărilor electrice. Din categoria acestor mijloace fac parte: 

a) cuţite de legare la pământ; 
b) dispozitive mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit (scurtcircuitoare); 
c) dispozitive de descărcare a sarcinii capacitive din elementele bateriilor de 

condensatoare; 
d) dispozitive pentru descărcarea de sarcină capacitivă a cablurilor, după încercări; 
e) atenuatoare de inducţie electrostatică. 

4.1.33. Mijloc de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru - produsul 
care nu permite sau împiedică accesul involuntar al persoanelor neavizate în această 
zonă, precum şi părăsirea sau depăşirea liberă a acesteia de către membrii formaţiei de 
lucru. Din categoria acestor mijloace fac parte: 

a) bariere; 
b) frânghii şi benzi pentru împrejmuire; 
c) panouri şi paravane mobile; 
d) indicatoare de securitate. 

4.1.34. Mijloc de protecţie împotriva acţiunii arcului electric şi a traumatismelor 
mecanice - produsul care protejează executantul de efectul termic al arcului electric sau al 
loviturilor mecanice. Din categoria acestor mijloace fac parte: 

a) vizieră de protecţie a feţei; 
b) cască de protecţie a capului; 
c) îmbrăcăminte termorezistentă. 

4.1.35. Obligaţie de serviciu (OS) - obligaţia unui electrician autorizat din punct de 
vedere al securităţii în muncă, angajat al unei persoane juridice sau fizice, de a răspunde 
de remedierea, întreţinerea, modificarea sau exploatarea instalaţiilor de joasă tensiune şi a 
echipamentelor şi utilajelor electrice aferente din gestiunea acesteia. 
4.1.36. Operaţie - componentă dintr-o manevră sau lucrare. 
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4.1.37. Părţi aflate normal sub tensiune - părţi ale unei instalaţii electrice proiectate 
pentru a fi sub tensiune în regim normal de lucru. 
4.1.38. Pericol iminent – situaţie în care se poate produce în orice moment accidentarea 
sau îmbolnăvirea profesională a unuia sau a mai multor lucrători. 
4.1.39. Periodicitate maximă de încercare – interval de timp dintre două încercări 
succesive. 
4.1.40. Personal de întreţinere-reparaţii - personalul care face parte din subunitatea de 
exploatare şi care execută lucrări de întreţinere-reparaţii în instalaţiile electrice. 
4.1.41. Personal delegat - personalul care nu aparţine persoanei juridice sau fizice care 
exploatează o instalaţie electrică de utilizare, dar care urmează să execute lucrări în 
această instalaţie. 
4.1.42. Protecţie principală – mijloacele tehnice care asigură protecţia împotriva 
electrocutărilor în orice condiţii, în afara cazurilor când acestea s-au deteriorat. 
4.1.43. Protecţie suplimentară - mijloacele tehnice care asigură protecţia împotriva 
electrocutărilor în cazul deteriorării protecţiei principale. 
4.1.44. Raport de încercare – document care prezintă rezultatele încercării şi alte 
informaţii relevante despre starea tehnică a instalaţiei, utilajului, aparatului, aparatajului de 
încercat. 
4.1.45. Şef de lucrare - persoana desemnată de către emitent pentru executarea unei 
lucrări, care conduce, controlează şi supraveghează formaţia de lucru şi care asigură 
măsurile tehnice şi organizatorice de securitate a muncii în zona de lucru. 
4.1.46. Unitate de exploatare - forma organizatorică (organul de stat, instituţia de 
învăţământ, instituţia publică, asociaţia, regia autonomă, societatea comercială, uzina, 
fabrica, filiala, divizia, sucursala şi alte asemenea) căreia îi revine obligaţia, prin 
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, sau prin statut, să execute lucrări în 
instalaţii electrice, să exploateze, să întreţină şi să repare instalaţiile electrice pe care le 
gestionează sau le-a preluat prin convenţie. 
4.1.47. Verificare periodică – acţiunea unei persoane specializate de a confirma sau 
infirma calităţile tehnologice şi de protecţie ale unei instalaţii, unelte sau ale unui utilaj, 
aparat, EIP sau ET. 
4.1.48. Zonă de lucru - partea din instalaţia electrică în care au fost luate măsurile tehnice 
de securitate a muncii prevăzute în prezentele instrucţiuni proprii şi în care se execută o 
lucrare la un moment dat. În mod particular, zona de lucru la cablurile electrice are două 
componente:  

a.) partea instalaţiei (capetele cablurilor) unde s-au luat măsurile tehnice; 
b.) locul unde se execută lucrarea la un moment dat (stradă, subsol, pod de cabluri, 

canale, rastele etc.). 
4.1.49. Zona de manipulare (sinonim: volum de accesibilitate) – spaţiu în care 
staţionează sau circulă oameni şi care este limitat de către suprafaţa pe care lucrătorul o 
poate atinge fără mijlocirea unui obiect. Zona de manipulare are următoarele dimensiuni 
minime: 2,5 m pe înălţime, 1,25 m pe lăţime şi 0,5 m în jos sub suprafaţa pe care stă 
lucrătorul. 
 

4.2. Abrevieri 
 

c.a. - curent alternativ 
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c.c. - curent continuu 
DV - dispoziţie verbală 
EIP – echipament individual de protecţie 
ET – echipament tehnic 
IM - Inspecţia Muncii 
IP-SM - Instrucţiune proprie de securitate a muncii 
ITI-SM – Instrucţiune tehnică internă de securitate a muncii 
j.t. - joasă tensiune 
LEA - linie electrică aeriană 
LES - linie electrică subterană 
MPR – mare putere de rupere 
OS - obligaţie de serviciu 
PACD – protecţia automată la curenţi de defect 
PATD – protecţia automată la tensiuni de defect 
P.I.F. – punere în funcţiune 
PV - proces-verbal  
PVC – policlorură de vinil 
R.K. – reparaţii capitale 
ZL - zonă de lucru 
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5. DESCRIEREA INSTRUCŢIUNII 
 

5.1. Executantul (forţa de muncă) 
 
Art.1. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul care îşi desfăşoară 
activitatea în instalaţiile electrice de utilizare privind autorizarea lucrătorilor din punct de 
vedere al securităţii muncii sunt cele prevăzute în IP - SM 05. Autorizarea din punct de 
vedere al securităţii muncii nu se poate substitui autorizării ANRE. 
Art.2. Instalaţiile electrice de utilizare pot fi exploatate, întreţinute, reparate sau modificate 
de către: 
- electricieni angajaţi de către Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi şi 

autorizaţi din punctul de vedere al securităţii muncii, care îşi desfăşoară activitatea în 
instalaţii electrice de joasă tensiune în baza obligaţiilor de serviciu; 

- electricieni autorizaţi profesional, prestatori de servicii (personal delegat) şi autorizaţi 
din punct de vedere al securităţii muncii, care îşi desfăşuară activitatea în instalaţii 
electrice de joasă tensiune la solicitarea ocazională formulată de către Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi. 
Obs.: Tinerii sub 18 ani nu vor fi introduşi în formaţii şi/sau nu vor primi sarcina 
executării unor lucrări cu risc electric. 

Art.3. (1) Personalul este obligat să execute dispoziţiile şefilor ierarhici, în condiţiile 
prezentei instrucţiuni, şi este, de asemenea, obligat a preveni sau opri orice acţiune care ar 
putea conduce la accidentarea proprie sau a altor persoane. 
 (2) Orice lucrare sau manevră care prezintă un pericol de accidentare nu trebuie 
întreprinsă, chiar dacă neexecutarea acesteia ar putea conduce la deranjamente, pagube 
materiale etc. 

(3) Orice dispoziţie dată contrar prevederilor prezentei instrucţiuni se refuză şi se 
aduce la cunoştinţa şefului ierarhic superior al celui care a emis-o. 

(4) Executanţii sunt solidar răspunzători pentru nerespectarea, de către oricare 
dintre ei sau şeful de lucrare, a prevederilor instrucţiunii proprii de securitate şi sănătate în 
muncă în cadrul lucrării la care participă şi nu intervin pentru a preveni sau opri 
nerespectarea acestora. 
Art.4. Fiecare lucrător este obligat ca, la constatarea unor abateri de la prevederile 
prezentelor instrucţiuni proprii, ale instrucţiunilor tehnice interne, ale fişelor tehnologice 
etc., precum şi a unor defecte în instalaţiile electrice, care ar putea pune în pericol 
securitatea lucrătorilor, să ia măsuri în limita competenţei sale şi să comunice cele 
constatate şefului direct sau ierarhic superior. 
Art.5. Personalul care execută manevre şi/sau lucrări în instalaţiile electrice sub tensiune 
trebuie să fie dotat şi să utilizeze echipamentul individual şi dispozitivele de protecţie, 
respectând principiul "cel puţin două mijloace electroizolante de protecţie înseriate pe 
calea de curent, posibil a fi parcursă, ca urmare a atingerii accidentale directe". 
Art.6. (1) Personalul care beneficiază de echipament şi dispozitive individuale de protecţie 
trebuie să fie instruit asupra caracteristicilor şi modului de utilizare a acestora, să le 
prezinte la verificările periodice prevăzute şi să solicite înlocuirea sau completarea lor, 
atunci când acestea nu mai asigură funcţia de protecţie. 

(2) Pentru restul echipamentului şi dispozitivelor de protecţie, prezentarea la 
verificare şi înlocuirea sau completarea acestora, în situaţiile în care acest lucru se 
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impune, revine gestionarului, reprezentat prin: şef de echipă, maistru de formaţie, şef de 
secţie etc. 
Art.7. (1) Fiecare electrician sau/şi deservent al instalaţiilor şi echipamentelor electrice 
trebuie să verifice vizual, înainte şi în timpul lucrului: integritatea carcasei, a izolaţiei 
conductoarelor exterioare şi existenţa îngrădirilor de protecţie sau menţinerea distanţelor 
de inaccesibilitate în limita zonei sale de manipulare. 

(2) De asemenea, electricianul sau/şi deserventul trebuie să verifice vizual legătura 
de protecţie la pământ a instalaţiei, echipamentului sau utilajului cu care sau la care 
lucrează. 
Art.8. (1) Personalul prestator de servicii şi cel care aparţine unor unităţi terţe şi execută 
lucrări în instalaţiile electrice ale utilizatorilor trebuie considerat "personal delegat". 

(2) Executarea lucrărilor în instalaţiile electrice de utilizare de către personalul 
delegat trebuie să aibă la bază o convenţie de lucrări. 

(3) În cazul executării lucrărilor de către electricienii autorizaţi - prestatori de servicii 
la persoane juridice sau fizice, cu care nu s-a încheiat o convenţie de lucrări, întreaga 
răspundere asupra consecinţelor nerespectării prevederilor specifice de securitate a muncii 
la lucrarea (operaţia) respectivă revine prestatorului. 
Art.9. Activităţile desfăşurate de către personalul delegat în instalaţiile electrice ale 
Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi se realizează conform IP – SM 07 - 
Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru executarea lucrărilor în instalaţiile 
electrice din exploatare, de către personalul delegat. 
 

5.2. Sarcina de muncă 
 
5.2.1. Măsuri tehnice de securitate a muncii la executarea lucrărilor cu scoaterea de 
sub tensiune, în instalaţiile electrice în exploatare 

 
Art.10. Măsurile tehnice pentru realizarea unei lucrări în instalaţiile electrice de utilizare 
sunt: 

a) separarea electrică a instalaţiei, respectiv: 
- întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei sau a părţii de instalaţie 

la care urmează a se lucra, după caz; 
- blocarea în poziţia deschis a dispozitivelor de acţionare ale aparatelor de 

comutaţie prin care s-a făcut separarea vizibilă şi montarea indicatoarelor de 
securitate cu caracter de interzicere pe aceste dispozitive; 

b) identificarea instalaţiei sau a părţii din instalaţie în care urmează a se lucra; 
c) verificarea lipsei tensiunii şi legarea imediată a instalaţiei sau a părţii de instalaţie 

la pământ şi în scurtcircuit; 
d) delimitarea materială a zonei de lucru; 
e) asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică. 

Art.11. (1) După scoaterea instalaţiei de sub tensiune sau, atunci când tehnic acest lucru 
nu este posibil, după separarea electrică, trebuie realizată zona de lucru. 

(2) Zona de lucru se face prin luarea succesivă a următoarelor măsuri tehnice: 
- identificarea instalaţiei sau a părţii din instalaţie la care urmează a se lucra; 
- verificarea lipsei tensiunii şi legarea imediată a părţii de instalaţie la pământ şi în 

scurtcircuit; 
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- delimitarea materială a zonei de lucru; 
- asigurarea împotriva accidentelor de natură neelectrică. 

 
5.2.1.1. Separarea electrică - întreruperea tensiunii, separarea vizibilă a instalaţiei sau a 
părţii de instalaţie electrică, blocarea în poziţia deschis a dispozitivelor de acţionare a 
aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibilă a instalaţiei sau a părţii de instalaţie şi 
montarea indicatoarelor de securitate cu caracter de interzicere 
 
Art.12. (1) Întreruperea tensiunii trebuie să se realizeze, după anularea automatizărilor 
care conduc la reconectarea întreruptoarelor, prin manevrarea aparatelor de comutaţie 
(întreruptoare, separatoare, siguranţe etc.) ce separă instalaţia sau partea de instalaţie la 
care urmează a se lucra, de restul instalaţiilor rămase sub tensiune. 

(2) După întreruperea tensiunii, în cazul în care, prin manevrarea aparatelor de 
comutaţie cu care s-a realizat întreruperea acesteia nu s-a efectuat şi separarea vizibilă, 
trebuie să se efectueze separări vizibile faţă de toate părţile de unde ar putea să apară 
tensiune în instalaţia sau partea de instalaţie la care urmează a se lucra. 
Art.13. (1) Separarea vizibilă se realizează prin deschiderea separatoarelor, heblurilor, 
scoaterea patroanelor siguranţelor fuzibile, debroşarea întreruptoarelor, dezlegarea 
cordoanelor la liniile electrice aeriene sau demontarea unor părţi active ale instalaţiei 
electrice, dezlegarea fazelor cablurilor de la aparataj. 

(2) În mod excepţional se admite ca, în cazul instalaţiilor de joasă tensiune, când 
partea din instalaţie la care urmează a se lucra este prevăzută numai cu întreruptor cu 
contacte a căror deschidere nu este vizibilă, separarea vizibilă să se realizeze numai prin 
deconectarea întreruptorului şi verificarea lipsei tensiunii în locul cel mai apropriat ieşirii 
din acesta. 

(3) Separarea vizibilă în cazul aparatajului în construcţie capsulată (hexaflorură de 
sulf – SF6 , vid etc.) se consideră realizată pe baza indicaţiilor elementelor mecanice, 
proprii aparatajului, de semnalizare a acestei poziţii. 

(4) Separarea vizibilă în cazul aparatelor telecomandate se consideră realizată pe 
baza indicaţiilor elementelor electronice (electrice) de semnalizare a poziţiei acestora la 
punctul de telecomandă. 

(5) În cazul instalaţiilor cu mai multe derivaţii, separarea vizibilă trebuie să se 
realizeze către toate aceste derivaţii (orice derivaţie poate deveni sursă accidentală de 
tensiune). 

(6) Pentru evitarea tensiunii inverse prin transformatoarele de măsură, acestea 
trebuie separate vizibil şi pe partea de joasă tensiune, după caz, prin debroşarea 
întreruptoarelor, scoaterea patroanelor siguranţelor fuzibile sau deconectarea 
întreruptoarelor nedebroşabile şi verificarea lipsei de tensiune. 
Art.14. Instalaţia scoasă de sub tensiune pentru lucrări care include şi părţi din instalaţie 
prin care se alimentează motoare electrice care antrenează pompe, ventilatoare, 
compresoare sau la care sunt racordate generatoare ori compensatoare ce nu pot fi 
separate electric, trebuie supusă şi următoarelor măsuri suplimentare: 

a) blocarea dispozitivelor de pornire a motoarelor primare, pentru evitarea 
închiderii circuitelor şi producerii tensiunii de către generator sau compensator, 
chiar la viteze reduse; 
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b) blocarea căilor de pătrundere a fluidelor în pompe, ventilatoare şi compresoare, 
pentru  
evitarea funcţionării în regim de generator a motoarelor ce le antrenează. 

Art.15. (1) Mijloacele individuale de protecţie cu care trebuie să se echipeze personalul 
care execută întreruperea tensiunii şi separarea vizibilă a instalaţiei sau a părţilor de 
instalaţie electrică şi blocarea dispozitivelor de acţionare a aparatelor de comutaţie sunt: 

a) cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei, încălţăminte 
electroizolantă, covor electroizolant portabil sau platformă electroizolantă şi mâner cu 
manşon de protecţie a braţului pentru acţionarea siguranţelor de joasă tensiune tip 
MPR; 

b) cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei, încălţăminte 
electroizolantă, covor electroizolant portabil sau platformă electroizolantă şi mănuşi 
electroizolante pentru acţionarea dispozitivelor manuale ale aparatelor de comutaţie; 

c) cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei şi încălţăminte 
electroizolantă sau covor electroizolant portabil pentru acţionarea întreruptoarelor 
debroşabile de joasă tensiune. 

(2) Siguranţele cu filet se pot deşuruba-înşuruba fără mănuşi electroizolante în 
cazul în care buşonul sau capacul suportului nu este deteriorat. 
Art.16. Blocarea în poziţia deschis a dispozitivelor de acţionare a aparatelor prin care s-a 
realizat separarea vizibilă a instalaţiei sau a părţii de instalaţie în care urmează a se lucra, 
trebuie să se realizeze prin: 

a) blocarea directă, după caz, prin unul din următoarele procedee: 
- blocarea dispozitivelor de acţionare manuală ale separatoarelor sau heblurilor, 

prin lacăte sau mijloace special destinate acestui scop; 
- blocarea pe poziţie "scos" a căruciorului ori sertarului, în cazul celulelor cu 

întreruptoare debroşabile, fără separatoare. Această blocare constă în închiderea uşii 
celulei după scoaterea căruciorului sau sertarului. Dacă celula nu este prevăzută cu 
uşă, căruciorul sau sertarul realizând el însuşi închiderea celulei când întreruptorul sau 
sertarul este broşat, după scoaterea căruciorului sau a sertarului, se va monta pe 
partea frontală a celulei un paravan mobil sau o bandă roşie; 

- montarea unor capace (mânere) electroizolante, colorate în roşu, în locul 
patroanelor siguranţelor fuzibile de joasă tensiune; 

- montarea unor plăci sau teci electroizolante, rezistente din punct de vedere 
mecanic, între sau pe contactele deschise ale separatoarelor sau întreruptoarelor, 
atunci când acestea sunt accesibile. 

b) blocarea indirectă, după caz, prin unul din următoarele procedee: 
 - scoaterea patroanelor siguranţelor fuzibile sau deconectarea întreruptorului de pe 
circuitul de alimentare a motorului dispozitivului de acţionare al separatorului, respectiv 
al întreruptorului; 

- dezlegarea conductoarelor de la bobinele de acţionare prin comandă de la 
distanţă a dispozitivelor de acţionare ale separatoarelor, respectiv ale întreruptoarelor; 

- alte procedee detaliate în instrucţiuni de lucru sau instrucţiuni tehnice interne de 
securitate a muncii ITI-SM. 

Art.17. Pe dispozitivele de acţionare-blocare ale separatoarelor şi în punctele în care 
blocarea aparatelor prin care s-a realizat separarea vizibilă s-a făcut prin celelalte 
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procedee menţionate la Art.16, lit. b, trebuie să se monteze indicatoare de interzicere 
având inscripţia "NU ÎNCHIDEŢI! SE LUCREAZĂ!". 
Art.18. Mijloacele individuale de protecţie cu care trebuie dotat şi pe care trebuie să le 
utilizeze personalul care execută blocarea dispozitivelor de acţionare a aparatelor de 
comutaţie sunt: 

a) cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei, încălţăminte 
electroizolantă sau covor electroizolant portabil, mâner cu manşon de protecţie 
a braţului pentru acţionarea siguranţelor la manevrarea patroanelor siguranţelor 
fuzibile de joasă tensiune de tip MPR şi montarea în locul acestora a mânerelor 
(lamelelor) colorate în roşu. 

b) cască de protecţie a capului cu vizieră de protecţie a feţei, încălţăminte 
electroizolantă sau covor electroizolant portabil la montarea plăcilor sau tecilor 
electroizolante rezistente mecanic, între sau pe contactele deschise ale 
separatoarelor. La montarea şi demontarea acestor plăci sau teci se vor utiliza, 
în mod obligatoriu, dispozitivele electroizolante proprii, conform instrucţiunilor 
producătorului. În cazul în care producătorul prevede montarea fără dispozitive 
electroizolante, personalul trebuie să utilizeze, în mod obligatoriu, şi mănuşi 
electroizolante. 

 
5.2.1.2. Identificarea instalaţiei sau a părţii din instalaţie la care urmează a se lucra 

 
Art.19. (1) Identificarea instalaţiei sau a unei părţi a acesteia trebuie să se realizeze de 
către admitent şi/sau şeful de lucrare şi constă în localizarea acesteia pentru a avea 
certitudinea că măsurile tehnice ce urmează a fi realizate pentru crearea "zonei de lucru" 
se vor aplica asupra instalaţiei la care urmează a se lucra şi la care se vede, sau s-a 
confirmat prin mesaj, că instalaţia a fost scoasă de sub tensiune sau a fost numai separată 
electric. 

(2) Identificarea se realizează vizual, numai la faţa locului, şi se face pe baza 
următoarelor elemente: 

a) schema electrică a instalaţiei; 
b) schema electrică de traseu a liniei (aeriene sau cablu); 
c) schema electrică a fluxurilor de cabluri (circuite); 
d) caietul de marcaje şi etichetarea; 
e) inscripţii, numerotări, denumiri; 
f) planuri, hărţi, planşe; 
g) dispunerea în teren a instalaţiilor; 
h) aparate sau instalaţii de detecţie; 
i) aparate de măsură; 
j) alte elemente. 

(3) Pe durata identificării este interzisă deschiderea sau îndepărtarea oricărui tip de 
îngrădire şi verificarea, prin acţionare, a oricărei componente a instalaţiei. 

 
5.2.1.3. Verificarea lipsei de tensiune, urmată imediat de legarea la pământ şi în 
scurtcircuit 
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OBS. Aceasta este principala măsură de protecţie preventivă a personalului 
împotriva riscului electric datorat prezenţei tensiunii sau apariţiei accidentale a 
acesteia în "zona de lucru".  

 
Art.20. Verificarea lipsei tensiunii şi legarea la pământ şi în scurtcircuit trebuie să se facă 
la toate fazele instalaţiei, respectiv la toate conductoarele liniei electrice aeriene, inclusiv 
pe nul. În cazul întreruptoarelor, verificarea lipsei tensiunii trebuie să se facă la toate cele 
şase borne aparente ale acestora. 
Art.21. Verificarea lipsei tensiunii în instalaţiile de joasă tensiune trebuie să se facă cu 
ajutorul aparatelor portabile de măsurare a tensiunii sau cu ajutorul detectoarelor de 
tensiune specifice acestui nivel de tensiune.  
Art.22. În cazul echipamentelor sau elementelor capsulate sau protejate la care nu se pot 
utiliza detectoare de tensiune, verificarea lipsei tensiunii trebuie să se facă potrivit 
instrucţiunilor producătorilor echipamentelor sau a elementelor respective. 
Art.23. Înainte de fiecare utilizare a detectorului de tensiune şi imediat după, trebuie 
verificată obligatoriu buna funcţionare a acestuia, utilizând metoda indicată de producător 
în instrucţiunea de funcţionare şi utilizare. 
Art.24. Verificarea lipsei tensiunii trebuie să se execute considerând că instalaţia este sub 
tensiune. 
Art.25. (1) Legarea la pământ şi în scurt circuit se aplică asupra tuturor fazelor instalaţiei 
sau părţii de instalaţie, precum şi pe conductorul de nul al liniilor electrice aeriene, prin 
montarea dispozitivelor mobile de scurtcircuitare şi legare la pământ (scurtcircuitoare) sau 
prin închiderea cuţitelor de legare la pământ. 

(2) Operaţiile de montare a scurtcircuitorului trebuie să se realizeze în următoarea 
ordine: 

a) se leagă la pământ clema (papucul) scurtcircuitorului sau la conductorul de 
nul al liniei electrice aeriene de joasă tensiune; 

b) se verifică lipsa tensiunii pe toate fazele; 
c) se montează clemele scurtcircuitorului pe fiecare fază, utilizând prăjini, 

bastoane, mânere electroizolante; 
(3) În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, verificarea lipsei tensiunii, 

respectiv montarea clemelor scurtcircuitorului, trebuie să se facă începând cu conductorul 
de nul, cu excepţia cazurilor în care conductorul de nul este montat pe partea superioară a 
coronamentului. 

(4) În instalaţiile de joasă tensiune, cu excepţia liniilor electrice cu conductoare 
neizolate, este permisă montarea scurtcircuitoarelor fără utilizarea prăjinii electroizolante, 
dar cu respectarea prevederilor din prezentele instrucţiui proprii de securitate a muncii, în 
ceea ce priveşte utilizarea echipamentelor individuale de protecţie. 
Art.26. În cazul liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, dacă în cadrul lucrării se 
secţionează nulul, acestuia i se va asigura, în prealabil, continuitatea prin şuntarea directă 
sau prin legare la pământ a celor două părţi lângă secţionare. 
Art.27. Clemele (papucii) scurtcircuitoarelor trebuie să fie fixate la locurile, respectiv 
bornele sau piesele special prevăzute (marcate) în acest scop. Este interzisă legarea 
conductorului scurtcircuitorului prin răsucire sau orice procedeu care nu asigură un 
contact corespunzător. 
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Art.28. (1) Verificarea lipsei tensiunii şi legarea imediată la pământ şi în scurtcircuit 
trebuie să se realizeze cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: 

a) cât mai aproape de zona de lucru; 
b) de o parte şi de alta a zonei de lucru, cu excepţia instalaţiilor de joasă tensiune 

cu conductoare izolate; 
c) către toate derivaţiile care se racordează la zona de lucru; 
d) cel puţin o legătură la pământ şi în scurtcircuit trebuie să fie vizibilă de la locul 

de muncă (prezenta condiţie nu se aplică în cazul lucrărilor din posturi zidite, la 
capetele terminale şi manşoanele de pe traseul cablurilor electrice, inclusiv la 
liniile electrice cu conductoare izolate). 

(2) În zona de lucru, partea de instalaţie la care se lucrează trebuie să fie 
permanent legată la pământ şi în scurtcircuit, cu excepţia zonelor de lucru din instalaţiile 
de joasă tensiune la care condiţiile tehnice nu fac posibilă montarea scurtcircuitoarelor 
mobile, a zonelor de lucru de pe traseul cablurilor electrice şi al conductoarelor izolate 
aferente LEA. 
Art.29. Electricienii care execută operaţiile tehnice de scoatere de sub tensiune a 
instalaţiilor de joasă tensiune (separare electrică, verificarea lipsei tensiunii, legare la 
pământ şi în scurtcircuit), trebuie să utilizeze după caz, respectând principiul stabilit la 
Art.5 din prezentele instructiuni proprii: 

- cască de protecţie a capului, cu vizieră de protecţie a feţei; 
- mănuşi electroizolante; 
- mâner cu manşon de protecţie a braţului, pentru manevrarea siguranţelor de 

joasă tensiune tip MPR; 
- încălţăminte electroizolantă, covor electroizolant sau platformă electroizolantă; 
- prăjină electroizolantă. 
 

5.2.1.4. Delimitarea materială a zonei de lucru 
 

Art.30. Delimitarea materială a zonei de lucru trebuie să asigure prevenirea accidentării 
membrilor formaţiei de lucru, dar şi a persoanelor care ar putea pătrunde accidental în 
zona de lucru. Delimitarea materială se realizează prin îngrădiri provizorii mobile, care să 
evidenţieze clar zona de lucru. Îngrădirile provizorii mobile trebuie să fie fixate sigur, 
pentru a nu cădea peste părţile aflate sub tensiune ale instalaţiei. Pe îngrădirile provizorii 
mobile se vor monta indicatoare de interdicţie. 
 
5.2.2. Măsuri tehnice de securitate a muncii în zona de lucru, pentru evitarea 
accidentelor de natură neelectrică 

 
Art.31. Pentru a evita accidentarea de natură neelectrică a membrilor formaţiei de lucru şi 
a altor persoane care ar putea pătrunde accidental în zona de lucru, trebuie aplicate 
prevederile instructiunilor proprii specifice corespunzătoare, pe activităţi, genuri de lucrări 
şi instalaţii. 
Art.32. Pentru evitarea accidentelor de circulaţie (atunci când este cazul), zona de lucru 
trebuie marcată şi cu indicatoare sau îngrădiri speciale, respectând prevederile regulilor de 
circulaţie. 
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5.2.3. Măsuri organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrărilor în 
instalaţiile electrice din exploatare, cu scoaterea de sub tensiune a acestora 
 
Art.33. Din punct de vedere organizatoric, lucrările din instalaţiile electrice aflate în 
exploatare trebuie să se execute, după caz, în baza uneia din următoarele forme: 

a) instrucţiunilor tehnice interne de securitate a muncii (ITI-SM); 
b) dispoziţiilor verbale (DV); 
c) obligaţiilor de serviciu (OS). 

Art.34. La pregătirea instalaţiilor electrice de utilizare în exploatare şi executarea lucrărilor 
trebuie să participe: 

a) persoana care dispune executarea unor lucrări, denumită prescurtat în cuprinsul 
prezentelor instrucţiuni proprii "emitent";  
b) persoana care admite la lucru, denumită prescurtat în cuprinsul prezentelor 
instrucţiuni proprii "admitent"; 
c) persoana care conduce şi controlează sau supraveghează formaţia de lucru, 
denumită şef de lucrare; 
d) persoanele care fac parte din efectivul formaţiei de lucru, denumite executanţi. 

Art.35. (1) Emitentul trebuie să facă parte din unitatea sau subunitatea de exploatare, care 
are în gestiune sau în exptoatare prin convenţie instalaţia electrică în cauză, trebuie să 
aibă grupa a V-a de autorizare şi să fie împuternicit prin decizie de către conducătorul 
unităţii de exploatare. 

(2) Prin decizie, se vor stabili instalaţiile în care fiecare emitent are dreptul să 
dispună executarea de lucrări.  

(3) Emitentul desemnează admitentul şi şeful de lucrare, având grupe de autorizare 
corespunzătoare. 
Art.36. (1) Admitentul trebuie să facă parte din unitatea (subunitatea) de exploatare, care 
are în gestiune sau în exploatare, prin convenţie, instalaţia electrică în cauză, trebuie să 
aibă minimum grupa a IV-a de autorizare şi să fie desemnat de emitent să admită la 
lucrare şefii de lucrări.  

(2) Admitentul trebuie să asigure, după caz, măsurile tehnice prevazute la Art.10 din 
prezentele instrucţiuni proprii.  

(3) În cazul în care admitentul este şeful de lucrare (se autoadmite), el trebuie 
să realizeze sau să asigure toate măsurile tehnice prevăzute la Art.10 din prezentele 
instrucţiuni.  
Art.37. (1) Şeful de lucrare este o persoană care trebuie să aibă minimum grupa a III-a de 
autorizare şi face parte din cadrul unităţii de exploatare sau din cadrul altei unităţi (delegat 
pentru executarea unor lucrări).  

(2) In realizarea atribuţiunilor sale, şeful de lucrare trebuie:  
a) să stabilească, împreună cu şeful ierarhic, numărul şi nivelul calificării 

profesionale, inclusiv al grupelor de autorizare, pentru membrii formaţiei, funcţie de 
volumul de lucrări, posibilităţile de executare dispersată a lucrarii, complexitatea şi 
tehnicitatea lucrării, în conformitate cu prevederile fişei tehnologice sau a instrucţiunii 
proprii de securitate a muncii;  

b) să sesizeze admitentului eventualele măsuri tehnice necesare în plus faţă de 
cele realizate de acesta, pentru a executa lucrarea fără pericol de accidentare;  
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c) să respecte mărimea zonelor de lucru. În cazul în care consideră necesar, şeful 
de lucrare va reduce din proprie initiaţivă mărimea zonelor de lucru, astfel încât să asigure 
controlul activităţii formaţiei de lucru sau supravegherea în timpul lucrului în mod cores-
punzător;  

d) să ia măsurile tehnice necesare în zona de lucru; 
e) să asigure conducerea efectivă a lucrării încredinţate, fiind unicul responsabil de 

luarea tuturor măsurilor tehnice şi organizatorice în zona de lucru;  
 f) să instruiască executanţii asupra măsurilor de securitate a muncii specifice, care 
trebuie respectate în fiecare zonă de lucru;  
 g) să efectueze controlul activităţii formaţiei de lucru şi supravegherea în timpul 
lucrului; 

h) să dea dispoziţii clare, fără echivoc şi fără a crea confuzii, convingându-se că 
executantul (executanţii) căruia (cărora) s-a adresat a (au) înţeles corect şi complet 
conţinutul dispoziţiilor,  

i) să ia măsuri în zona de lucru, atunci când îndeplineşte rolul de supraveghetor al 
unei formaţii de lucru de altă specialitate, astfel încât să evite accidentele de natură 
electrică (cu excepţia celor datorate aparatelor electrice folosite la lucrarea respectivă de 
către formaţia de lucru de altă specialitate). Şeful formaţiei de lucru de altă specialitate 
trebuie să ia toate măsurile privind evitarea accidentelor de natură neelectrică, precum şi a 
accidentelor de natură electrică din cauza aparatelor şi uneltelor electrice proprii folosite;  

j) să folosească autoritatea sa administrativă şi profesională, pentru respectarea 
tehnologiei de lucru şi a instrucţiunilor proprii de securitate în muncă, de către toţi membrii 
formaţiei.  
Art.38. (1) Persoanele care fac parte din efectivul formaţiei de lucru (executanţii) trebuie 
să cunoască şi să aplice întocmai la lucrări prevederile instrucţiunii proprii de securitate în 
muncă specifice şi să respecte delimitarea materială a zonei de lucru, desfăşurându-şi 
activitatea în limitele acesteia, conform instruirii şefului de lucrare. Ele sunt obligate să 
sesizeze imediat orice abatere de la prezentele instrucţiunii proprii de securitate în muncă 
care poate conduce la accidente.  

2) În cazul în care, la executarea lucrării se folosesc dispozitive sau utilaje servite 
de personal de altă specialitate, acest personal trebuie să se subordoneze şefului de 
lucrare. 
Art.39. La executarea unei lucrări, se admite ca persoana având o funcţie 
corespunzătoare unei grupe de autorizare să cumuleze şi atribuţii ale altor funcţii, astfel:  

a) emitentul poate cumula: funcţia de admitent şi funcţia de şef de lucrare;  
b) admitentul poate cumula şi funcţia şefului de lucrare, dar numai pentru lucrarea 
la care acesta a fost numit ca atare; 
c) şeful de lucrare poate cumula şi funcţia de admitent pentru propria formaţie, cu 
condiţia să deţină grupa a IV-a de autorizare şi să fie desemnat pentru aceasta de 
către emitent.  
 

5.2.3.1. Executarea lucrărilor fără autorizaţie de lucru 
 

Art.40. În instalaţiile electrice în exploatare se pot executa lucrări fără autorizaţie de lucru, 
în baza:  

a) instrucţiunilor tehnice interne de securitate a muncii (ITI-SM);  
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b) dispoziţiilor verbale (DV);  
c) obligaţiilor de serviciu (OS). 

Art.41. (1) Executarea de lucrări în instalaţiile electrice din exploatare fără autorizaţie de 
lucru (AL) se face pe baza unei dispoziţii a emitentului. 

(2) La executarea lucrărilor fără AL trebuie să se respecte măsurile tehnice de 
securitate a muncii specifice, in conformitate cu prevederile art. 10-31 şi măsurilor 
organizatorice prevăzute la art. 34 a),b),c) din prezentele instrucţiuni proprii. 

(3) La executarea lucrărilor fără AL se admite cumulul de funcţii, conform 
prevederilor art. 40 din prezentele istrucţiunii proprii.  

(4) În timpul executării lucrărilor fără AL, şefului de lucrare şi membrilor formaţiei de 
lucru le este interzisă deschiderea ingrădirilor (fixe ori mobile) sau a vizoarelor, capacelor 
etc., aferente instalaţiilor care nu fac parte din zona de lucru.  

 
5.2.3.1.1. Executarea lucrărilor în baza instrucţiunilor proprii de securitate a muncii 
(ITI-SM) 
 
Art.42. Executarea lucrărilor în instalaţile de măsură şi automatizare din exploatare în 
baza ITI-SM, este permisă personalului autorizat, conform prevederilor IP–SM 05 - 
Instrucţiuni proprii privind autorizarea electricienilor din punct de vedere al cerinţelor de 
securitate a muncii.  
Art.43. Instrucţiunile proprii de securitate a muncii se aprobă de către Rectorul universităţii 
şi vor avea conţinutul structurat în Anexa 8.3 la prezentele instrucţiuni proprii.  

(1) Lista categoriilor de lucrări ce se pot executa în baza ITI-SM este prezentată in 
Anexa 8.4. 

(2) Serviciul Tehnic, împreună cu Şeful Atelierului Electric al Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, vor întocmi liste cu lucrările derivate din Anexa 8.4, care 
trebuie aprobate de Rectorul universităţii. Aceste liste pot fi completate şi cu alte lucrări, 
aprobate de asemenea de Rectorul universităţii.  

(3) Lista personalului care are dreptul de a executa lucrări în baza ITI-SM, aprobată 
de Rectorul universităţii, are pentru fiecare salariat precizate numerele ITI-SM respective. 
Această listă trebuie să se afle la sediul formaţiei de lucru care execută lucrări în baza ITI-
SM.  

(4) ITI-SM se vor afla asupra şefului de lucrare în timpul executării lucrării.  
Art.44. (1) Pentru executarea lucrărilor în baza ITI-SM, măsura organizatorică de 
dispunere a lucrării trebuie să se realizeze prin consemnarea lucrărilor de către emitent, 
într-un registru special destinat acestui scop şi aflat la sediul formaţiei de lucru. În acest 
registru se vor nota:  

a) instalaţia în care urmează a se lucra;  
b) numărul ITI-SM în baza căreia urmează a se executa lucrarea;  
c) numele emitentului, admitentului, şefului de lucrare şi al membrilor formaţiei de 
lucru;  
d) data executării lucrării; 
e) semnăturile emitentului şi a şefului de lucrare.  
(2) Pentru formaţiile dispersate teritorial, dispoziţia de executare a lucrărilor în baza 

ITI-SM se poate da şi telefonic, cu consemnarea şi apoi confirmarea prin semnatură în 
registrul aferent, menţionat la alineatul de mai sus.  
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Art 45. (1) Formaţia de lucru trebuie să aibă, conform prevederii ITI-SM, un număr minim 
de executanţi, cu grupe de autorizare necesare executării manevrelor şi a lucrării.  

(2) Formaţia poate fi completată cu personal de altă specialitate, şeful de lucrare 
având obligaţia instruirii corespunzătoare lucrării care urmează să se execute.  

(3) Măsurile privind autoadmiterea la lucrare, supravegherea în timpul lucrării, 
întreruperea lucrării, mutarea în altă zonă de lucru, se iau de către şeful de lucrare, fără a 
fi consemnate.  
Art.46. La executarea lucrărilor în baza ITI-SM în instalaţiile electrice fără supraveghere, 
se interzice autoadmiterea, dacă în instalaţia separată electric lucrează concomitent şi alte 
formaţii de lucru. 
  
5.2.3.1.2. Executarea lucrărilor în baza dispoziţiilor verbale (DV) 

 
Art.47. Categoriile de lucrări care se pot executa în baza dispoziţiilor verbale sunt 
prezentate în Anexa 8.4 la prezentele instrucţiuni proprii şi nu sunt limitative.  
Art.48. (1) Lista lucrărilor ce se pot executa pe baza dispoziţiilor verbale trebuie aprobată 
de Rectorul universităţii şi trebuie să se afle la sediul subunităţii (Atelierul Electric). 

(2) Emitenţii dispoziţiilor verbale trebuie să se convingă că acestea au fost inţelese 
complet şi corect de către cel (cei) căruia (carora) le-au fost dispuse. 

 
5.2.3.1.3. Măsuri organizatorice la executarea lucrărilor în baza “obligaţiilor de serviciu” 
(OS) 

 
Art.49. (1) Persoanele juridice sau fizice care au organizată activitatea de exploatare a 
instalaţiilor electrice de utilizare cu electricieni angajaţi, dar nu dispun de emitenţi, trebuie 
să întocmească şi să aprobe lista cu lucrări concrete, derivate din Anexa 8.4 la prezentele 
instructiuni proprii, pe care le execută aceşti electricieni în instalaţia de joasă tensiune, în 
baza formei organizatorice “obligaţie de serviciu” OS. 

(2) La lucrările ce se execută în baza OS, ca măsură organizatorică de securitate a 
muncii, personalul executant trebuie să respecte: 

- măsurile tehnice cuprinse în prezentele instrucţiuni proprii de securitate în muncă, 
în cazul executării lucrării cu scoatere de sub tensiune a instalaţiei; 
- măsurile specifice de protecţie individuală, cuprinse în prezentele instrucţiuni 
proprii de securitate în muncă, la executarea lucrării fără scoaterea instalaţiei de 
sub tensiune, respectiv la executarea lucrărilor sub tensiune în contact. 
(3) Lucrările în baza OS se pot executa şi de către o singură persoană, având 

minimum grupa a IV-a de autorizare din punct de vedere al securităţii muncii. 
Art.50. (1) Electricienii angajaţi, consemnaţi la Art.49, alin. (1) din prezentele instrucţiuni 
proprii, care efectuează exploatarea instalaţiilor de utilizare ale Universităţii Tehnice 
“Gheorghe Asachi” din Iaşi, trebuie să execute lucrări numai în următoarele condiţii: 

a) constată existenţa lucrării în lista OS aprobată de Rectorul universităţii; 
b) sunt dotaţi din punct de vedere al securităţii în muncă cu echipamentele şi 
mijloacele corespunzătoare riscurilor lucrării ce urmează să o execute; 
c) deţin şi cunosc conţinutul fişei tehnologice sau al instrucţiunii tehnice de lucru. 

Art.51. (1) La lucrările ce se execută în instalaţii de joasă tensiune în baza OS, pot 
participa unul sau mai mulţi electricieni (o formaţie). 
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(2) În cazul executării unei lucrări de către o formaţie, în cadrul acesteia trebuie să 
se stabilească un şef de lucrare. Acesta poate fi nominalizat printr-o decizie scrisă a 
Rectorul universităţii, sau este desemnat de către emitent. 

(3) Şeful de lucrare stabilit conform alineatului (2) de mai sus răspunde de: 
- accidentele care au loc ca urmare a calităţii de protecţie a lucrării executate; 
- consecinţele asupra propriei persoane şi/sau asupra celorlalte persoane cu care 

sau pentru care execută lucrarea, ca urmare a nerespectării sau neaplicării de 
către el sau oricare dintre aceste persoane a măsurilor tehnice şi de protecţie 
individuală, specifice manevrelor sau a lucrărilor ce se execută; 

- dispoziţiile pe care le dă membrilor formaţiei, respectiv de claritatea acestora şi 
de convingerea că executantul/executanţii căruia/cărora i/li s-a adresat a/au 
înţeles corect şi complet conţinutul acestora. 
 

5.2.4. Măsuri tehnice şi organizatorice de securitate a muncii la executarea lucrărilor 
în instalaţiile electrice de utilizare aflate în exploatare, fără scoaterea acestora de 
sub tensiune 

 
Art.52. Executarea lucrărilor fără scoaterea de sub tensiune a instalaţiilor electrice din 
exploatare este admisă în situaţia în care: 

a) zona de lucru este situată la distanţă faţă de părţile aflate sub tensiune ale 
instalaţiilor electrice; 

b)  zona de lucru este situată în instalaţiile electrice la care s-a întrerupt tensiunea 
şi s-au realizat separările vizibile, dar care nu sunt legate la pământ şi în 
scurtcircuit; 

c) lucrarea este organizată să se execute direct asupra instalaţiei electrice sub 
tensiune. 

Art.53. În timpul executării lucrărilor la distanţă, faţă de părţile aflate sub tensiune ale 
instalaţiilor electrice, este interzisă demontarea îngrădirilor permanente sau depăşirea 
acestora cu o parte a corpului sau cu materiale ori unelte. 
Art.54. Pentru executarea lucrărilor în instalaţiile electrice de joasă tensiune sau părţi din 
acestea, separate electric dar nelegate la pământ şi în scurtcircuit, trebuie să se realizeze 
în succesiune următoarele măsuri tehnice: 

a) identificarea instalaţiei (locului) în care urmează a se lucra; 
b) verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor aparatajelor, a 

stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, după caz; 
c) separarea vizibilă în cazul în care blocarea directă nu se poate realiza; 
d) verificarea lipsei tensiunii, după caz, la elementele metalice ale instalaţiilor (stâlpi 

metalici, stelaje metalice ale tablourilor de distribuţie, uşi ale cutiilor de distribuţie, 
firidelor de branşament etc.); 

e) descărcarea de sarcina capacitivă a instalaţiei la care urmează a se lucra;  
f) delimitarea materială a zonei de lucru, după caz, şi montarea indicatoarelor de 

interzicere; 
g) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică; 
h) utilizarea dispozitivelor şi sculelor electroizolante (după caz). 

Art.55. Pentru executarea lucrărilor sub tensiune în contact, trebuie să se ia următoarele 
măsuri tehnice: 
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a) identificarea instalaţiei (locului) în care urmează a se lucra; 
b) delimitarea materială a zonei de lucru, după caz, şi montarea indicatoarelor de 

interzicere; 
c) luarea măsurilor pentru evitarea accidentelor de natură neelectrică; 
d) asigurarea de către şeful de lucrare şi de către fiecare membru al formaţiei de 

lucru că în spate şi părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune, 
neîngrădite sau neprotejate, astfel încât să existe suficient spaţiu, care să 
permită efectuarea mişcărilor necesare la lucrare în condiţii de securitate; 

e) utilizarea căştii de protecţie a capului, vizierei de protecţie a feţei, mănuşilor 
electroizolante, încălţămintei sau covorului electroizolant, după caz, inclusiv a 
sculelor electroizolante, a plăcilor, foliilor, pălăriilor, degetarelor şi tecilor 
electroizolante. 

Art.56. Lucrările care se execută direct asupra părţilor aflate sub tensiune ale instalaţiilor 
electrice prin metoda "în contact", trebuie să aibă la bază, ca formă organizatorică, ITI-SM 
sau OS. 
 
5.2.5. Măsuri de securitate a muncii la executarea lucrărilor în cazul incidentelor 
(deranjamentelor) la instalaţiile electrice de utilizare 

 
Art.57. Lucrările pentru prevenirea şi remedierea urmărilor incidentelor (deranjamentelor) 
în instalaţiile electrice de utilizare de joasă tensiune gestionate de către Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, care are organizată activitatea cu personal de 
întreţinere–reparaţii, trebuie să se execute în baza ITI – SM, DV sau OS, după caz. 
Art.58. La executarea lucrărilor de prevenire şi remediere a urmărilor deranjamentelor 
(incidentelor) trebuie respectate măsurile tehnice specifice lucrării, conform prevederilor 
prezentelor instrucţiuni proprii. 
Art.59. (1) Se interzice executarea lucrărilor la coronamentele liniilor electrice aeriene de 
joasă tensiune, prin urcarea directă pe stâlpi, fără scoaterea liniei de sub tensiune.  

(2) Lucrările la coronamentele liniilor electrice aeriene amplasate pe stâlpii 
menţionaţi la alineatul precedent, fără scoaterea liniei de sub tensiune, trebuie să se 
execute din coşul autotelescopului, de pe autoscară, de pe autoutilajul cu braţ articulat sau 
de pe scară. În cazul folosirii scării, se vor respecta prevederile IP-SM 10 - Instrucţiuni 
proprii de securitate în muncă pentru executarea lucrărilor la înălţime. 

(3) Lucrările la elementele amplasate deasupra conductoarelor liniilor electrice 
aeriene de joasă tensiune, trebuie executate din coşul autotelescopului, de pe autoscară 
sau din coşul autoutilajului cu braţ articulat, luându-se măsuri împotriva atingerii directe. 

(4) La executarea lucrărilor sub tensiune la coronamentele stâlpilor liniilor electrice 
aeriene de joasă tensiune cu console, trebuie verificată lipsa tensiunii pe consolă, cu 
detectorul de tensiune cu lampă de neon sau cu un aparat de măsurare. La constatarea 
prezenţei tensiunii pe consolă, trebuie să se scoată linia de sub tensiune şi să se 
remedieze defecţiunea care a cauzat punerea sub tensiune a consolei, cu luarea tuturor 
măsurilor de securitate a muncii specifice lucrării respective, conform prezentelor 
instrucţiuni proprii. 
 
5.2.6. Măsuri de securitate a muncii la executarea lucrărilor la înălţime, specifice 
instalaţiilor electrice de utilizare 
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Art.60. (1) Organizarea, executarea lucrărilor la înălţime şi salvarea potenţialilor 
accidentaţi de la înălţime trebuie să respecte prevederile IP-SM 10 - Instrucţiuni proprii de 
securitate în muncă pentru executarea lucrărilor la înălţime, precum şi prevederile 
prezentei instrucţiuni proprii. 

(2) Persoanele care organizează lucrările conform obligaţiilor prevăzute în 
IP-SM 10 - Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru executarea lucrărilor la 
înălţime, trebuie să ţină seamă de specificul instalaţiei electrice la care se va lucra, de 
tehnologia ce urmează a se aplica şi de utilajele, respectiv dispozitivele specifice ce 
urmează a fi folosite. 

(3) La utilizarea pentru urcare/coborâre până la înălţimea necesară a unei scări 
simple sau extensibile, sprijinite de la sol, executantul trebuie să asigure mai întâi scara 
împotriva răsturnării sau alunecării şi să urce/coboare după ce în prealabil a ancorat 
suportul de ancorare flexibil, conform prevederilor IP-SM 10, de un punct rezistent 
mecanic, situat deasupra locului de muncă. 

(4) În lipsa unui punct rezistent mecanic, situat deasupra locului de muncă, 
executantul se va urca până la înălţimea necesară, folosind metoda “celor trei puncte” 
(sprijin alternativ pe treptele scării a două picioare şi o mână sau a două mâini şi un 
picior), iar în timpul executării lucrării, scara trebuie să fie ţinută de cel puţin încă o 
persoană. 

(5) La executarea lucrărilor de pe scara dublă, executantul trebuie să o asigure, 
înainte de a se urca pe aceasta, împotriva deschiderii accidentale şi nu trebuie să se 
deplaseze de la un loc de muncă la altul sau dintr-o poziţie în alta, în cadrul aceluiaşi loc 
de muncă, din poziţia “stând pe scară”. 

 
5.3. Mijloace de producţie 

 
Art.61. (1) Obligaţia asigurării dotării cu echipamente de protecţie corespunzătoare 
riscurilor activităţilor revine angajatorului. 
 (2) Obligaţia dotării personalului cu echipamente de protecţie (ET şi EIP), 
corespunzător riscurilor pe activităţi, revine conducătorului subunităţii. 
 (3) Pentru executarea lucrărilor sau manevrelor în instalaţiile electrice este 
obligatorie dotarea numai cu echipamente de protecţie (EIP sau ET) certificate de către 
organisme abilitate. 
 (4) Echipamentele de protecţie trebuie să fie utilizate conform instrucţiunilor 
producătorilor. 
Art.62. Este interzisă utilizarea ET şi EIP în situaţiile în care nu îndeplinesc condiţiile 
tehnice prevăzute în cărţile tehnice ale acestora. 
Art.63. Mijloacele de producţie (echipamentele tehnice) folosite la lucrări sau manevre în 
instalaţiile electrice trebuie să fie certificate pentru conformitate şi supuse unor încercări, 
după caz, înaintea dării lor în folosinţă, dar şi periodic, după reparaţie sau înlocuirea unor 
părţi componente şi ori de câte ori există îndoieli asupra stării tehnice, în conformitate cu 
prevederile standardelor de produs sau alte instrucţiuni specifice. 
Art.64. (1) Mijloacele de producţie trebuie verificate vizual înainte de fiecare folosire. Este 
interzisă utilizarea celor defecte sau al căror termen de încercare periodică este depăşit. 
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 (2) Mijloacele de producţie găsite necorespunzătoare, ca urmare a încercărilor, vor 
fi marcate distinct de către laboratoarele specializate care le-au încercat sau vor fi 
dezafectate de către gestionar, astfel încât să fie scoase din circuitul de utilizare. 
 
5.3.1. Mijloace de protecţie electroizolante 
 
Art.65. (1) Metodologia de încercare profilactică a mijloacelor de protecţie electroizolante 
trebuie prevăzută în instrucţiuni de utilizare şi întreţinere, elaborate de producători. 
 (2) În cazul în care instrucţiunile de utilizare nu prevăd profilaxia mijloacelor de 
protecţie, trebuie aplicate periodicităţile menţionate în tabelul de mai jos. 
 

Nr.crt. Denumirea mijlocului de protecţie electroizolant 
care se supune încercării periodice Periodicitatea 

1 Mănuşi electroizolante  o dată la şase luni 

2 Mâner cu manşon de protecţie a braţului pentru 
manevrarea siguranţelor de joasă tensiune tip MPR o dată pe an 

3 Încălţăminte electroizolantă din cauciuc o dată la şase luni 
4 Covoare electroizolante portabile o dată la trei ani 
5 Platforme electroizolante o dată la trei ani 

 
Art.66. Prezentarea la încercări periodice sau ocazionale (după reparaţie sau înlocuirea 
unor părţi componente şi ori de câte ori există îndoieli asupra stării tehnice sau apar 
semne de de deteriorare) a mijloacelor de protecţie electroizolante aflate în dotare 
individuală sau colectivă, trebuie să fie în grija persoanei care le are în inventar 
(executant, şef de formaţie de lucru, şef de staţie etc.). Prezentarea la încercări a 
mijloacelor de protecţie electroizolante la darea lor în folosinţă (dacă este cazul) trebuie să 
fie în grija conducătorului direct al locului de muncă (şef de formaţie de lucru, şef de staţie 
etc.), unde acestea vor fi utilizate. 
Art.67. (1) Încercările mijloacelor de protecţie electroizolante la darea lor în folosinţă, 
periodic, după reparare sau înlocuirea unor părţi componente şi atunci când există îndoieli 
asupra stării tehnice sau apar semne de deteriorare, trebuie confirmate prin buletine de 
încercări, ce se păstrează la sediul formaţiei de lucru ce le are în dotare. Fiecare mijloc de 
protecţie electroizolant încercat trebuie marcat, de către laboratorul de specialitate (prin 
aplicarea directă sau prin etichetă), cu următoarea notaţie: 
      Nr._______________________ 
      Se poate folosi în instalaţii de _____________ KV. 
      Încercarea expiră la _________________________ 
 (2) Mijloacele de protecţie electroizolante care nu au corespuns la încercări şi nu 
pot fi reparate, trebuie scoase din uz. Acestea trebuie marcate distinct şi vizibil de către 
laboratorul de specialitate care le-a încercat, notându-se ,,scos din uz”. Încălţămintea şi 
mănuşile electroizolante scoase din uz vor fi, în mod suplimentar, marcate prin decuparea 
unor părţi ale acestora. 
Art.68. (1) Înainte de fiecare utilizare a unui mijloc de protecţie electroizolant, personalul 
care îl foloseşte este obligat să facă o verificare vizuală a acestuia privind: 

a) tensiunea la care este permisă utilizarea şi compararea acesteia cu 
tensiunea nominală a instalaţiei la care urmează să fie utilizat; 
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b) starea tehnică generală (lipsa defectelor exterioare, starea de curăţenie, 
lipsa de umiditate etc.); 

c) nedepăşirea termenului de încercare periodică. 
(2) După utilizare, mijloacele de protecţie electroizolante trebuie curăţate şi 

păstrate corespunzător. 
(3) Ambalarea, transportul, păstrarea şi utilizarea mijloacelor de protecţie 

electroizolante, trebuie să fie făcute în conformitate cu instrucţiunile specifice de utilizare, 
întocmite de producător. 
Art.69. Foliile electroizolante trebuie să se folosească în instalaţiile de joasă tensiune 
pentru izolarea părţilor aflate sub tensiune din apropiere, în cazul lucrărilor la panouri sau 
tablouri de distribuţie. Foliile electroizolante pot fi folosite în locul tecilor electroizolante de 
joasă tensiune sau a pălăriilor electroizolante de joasă tensiune. 
Art.70. Degetarele electroizolante trebuie să se folosească în instalaţiile de joasă 
tensiune, prin aplicarea directă pe capetele conductoarelor dezlegate de la aparate, în 
timpul executării lucrărilor la aparatele respective. Lungimea degetarelor electroizolante 
trebuie astfel aleasă, încât acestea să acopere atât partea neizolată a conductoarelor, cât 
şi o parte izolată a acestora. Montarea şi demontarea degetarelor electroizolante la 
circuitele secundare se pot face cu mâna liberă, cu condiţia ca personalul executant să 
stea cu picioarele pe covor electroizolant sau să poarte încălţăminte electroizolantă. 
Art.71. (1) Mănuşile electroizolante trebuie să se folosească întotdeauna asociate cu unul 
sau mai multe echipamente de protecţie electroizolante, conform principiului enunţat la 
Art.5. din prezentele instrucţiuni proprii. 

(2) Mănuşile electroizolante trebuie să permită în timpul folosirii lor, după caz, 
îmbrăcarea pe sub ele a mănuşilor de protecţie împotriva frigului. De asemenea, trebuie 
să fie suficient de largi, astfel încât să permită tragerea lor peste mâneca hainei. 

(2) Mănuşile electroizolante pot fi alese astfel: 
- cl. 00 – pentru utilizarea la manevre şi lucrări sub tensiune în contact în instalaţii 

cu Un < 500 V, corespunzătoare instalaţiilor electrice de joasă tensiune cu nulul 
legat la pământ; 

- cl. 0 – pentru utilizarea la manevre şi lucrări sub tensiune în contact în instalaţii cu 
Un < 1000 V, corespunzătoare instalaţiilor electrice de joasă tensiune cu nulul 
izolat; 

- cl. 1÷4 – pentru utilizarea la manevre în instalaţii cu Un > 1 KV. 
Art.72. Încălţămintea electroizolantă trebuie să se folosească întotdeauna împreună cu 
unul sau mai multe echipamente de protecţie electroizolante, corespunzător principiului 
enunţat la Art.5., cu excepţia cazului în care acesta se foloseşte ca echipament de 
protecţie împotriva tensiunii de pas. 
Art.73. (1) În faţa şi în spatele panourilor de comandă, protecţie, măsură şi semnalizare, 
panourilor de servicii interne şi tablourilor de joasă tensiune în staţii de transformare, 
trebuie să se aşeze covoare electroizolante fixe. Covoarele electroizolante portabile 
trebuie să aibă dimensiuni minime de 600 x 600 mm, iar cele fixe, lăţimea minimă de 
600 mm. 
 (2) Covoarele electroizolante se folosesc întotdeauna asociate cu unul sau mai 
multe echipamente de protecţie electroizolante, corespunzător principiului enunţat la Art.5. 
din prezentele instrucţiuni proprii. 
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Art.74. (1) Platformele electroizolante se folosesc atât în instalaţiile interioare, cât şi în 
cele exterioare, asociate cu unul sau mai multe echipamente de protecţie electroizolante. 

(2) La folosirea platformelor electroizolante în exterior, trebuie să se amenajeze, în 
prealabil, locul de amplasare, pentru asigurarea stabilităţii platformei şi evitarea şuntării 
izolaţiei. Platformele electroizolante trebuie aşezate la o distanţă de cel puţin 250 mm faţă 
de îngrădirile de protecţie a instalaţiilor sau faţă de orice parte a acestor instalaţii legate la 
pământ. 

(3) Înălţimea platformelor electroizolante, măsurată de la sol până la suprafaţa 
superioară, trebuie să fie de cel puţin 100 mm. 

(4) Platformele electroizolante trebuie să fie rezistente şi stabile şi să nu aibă părţi 
metalice de fixare. Dimensiunile minime ale platformelor electroizolante trebuie să fie de 
500 x 500 mm. 
 
5.3.2. Mijloace de protecţie pentru legarea la pamânt şi în scurtcircuit a instalaţiilor 
electrice 
 
Art.75. Scurtcircuitoarele trebuie să corespundă prevederilor standardului în vigoare şi pot 
fi utilizate şi pentru descărcarea de sarcini capacitive sau inductive din instalaţiile electrice. 
Art.76. (1) Secţiunea minimă a conductoarelor şi a clemelor scurtcircuitoarelor trebuie să 
fie determinată pentru fiecare instalaţie în parte, în funcţie de mărimea curentului de 
scurtcircuit trifazat stabilizat al acesteia şi de timpul corespunzător protecţiei de bază sau 
al protecţiei de rezervă a elementului pe care se montează scurtcircuitorul, timp ales de 
către subunitatea care exploatează instalaţiile respective. 

 
Isc . √ t 

jadm 
în care: 
Smin – este secţiunea minimă a conductoarelor sau a clemelor, în mm2; 
Isc – mărimea curentului de scurtcircuit trifazat stabilizat la locul de montare a 

scurtcircuitorului, în A; 
t – timpul de deconectare a defectului, corespunzător protecţiei de bază sau de 

rezervă a elementului pe care s-a montat scurtcircuitorul, în s; 
jadm – densitatea de curent admisibilă la scurtcircuit timp de 1s, astfel: 

 piese din cupru, j = 264 A/mm2; 
  piese din aluminiu, j = 126 A/mm2; 
 piese din oţel, j =  80 A/mm2. 

(2) În cazul liniilor electrice aeriene cu surse de la mai multe capete, curentul de 
scurtcircuit luat în calculul secţiunii minime trebuie să fie cel al sursei cu aportul cel mai 
mare la locul de montare a scurtcircuitorului. 

(3) Secţiunea minimă a conductoarelor şi a clemelor scurtcircuitoarelor trebuie 
recalculată şi verificată periodic şi de fiecare dată la creşterea curenţilor de scurtcircuit. 
Secţiunea minimă a scurtcircuitoarelor poate fi realizată şi prin montarea în paralel a 2-3 
scurtcircuitoare ale căror cleme se montează una lângă alta şi a căror secţiune totală 
trebuie să fie cu cel puţin 25% mai mare decât cea rezultată din calcul. 

(4) Scurtcircuitoarele trebuie să aibă marcată secţiunea conductoarelor şi mărimea 
curentului de scurtcircuit căruia îi corespunde. 

Smin = 
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Art.77. Scurtcircuitoarele trebuie verificate amănunţit, vizual, înaintea fiecărei plecări pe 
teren la lucrările unde vor fi folosite şi înaintea montării lor în instalaţii. Se interzice 
montarea în instalaţii a scurtcircuitoarelor necorespunzătoare (izolaţie deterioarată, cleme 
deteriorate, cleme lipsă, îmbinări necorespunzătoare etc.). 
Art.78. Dispozitivele mobile de descărcare de sarcină capacitivă a cablurilor după 
încercări trebuie să se utilizeze conform prevederilor din instrucţiunile producătorilor. În 
lipsa acestora, beneficiarii trebuie să elaboreze instrucţiuni proprii specifice. 
Art.79. (1) Atenuatoarele de inducţie trebuie să se utilizeze în instalaţiile electrice unde 
tensiunea indusă depăşeşte 50 V. 

(2) Secţiunea minimă a conductorului din cupru multifilar al atenuatoarelor de 
inducţie trebuie să fie de minim 16 mm2. 

(3) Aplicarea clemelor de fază aferente atenuatoarelor trebuie să se facă utilizând 
prăjina electroizolantă. 
 
5.3.3. Mijloace de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru 
 
Art.80. (1) Barierele rigide trebuie să se fixeze pe suporturi speciale, rezistente mecanic, 
fiind folosite în punctele în care este necesară împiedicarea pătrunderii în zona de lucru a 
persoanelor neavizate sau a vehiculelor. 
 (2) Barierele extensibile trebuie să se fixeze pe jaloane (plantate ori aşezate în 
acest scop) sau pe îngrădiri permanente ale aparatajului în zonă. 
Art.81. (1) Frânghiile pentru împrejmuiri trebuie să aibă diametrul de cel puţin 12 mm. Ele 
trebuie să se monteze la aproximativ 1 m de la sol sau de la pardoseală, prin fixare cu 
cârlige de jaloane (plantate ori aşezate în acest scop), sau prin legare de suporturile 
aparatelor care nu sunt sub tensiune. 

(2) Benzile pentru împrejmuire trebuie să fie viu colorate şi cu lăţimea de minimum 
50 mm. Montarea lor se face în mod similar cu cea a frânghiilor. 

(3) Pe frânghiile şi benzile de împrejmuire trebuie aşezate, la distanţe de cel mult 
10 m, indicatoare de securitate, cu caracter de interzicere. 
Art.82. (1) Panourile şi paravanele mobile trebuie să se folosească în locurile în care 
personalul executant ar putea ajunge accidental, direct sau prin intermediul unui obiect, la 
părţile aflate sub tensiune, situate la distanţe mai mici decât cele de vecinătate prevăzute 
în prezenta instrucţiune sau în zone cu circulaţie intensă. 
 (2) Panourile şi paravanele mobile trebuie să aibă dimensiuni şi sisteme de fixare şi 
rigidizare adaptate locului de montare. 
Art.83. Indicatoarele de securitate, cu inscripţii şi dimensiuni conform standardelor în 
vigoare, trebuie amplasate pentru a avertiza şi semnaliza vizual personalul asupra unor 
lucrări, şi anume: 

a) pe îngrădirile care delimitează material zona de lucru, trebuie montate 
indicatoare de securitate având spre interior inscripţia ,,LIMITĂ DE ZONĂ DE 
LUCRU. INTERZISĂ DEPĂŞIREA”; 

b) pe îngrădirile care delimitează material zona de lucru, trebuie montate 
indicatoare de securitate având spre exterior, după caz, inscripţia ,,STAI! 
ÎNALTĂ TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE.” sau ,,STAI! ÎNALTĂ 
TENSIUNE. ÎNCERCĂRI CU TENSIUNE MĂRITĂ. PERICOL DE 
ELECTROCUTARE”; 
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c) pe dispozitivele aflate în zona de lucru a căror deschidere sau închidere poate 
provoca accidente, trebuie montate indicatoare de securitate având inscripţia 
,,NU DESCHIDE! SE LUCREAZĂ!” sau ,,NU ÎNCHIDE! SE LUCREAZĂ!”; 

d) pentru aducerea la cunoştinţa membrilor formaţiei de lucru că au fost luate 
măsuri înaintea începerii lucrului, de localizare a unui loc de muncă sau loc de 
acces, se vor monta, după caz, indicatoare de securitate având inscripţia 
“LEGAT LA PĂMÂNT” sau ,,LUCRAŢI AICI”, ,,URCAŢI AICI”. 

 
5.3.4. Mijloace de protecţie împotriva efectelor acţiunii arcului electric şi a 
traumatismelor mecanice 

 
Art.84. (1) Viziera de protecţie a feţei trebuie utilizată în timpul manevrelor din instalaţiile 
electrice aflate sub tensiune şi a lucrărilor executate direct asupra părţilor aflate sub 
tensiune, folosind metoda de lucru ,,în contact”. 
 (2) Calitatea vizierei, respectiv acceptarea utilizării acesteia, este dependentă de: 

- starea transparenţei neafectată de zgârieturi sau mătuiri ale vreuneia din 
feţele ecranului protector. Orice fisură sau crăpătură în materialul acesteia 
scoate viziera din condiţiile acceptabile pentru folosire. 

- existenţa bretelei adaptoare pe cozorocul căştii, a bretelei elastice de 
cauciuc şi a elementelor de fixare şi reglare a rabatabilităţii. 

 (3) Utilizarea ochelarilor ca echipament de protecţie împotriva efectelor termice şi 
mecanice în instalaţii electrice din exploatare este interzisă. 
Art.85. (1) Casca de protecţie trebuie utilizată împotriva traumatismelor craniene, ea 
trebuind să fie purtată obligatoriu de către fiecare membru al formaţiilor de lucru, de către 
conducătorii acestora, precum şi de personalul care efectuează manevre sau controale, cu 
excepţia activităţilor din incinte interioare fără instalaţii electrice de înaltă tensiune (camere 
de comandă, cabine de relee, încăperi cu panouri şi tablouri de circuite secundare etc.). 
 (2) În timpul lucrului, casca de protecţie trebuie fixată pe cap prin legarea curelei 
(şnurului) sub bărbie şi să aibă reglat în mod corespunzător dispozitivul de amortizare. 
 (3) La locurile de muncă cu temperaturi scăzute şi în anotimpul rece, casca se 
poate purta peste un capişon. În acest caz, se va verifica reglajul căştii, astfel încât să 
asigure amortizarea necesară şi stabilitatea corespunzătoare. 
Art.86. Costumul (salopeta sau halatul) din ţesătură termorezistentă şi ignifugă se 
foloseşte cu prioritate de către electricieni în timpul executării manevrărilor în instalaţii 
electrice aflate sub tensiune şi de către personalul care execută operaţii de mutare a 
cablurilor de înaltă tensiune, aflate sub tensiune. 
Art.87. Mânerul pentru montarea-demontarea siguranţelor tip MPR, prevăzut cu manşon 
de protecţie a braţului, trebuie utilizat conform prevederilor producătorului, dar întotdeauna 
împreună cu viziera de protecţie a feţei. 
 
5.3.5. Dispozitive şi echipamente individuale de protecţie pentru urcare (coborâre) şi 
pentru lucru la înălţime 

 
Art.88. (1) Pentru urcare (coborâre) şi pentru lucru la înălţime, trebuie să se utilizeze, 
după caz, următoarele dispozitive şi/sau echipamente individuale de protecţie: 

a) scări diferite şi scări realizate prin clădire din tronsoane; 



  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
„GHEORGHE ASACHI” 

 DIN IAŞI 
 

 
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EXPLOATAREA, 
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 

INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE 

IP-SSM 06 

Ediţia: 1 
Revizia: 0 

Aprobat de SENATUL 
TUIASI 
Data: 

14.06.2016 

 
 

Pagina 27 din 67 Revizia 0 
 

 

b) dispozitive de urcat (coborât) pe stâlpi (cârlige cu gheare sau cu tampoane de 
cauciuc); 

c) suporturi de ancorare flexibile sau rigide; 
d) echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime realizat 

prin combinarea a două sau mai multe dintre componentele: centură complexă 
cu centură de poziţionare, mijloc de legătură cu dispozitiv de reglare a lungimii 
(frânghie de poziţionare), opritor de cădere cu alunecare pe suport de 
ancorare flexibil sau rigid, opritor de cădere retractabil sau absorbitor de 
energie; 

e) dispozitive pentru schimbarea lanţurilor de izolatoare; 
f) cărucioare păşitoare pentru reglarea distanţierelor la linii electrice aeriene; 
g) schele (platforme) de lucru şi alte construcţii prevăzute în instrucţiuni sau 

reglementări specifice; 
h) echipamente de salvare în cazul accidentării la înălţime. 

 (2) Personalul care utilizează echipamentul individual de protecţie pentru lucrul de 
înălţime trebuie să fie instruit, teoretic şi practic, asupra cunoaşterii echipamentului şi 
utilizării acestuia. 
Art.89. (1) Scările folosite pentru urcare (coborâre) şi pentru lucrul la înălţime, pot fi: 

a) simple, compuse (duble, culisante, extensibile) şi formate din tronsoane ce se 
montează sau se clădesc în poziţie verticală şi se leagă de stâlp sau se 
sprijină de acesta, în funcţie de tipul constructiv al stâlpului şi de natura 
lucrării; 

b) remorcabile (mecanice pe pneuri, cu acţionare manuală). 
 (2) Toate scările trebuie să fie calculate, dimensionate şi utilizate pentru o încărcare 
verticală statică de maximum 150 Kg. 
Art.90. (1) Decizia privind utilizarea cârligelor în locul utilajelor speciale sau a scărilor 
(sprijinite sau clădite pe stâlpi), aparţine şefului de lucrare. 
 (2) La utilizarea cârligelor, pentru urcarea (coborârea) pe stâlpi de lemn sau de 
beton, trebuie să se respecte următoarele: 

a) deschiderea cârligelor trebuie să fie corespunzătoare tipului şi dimensiunilor 
stâlpilor de lemn sau de beton pe care se folosesc, fiind interzisă modificarea 
acestei deschideri prin deformare la rece; 

b) colţii de prindere trebuie să fie ascuţiţi, pentru pătrunderea corespunzătoare în 
lemnul stâlpilor; 

c) tampoanele trebuie să fie în bună stare, pentru asigurarea aderenţei 
corespunzătoare pe stâlpii de beton centrifugat sau precomprimat; 

d) curelele de prindere nu trebuie să fie degradate sau înnădite; 
e) la folosirea cârligelor, personalul respectiv trebuie să fie echipat cu bocanci. 

Art.91. Folosirea dispozitivelor pentru schimbarea lanţurilor de izolatoare trebuie să se 
facă cu respectarea prevederilor instrucţiunilor specifice. 
Art.92. (1) Centura complexă (centură de poziţionare cu bretele de umăr sau de coapse) 
trebuie utilizată ori de câte ori se lucrează la o înălţime mai mare de 2 m, măsurată de la 
tălpile picioarelor lucrătorului până la baza de referinţă naturală (solul), sau orice bază de 
referinţă artificială, bază faţă de care există pericolul căderii în gol. 
 (2) Centurile complexe trebuie folosite în funcţie de condiţiile specifice ale locului de 
muncă, asociate după caz cu: 
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- un mijloc de legătură (frânghie de poziţionare), cu sau fără dispozitiv de reglare a 
lungimii; 

- un opritor de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil sau rigid; 
- un opritor de cădere retractabil; 
- piese de legătură (carabiniere, cârlige); 
- absorbitor de energie. 

 (3) Asocierea componentelor de mai sus trebuie realizată conform instrucţiunilor de 
utilizare specifice şi revine şefului de lucrare şi executantului. Aceştia trebuie să aibă în 
vedere realizarea sistemului împotriva căderilor de la înălţime (sistem de oprire a căderii 
şi/sau sistem de poziţionare) pentru toată durata lucrării, adică urcarea, executarea lucrării 
şi coborârea. 
 (4) Echipamentul individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime trebuie 
verificat întotdeauna înainte de utilizare şi periodic, conform instrucţiunilor producătorului. 
 (5) Se interzice modificarea oricărui component al echipamentului individual de 
protecţie împotriva căderii de la înălţime (ajustarea centurilor prin alte elemente decât cele 
proprii acestora sau scurtarea frânghiilor prin înnodare). 
 (6) Componentele echipamentului individual de protecţie împotriva căderilor de la 
înălţime care prezintă defecţiuni sau deteriorări nu trebuie utilizate. 
Art.93. (1) Platforma de lucru la înălţime este concepută pentru a fi amplasată sau 
sprijinită pe stâlpi de beton precomprimat sau centrifugat, utilizând un sistem propriu de 
fixare, şi de pe care poate lucra o singură persoană. 
 (2) Executantul urcă pe stâlp pentru montarea platformei, asigurându-se în tot acest 
timp cu frânghia de poziţionare cuplată la inelele laterale ale centurii de poziţionare, parte 
componentă a centurii complexe proprii. Montarea platformei o realizează executantul 
asigurându-se împotriva căderii, în funcţie de tipul stâlpului: 
 în cazul stâlpilor cu alveole, prin trecerea celei de a doua frânghii printr-o alveolă; 
 în cazul stâlpilor fără alveole, prin fixarea cu un mijloc de legătură cuplat cu inelul 

dorsal ori frontal al centurii complexe la un punct fix şi rezistent mecanic, situat 
deasupra locului de muncă. 

 (3) Platformele cu suport de poziţionare la sol, utilizate pentru executarea lucrărilor 
la înălţimea constructivă a acestora în instalaţii electrice exterioare (staţii etc.), trebuie 
prevăzute cu balustradă de protecţie pentru executant (executanţi) şi sistem de asigurare 
a executanţilor pe durata urcării şi coborârii pe platformă. 
 
5.3.6. Unelte, dispozitive şi utilaje pentru lucrul sub tensiune 

 
Art.94. (1) Pentru executarea lucrărilor direct asupra părţilor aflate sub tensiune, trebuie 
folosită următoarea dotare, după caz: 

a) unelte electroizolate de uz curent (şurubelniţă, cleşte combinat etc.), realizate 
dintr-un material conductor acoperit integral sau parţial cu materiale izolate; 

b) unelte electroizolante de uz curent şi dispozitive electroizolante realizate 
integral din materiale electroizolante, care au fost concepute sau adaptate în 
mod special pentru executarea lucrărilor direct asupra părţilor aflate sub 
tensiune; 

c) utilaje şi dispozitive speciale (menţionate în prezentul capitol), care sunt 
executate şi certificate pentru lucru sub tensiune în instalaţiile electrice. 
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 (2) Uneltele, dispozitivele, scările şi utilajele enumerate la alin. (1), trebuie 
certificate pentru conformitate de către organismele abilitate în acest sens. 
Art.95. Uneltele electroizolante şi electroizolate de joasă tensiune, dispozitivele 
electroizolante de joasă tensiune şi utilajele speciale trebuie încercate la fabricare şi 
periodic, conform instrucţiunilor producătorilor şi ori de câte ori solicită deţinătorul. 
Art.96. (1) Uneltele electroizolante şi electroizolate, dispozitivele electroizolante de joasă 
tensiune şi utilajele speciale trebuie folosite numai asociate cu alte echipamente de 
protecţie electroizolante, în conformitate principiului enunţat la Art.5. 
Art.97. Uneltele electroizolante şi electroizolate trebuie folosite numai prin apucare de 
mânerele de prindere (fără a depăşi opritorul acestora). 
 
5.3.7. Schele şi eşafodaje (platforme), unelte, dispozitive şi utilaje speciale 

 
Art.98. Pentru executarea lucrărilor în instalaţii electrice este permisă utilizarea unor 
unelte sau dispozitive cu destinaţie specială (presa de sertizare şi dispozitivul de tăiat 
cabluri). 
Art.99. Uneltele sau dispozitivele cu destinaţie specială trebuie să fie însoţite de cartea 
tehnică a acestora, conţinând instrucţiuni de lucru, de întreţinere şi de securitate în muncă. 
În exploatare, cartea tehnică se păstrează în permanenţă în cutia sau trusa uneltei 
(dispozitivului). 
Art.100. (1) Pentru executarea lucrărilor la înălţime, în activităţile de întreţinere-reparaţii şi 
construcţii-montaj în instalaţii electrice, se pot utiliza, după caz, următoarele utilaje 
speciale, în funcţie de condiţiile de acces: 

a) autoplatforme; 
b) autoscări; 
c) autotelescoape; 
d) autoutilaje cu braţ articulat. 

 (2) Personalul deservent al utilajelor speciale, nominalizate la art. 102, alin. (1) din 
prezenta instrucţiune, trebuie să cunoască, urmare a unei instruiri teoretice şi practice, 
manevrarea acestora. 
Art.101. (1) În situaţiile în care zona de lucru nu permite accesul utilajelor speciale pentru 
lucrul la înălţime sau manevrabilitatea acestora este restricţionată ori afectează 
securitatea executanţilor şi/sau a instalaţiilor, trebuie adoptate, din faza de organizare a 
lucrării, soluţiile tehnice adecvate (schelă sau eşafodaj-podină). 
 (2) Soluţia tehnică de realizare a unei schele trebuie să îndeplinească condiţiile: 

a) schela modulară să fie certificată pentru conformitate din punct de vedere 
a securităţii în muncă; 

b) schela să fie executată (asamblată, montată) de personal pregătit în 
acest scop - (schelar) autorizat - fie de către producătorul schelei, fie de 
către societatea căreia îi aparţine persoana; 

c) schela se predă în utilizare pe baza unui proces-verbal (model prezentat 
în Anexa 8.5), semnat de către schelar şi şeful de lucrare, prin care se 
confirmă calitatea de securitate a execuţiei acesteia. Procedura de 
predare-primire prin proces-verbal se aplică şi dacă schelarul este un 
membru al formaţiei de lucru, iar execuţia sau asamblarea schelei se 
realizează împreună cu ceilalţi membri, dar sub coordonarea acestuia. În 
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cazul în care şeful de lucrare este şi schelar, procesul-verbal va fi semnat 
de către acesta la ambele funcţii. 

 (3) Soluţia tehnică de realizare a unui eşafodaj (unei platforme) trebuie să 
îndeplinească condiţiile: 

a) suporţii de sprijin ai viitoarei platforme să fie bine încastraţi, sudaţi sau, 
dacă urmează să fie aşezaţi pe sol ori planşeu, acesta din urmă să fie 
drept şi uscat; 

b) dulapii (scândurile) să fie cu grosimea de minimum 4 cm, iar lungimea să 
fie de cca. 2 m; 

c) dulapii se vor aşeza astfel pe marginile de sprijin încât să le depăşească 
cu minimum 10 cm (un lat de palmă); 

d) eşafodajul (platforma) se predă în utilizare pe baza unui proces-verbal, 
conform modelului prezentat la Cap. 8, Anexa 8.5. din prezenta 
instrucţiune. 

Art.102. La folosirea utilajelor speciale, trebuie să se respecte următoarele: 
a) în coş sau pe platformă vor lucra cel mult două persoane, a căror 

greutate, împreună cu greutatea uneltelor şi a materialelor folosite, nu 
trebuie să depăşească sarcina maximă admisibilă înscrisă în cartea 
tehnică a utilajului respectiv; 

b) pe toată durata lucrului la înălţime, personalul executant trebuie să se 
asigure cu mijlocul de legătură la coşul autotelescopului, autoplatformei 
sau la balustrada autoscării; 

c) în timpul executării lucrărilor, deserventul trebuie să ia măsuri împotriva 
deplasării accidentale a utilajului şi nu are voie să-l părăsească; 

d) manevrarea utilajului se va face la comanda uneia din persoanele care 
execută lucrări de pe scară, platformă sau din coş; 

e) folosirea acestor utilaje speciale este admisă numai pe terenuri a căror 
înclinare faţă de planul orizontal al mijlocului de transport, nu depăşeşte 
10% sau înclinarea prevăzută în cărţile tehnice ale utilajelor respective; 

f) scara, coşul sau platforma nu trebuie solicitate la efort orizontal mai mare 
decât cel admis de către producător; 

g) deplasarea utilajului special de la un punct de lucru la altul se va face 
numai după coborârea scării, coşului sau platformei şi fără personal pe, 
respectiv, în ele. Se admite, dacă instrucţiunile utilizatorului nu interzic, 
deplasarea autotelescopului sau a autoutilajului cu braţ articulat cu 
personal în coş, pe distanţe scurte (între doi stâlpi consecutivi la care se 
lucrează) şi cu ridicarea numai a primului tronson. De asemenea, se 
admite deplasarea autoplatformelor cu personal pe acestea de-a lungul 
liniilor pentru transportul electric urban sau de cale ferată, cu respectarea 
instrucţiunilor specifice, elaborate în acest scop. 

 
5.4. Lucrări în diverse medii de muncă 

 
5.4.1. Condiţii tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mediul de muncă pe 
parcursul exploatării 
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Art.103. Pentru menţinerea nivelului de securitate a echipamentelor tehnice electrice, a 
instalaţiilor electrice de utilizare şi a componentelor acestora, unitatea în exploatare 
trebuie: 

a) să deţină (să întocmească) instrucţiuni proprii privind măsurile de securitate a 
muncii la exploatarea acestora; 

b) să deţină (să întocmească) fişe tehnologice privind întreţinerea şi repararea 
instalaţiilor electrice; 

c) să întocmească evidenţa instalaţiilor şi a componentelor acestora referitoare la 
verificările profilactice din punct de vedere al securităţii muncii, la care trebuie 
supuse şi periodicităţile de verificare. Verificările profilactice minime trebuie să 
fie cele corespunzătoare Anexei 8.1 la prezentele instrucţiuni proprii, 
completate cu alte verificări prevăzute în proiecte, considerate ca fiind 
necesare, şi aprobate de către Rectorul universităţii; 

d) să menţină, pe durata exploatării instalaţiilor şi echipamentelor, nivelul de 
securitate conceput din proiectare; 

e) să realizeze eventuale extinderi ale instalaţiilor electrice provizorii sau 
definitive numai în condiţiile respectării prevederilor din instrucţiunile proprii de 
securitate în muncă. 

Art.104. (1) Obligaţiile persoanei juridice care achiziţionează sau utilizează echipamente 
(instalaţii) clasa I de protecţie sunt următoarele : 

a) să asigure posibilitatea executării legăturilor de protecţie necesare creării unui 
curent de defect, în cazul unui defect, prin punerea unei faze la masă şi apariţia unei 
tensiuni periculoase pe masele echipamentului (instalaţiei), curent de defect care să 
producă deconectarea echipamentului (instalaţiei) sau sectorului defect, prin protecţia 
maximală a circuitului sau prin alte protecţii corespunzătoare. Posibilitatea executării 
legăturilor de protecţie trebuie să se asigure astfel : 

- în cazul unui echipament sau instalaţie fixă, aceasta trebuie să fie 
prevăzută cu două borne de masă: una în cutia de borne, lângă bornele de 
alimentare cu energie electrică, pentru racordarea conductorului de protecţie din 
cablul de alimentare a echipamentului (instalaţiei) şi a doua bornă, pe carcasa 
echipamentului (instalaţiei) în exterior, pentru racordarea vizibilă la centura de 
legare la pământ sau la altă instalaţie de protecţie; 
  - în cazul unui echipament mobil sau portabil, acesta trebuie să fie prevăzut 
cu un cablu de alimentare flexibil, prevăzut cu o fişă (ştecher) cu contact de 
protecţie, sau echipamentul să fie prevăzut cu posibilitatea racordării unui cablu 
flexibil de alimentare. Cablul de alimentare trebuie să conţină un conductor de 
protecţie prin care să se lege masele echipamentului la contactele de protecţie ale 
fişei (ştecherului). 

b) echipamentul (instalaţia) să aibă asigurată protecţia împotriva atingerii directe a 
pieselor aflate normal sub tensiune. 

(2) Persoanele juridice sau fizice care proiectează, produc sau livrează un 
echipament (instalaţie) clasa II de protecţie, trebuie să-i asigure din fabricaţie o izolaţie 
suplimentară (dublă sau întărită) şi o protecţie împotriva atingerii directe a pieselor aflate 
normal sub tensiune. 

(3) Obligaţiile persoanei juridice sau fizice care proiectează, produce sau livrează 
un echipament (instalaţie) clasa III de protecţie, sunt următoarele : 
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a) - să asigure alimentarea echipamentului (instalaţiei) la o tensiune foarte joasă;  
b) - echipamentul (instalaţia) să nu producă o tensiune mai mare decât tensiunea 

foarte joasă  
c) - echipamentul (instalaţia) să aibă asigurată protecţia împotriva atingerii directe a 

pieselor aflate normal sub tensiune. 
Art.105. Este interzisă utilizarea construcţiilor metalice drept nul de lucru. De asemenea, 
este interzisă utilizarea conductoarelor de protecţie pentru alimentarea receptoarelor cu 
energie electrică. 
Art.106. La punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare trebuie: 

a) să fie recepţionată documentaţia de execuţie adusă în concordanţă cu 
eventualele modificări şi completări din teren; 

b) să fie recepţionate instalaţiile de utilizare, verificând concordanţa cu 
documentaţia de execuţie. 

c) să fie recepţionate buletinele şi rapoartele de încercări şi probe ale căror 
concluzii confirmă îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune; 

Art.107. În exploatare trebuie să se efectueze verificările periodice ale echipamentelor 
electrice aflate în gestiune, la termenele prevăzute în cărţile tehnice ale echipamentelor 
şi/sau în Anexa 8.1 la prezentele instrucţiuni proprii de securitate în muncă. 
Art.108. Modificările sau extinderile instalaţiilor electrice de utilizare trebuie efectuate de 
către un electrician autorizat profesional şi din punct de vedere al securităţii muncii. 
Art.109. (1) La utilizarea unor echipamente (instalaţii) clasa I de protecţie trebuie:  

a) - să fie asigurate legăturile de protecţie necesare pentru realizarea protecţiei 
împotriva electrocutării, în cazul unui defect soldat cu apariţia unei tensiuni 
periculoase de atingere/de pas ; 
b) - să fie asigurată deconectarea automată a echipamentului (instalaţiei) sau 
sectorului defect şi dispariţia tensiunii periculoase de atingere/de pas; 
c) - să fie asigurată funcţionarea protecţiei împotriva atingerii directe a pieselor 
aflate normal sub tensiune. 

(2) La utilizarea unor echipamente (instalaţii) clasa II de protecţie trebuie:  
a) - să fie asigurată izolaţia suplimentară a echipamentului (instalaţiei), respectiv 
utilizatorul sau executantul, după caz, să verifice că aceasta nu este deteriorată 
sau eliminată; 
b) - să fie asigurată protecţia împotriva atingerii directe a pieselor aflate normal 
sub tensiune iar utilizatorul sau executantul, după caz, să verifice că aceasta nu 
este înlăturată sau deteriorată. 

(3) La utilizarea unor echipamente (instalaţii) clasa III de protecţie trebuie: 
a) - să alimenteze echipamentul (instalaţia) la tensiunea foarte joasă pentru care 
a fost proiectat (proiectată); 
b) – utilizatorul sau executantul, după caz, să se asigure că echipamentul 
(instalaţia) este astfel construită încât nu permite apariţia unei tensiuni mai mari 
în circuitul de tensiune foarte joasă. Dacă se utilizează un transformator 
coborâtor, acesta trebuie să fie un transformator de separare (de siguranţă); 
c) – utilizatorul sau executantul, după caz, să se asigure că izolaţia circuitului de 
foarte joasă tensiune este astfel realizată încât nu permite apariţia unei tensiuni 
mai mari din alte circuite, în circuitul de tensiune foarte joasă; 
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d) - utilizatorul sau executantul, după caz, să se asigure că protecţia împotriva 
atingerii directe a pieselor aflate normal sub tensiune nu este înlăturată sau 
deteriorată. 

Art.110. (1) Instalaţiile electrice de exploatare care nu corespund prevederilor prezentei 
instrcţiuni proprii şi întrunesc criteriile pentru “loc de muncă cu pericol grav şi iminent”, 
conform Legii 319/2006, trebuie identificate şi evidenţiate. 

(2) În cadrul lucrărilor de reparaţie, locurile de muncă cu pericol grav şi iminent, 
încadrate temporar în această categorie, trebuie aduse în concordanţă cu prevederile 
legale. 

(3) Semnalarea, imediat după constatare, a instalaţiilor electrice care nu corespund 
prezentelor instrucţiuni proprii de securitate în muncă, este în obligaţia oricărei persoane 
care exploatează, întreţine sau repară aceste instalaţii, indiferent dacă este personal 
propriu al unităţii/subunităţii sau personal delegat. 

(4) Până la aducerea instalaţiilor electrice în concordanţă cu prevederile 
reglementărilor de securitate a muncii în vigoare, exploatarea acestora şi executarea 
lucrărilor la acestea trebuie să se facă pe baza instrucţiunilor proprii, aprobate de Rectorul 
universităţii. 
 
5.4.2. Măsuri de securitate în muncă la executarea măsurătorilor cu aparate 
portabile 
 
Art.111. Măsurările cu aparate portabile în instalaţiile electrice de joasă tensiune se 
execută în mod direct sau indirect, pe secundarul transformatoarelor existente în instalaţii. 
Art.112. Se permite executarea unor măsurări folosind transformatoarele de măsură 
montate provizoriu, dar numai pe baza instrucţiunilor tehnice interne de securitate a muncii 
(ITI-SM), în care trebuie să se stabilească în mod concret măsurile de securitate a muncii 
ce trebuie luate. 
Art.113. Măsurările directe în instalaţiile de joasă tensiune cu ampermetrul, voltmetrul, 
trusa wattmetrică, contorul etalon şi cleştele ampermetric, se pot executa, după caz, pe 
bază de ITI-SM, OS sau DV. Formaţia minimă de lucru pentru aceste măsurări trebuie să 
fie compusă din doi electricieni, şeful de lucrare având cel puţin grupa a III-a de autorizare. 
Măsurările privind continuitatea siguranţelor de la circuitele de tensiune şi măsurările de 
tensiune la consumatori se pot executa de către un electrician cu minimum grupa a III-a de 
autorizare. Electricianul trebuie să fie echipat cu mănuşi electroizolante clasa 00 sau clasa 
0 (SR EN 60903-1997), cască de protecţie a capului şi vizieră de protecţie a feţei. În staţii 
şi posturi de transformare se va folosi în plus încălţăminte electroizolantă sau covor 
electroizolant. 
Art.114. Nu se permite folosirea clemelor de tip crocodil la circuitele de curent. 
Art.115. Măsurările directe cu megohmmetrul asupra instalaţiilor (aparataj electric, cabluri 
etc.) trebuie să se execute, după caz, pe bază de ITI-SM, DV sau OS, în următoarele 
condiţii: 

a) instalaţia respectivă trebuie să fie separată electric şi descărcată de sarcină 
capacitivă, înaintea fiecărei măsurări; 
b) celelalte lucrări asupra instalaţiei respective trebuie întrerupte şi personalul 
trebuie evacuat, în zonă rămânând numai executanţii măsurării. În cazul în care 
instalaţia supusă măsurărilor este separată prin dezlegări de cordoane, prin 
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dezlegări de conductoare de la aparataj sau prin demontarea unei porţiuni de bare 
de restul instalaţiei care rămâne legată la pământ şi în scurtcircuit, lucrările în 
aceste zone de lucru pot continua în timpul măsurării cu megohmmetrul în 
instalaţia dezlegată; 
c) în punctele accesibile ale instalaţiilor asupra cărora se efectuează măsurările şi 
care nu sunt îngrădite, în incinte neîncuiate, trebuie să se posteze personal de 
pază; 
d) este interzisă atingerea bornelor aparatului, cordoanelor sau instalaţiei 
încercate, înainte de descărcarea de sarcină capacitivă a acesteia; 
e) electricianul care aplică conductoarele megohmmetrului pe elementul de 
încercat trebuie să fie echipat cu: mănuşi electrizolante, încălţăminte 
electroizolantă sau covor electroizolant. 

 



  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
„GHEORGHE ASACHI” 

 DIN IAŞI 
 

 
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EXPLOATAREA, 
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 

INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE 

IP-SSM 06 

Ediţia: 1 
Revizia: 0 

Aprobat de SENATUL 
TUIASI 
Data: 

14.06.2016 

 
 

Pagina 35 din 67 Revizia 0 
 

 

5.4.3. Măsuri de securitate a muncii la executarea lucrărilor in instalaţiile de 
telecomunicaţii 

 
Art.116. La lucrările din instalaţiile de telefonie, trebuie să se folosească scule 
electroizolante sau electroizolate, iar aparatele de măsură şi control alimentate de la reţea, 
se vor lega la pământ, la bornele special destinate acestui scop. 
Art.117. Instalaţiile de protecţie de pe cablurile telefonice nu se vor atinge decât după 
verificarea tensiunii. 
Art.118. La pozarea cablurilor şi circuitelor telefonice pe pereţii clădirilor, se vor identifica 
şi evita traseele circuitelor electrice sub tencuială.  
Art 119. Locurile de trecere şi spaţiile din jurul echipamentelor de telecomunicaţii trebuie 
să fie menţinute in permanenţă libere. 
 

5.5. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile şi 
mijloacele de protecţie împotriva pericolului de electrocutare la utilizarea 
energiei electrice 

 
5.5.1. Măsuri principale de protecţie 
 
5.5.1.1. Protecţia prin legare la nul 
 
Art.120. (1) Protecţia prin legare la nul este permisă numai în cazul reţelelor de joasă 
tensiune, cu neutrul legat la pământ. 

(2) Măsurile suplimentare de protecţie care se pot aplica la utilizarea legării la nul 
ca protecţie principală trebuie să fie una din următoarele măsuri: 

a) legarea suplimentară a carcaselor şi a elementelor de susţinere a 
echipamentelor electrice la o instalaţie de legare la pământ de protecţie, 
dimensionată astfel încât rezistenţa de dispersie faţă de pământ, măsurată din 
orice punct al reţelei de nul, să fie de cel mult 4 . Se admite depăşirea acestei 
valori, cu condiţia asigurării unei tensiuni de atingere şi de pas sub valoarea de 
65 V, dacă timpul de deconectare este de cel mult 3 secunde, respectiv de 40 V 
dacă timpul de deconectare este mai mare de 3 secunde; 

b) executarea unor legături suplimentare între toate carcasele metalice ale 
echipamentelor grupate în acelaşi loc şi cu alte elemente conductoare aflate în 
zona de manipulare , în vederea egalizării potenţialelor (în zona de manipulare); 

c) izolarea amplasamentului prin executarea de pardoseli din materiale 
electroizolante şi acoperirea obiectelor conductoare aflate în zona de 
manipulare cu materiale electroizolante; 

d) folosirea unor dispozitive automate de protecţie împotriva tensiunilor de 
atingere periculoase sau a curenţilor periculoşi, care să acţioneze în decurs de 
cel mult 0,2 secunde de la apariţia defectului. 

Art.121. (1) Masele instalaţiilor (echipamentelor) electrice trebuie legate la pământ prin 
conductoare astfel dimensionate încât să reziste curentului de scurtcircuit care apare în 
caz de defect. 
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(2) La circuitele de alimentare ale instalaţiilor/echipamentelor electrice trebuie să fie 
montate elemente de protecţie la curenţi de scurtcircuit şi/sau defect, care să asigure 
deconectarea instalaţiei/echipamentului defect. 
  (3) Masele (carcasele) echipamentelor electrice trebuie să fie prevăzute cu o bornă 
specială distinctă, marcată cu semnul convenţional şi la care trebuie să se realizeze 
legarea la pământ. 

(4) În cutiile de borne ale utilajelor fixe trebuie prevăzută o bornă la care să fie legat 
conductorul de nul de protecţie. 

(5) Utilajele electrice mobile şi portabile trebuie să fie prevăzute la capătul cablului 
de alimentare cu fişe (ştecher) cu contact de protecţie. Cablul de alimentare trebuie să 
conţină un conductor separat prin care masele utilajului sunt legate la contactul de 
protecţie al fişei (ştecherului). 
Art.122. Carcasele metalice ale corpurilor de iluminat interior, din locurile de muncă 
periculoase şi foarte periculoase, alimentate la tensiune de 65 V sau mai mare, trebuie să 
fie legate la nul de protecţie dacă distanţa de la sol sau pardoseală până la ele este mai 
mică de 2,5 m. 
Art.123. Prelungirea cablurilor de alimentare ale utilajelor trebuie realizată astfel încât să 
fie asigurată continuitatea conductorului de nul de protecţie. 
Art.124. Este interzisă utilizarea conductoarelor din instalaţia de protecţie prin legare la 
nul, drept conductoare de nul de lucru sau conductoare de fază. 
Art.125. Este interzisă legarea în serie la conductorul de nul de protecţie a carcaselor mai 
multor aparate. Fiecare utilaj trebuie legat la conductorul de nul cu o legătură separată. 
Art.126. Se interzice montarea pe conductorul de protecţie a oricăror dispozitive 
(siguranţe, întreruptoare etc.), care ar putea întrerupe continuitatea circuitului de protecţie. 
Art.127. Conductorul de nul de protecţie trebuie să fie separat de conductorul de nul de 
lucru, începând de la ultimul tablou la care bara de nul este legată la pământ, până la 
masa instalaţiei/ echipamentului electric care trebuie protejat. 
Art.128. Până la ultimul tablou electric de distribuţie, se admite existenţa unui singur 
conductor de nul, utilizat atât drept conductor de lucru, cât şi de protecţie. De la ultimul 
tablou, la care se racordează receptorul, în sensul de distribuire a energiei electrice, 
conductorul de nul de lucru trebuie să fie separat de conductorul de nul de protecţie. Bara 
de la care se separă conductorul de nul de lucru de cel de protecţie trebuie să fie legată la 
instalaţia de legare la pământ a incintei. 
Art.129. Prizele şi fişele receptoarelor electrice trebuie să fie prevăzute cu contacte 
speciale pentru racordarea conductorului de legare la instalaţia de protecţie (la nul de 
protecţie). 
Art.130. Conductoarele de legare la nul de protecţie trebuie să aibă secţiunea 
dimensionată corespunzător prevederilor STAS 12604/5-90 şi culoarea de izolaţie galben-
verde. Pentru receptoarele electrice mobile, acest conductor de protecţie trebuie să fie 
executat numai din cupru. 
Art.131. Echipamentele electrice fixe din instalaţiile de utilizare realizate cu protecţia 
principală prin legare la nul trebuie să aibă o dublă legătură de protecţie: una printr-un 
conductor de protecţie aflat în cablul de alimentare, prin care se leagă borna de protecţie 
aflată în cutia de borne a echipamentului de bara de nul a tabloului de distribuţie; a doua 
printr-un conductor vizibil sau platbandă care leagă borna de protecţie, aflată pe carcasa 
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echipamentului în exterior, de instalaţia de legare la pământ care se află în incinta unde 
este montat echipamentul. 
Art.132. Toate tablourile electrice trebuie să aibă o bară de nul, racordată la instalaţia de 
legare la pământ care se află în incinta unde este montat tabloul. În cazul tablourilor 
electrice cu carcasă metalică, bara de nul se leagă la carcasă, iar carcasa se leagă vizibil 
la instalaţia de legare la pământ. 
Art.133. Bara de nul trebuie să aibă cel puţin atâtea borne câte conductoare sunt 
racordate la această bară. Nu se admit mai multe conductoare racordate la o singură 
bornă. 
Art.134. Toate conductoarele de protecţie trebuie să aibă papuci la capete, iar bornele de 
protecţie trebuie să fie asigurate împotriva deşurubării. 
Art.135. Instalaţia de legare la pământ a fiecărei incinte, la care sunt racordate instalaţiile, 
echipamentele şi utilajele la care protecţia principală o constituie legarea la nul, trebuie să 
aibă o rezistenţă de dispersie de maximum 4 . 
Art.136. Siguranţele fuzibile trebuie să fie alese la valoarea nominală indicată de 
proiectant, iar valorile de reglaj ale protecţiilor electromagnetice ale întreruptoarelor trebuie 
stabilite tot de către acesta. 
Art.137. Toate instalaţiile de legare la pământ din incinta unei unităţi industriale trebuie să 
fie legate electric între ele cel puţin prin conductorul de nul de protecţie al reţelei de 
alimentare. 
Art.138. În cazul unei instalaţii complexe, formate din mai multe receptoare, fiecare 
receptor trebuie să aibă o legătură dublă de protecţie: una prin conductorul de protecţie 
din cablul de alimentare şi cealaltă vizibilă legată la borna de protecţie a receptorului, 
bornă aflată pe carcasa metalică, în exterior. Borna de protecţie trebuie să fie marcată cu 
semnul convenţional. 
Art.139. Este interzisă folosirea construcţiilor metalice drept nul de lucru. 
 
5.5.1.2 Protecţia prin legare la pământ 
 
Art.140. (1) Protecţia prin legare la pământ, ca protecţie principală, este permisă în cazul 
reţelelor de joasă tensiune izolate faţă de pământ. 

(2) Într-o incintă este permisă existenţa unei singure instalaţii de legare la pământ, 
la care trebuie să fie racordate pentru protecţie toate echipamentele electrice aflate în 
respectiva incintă. 
Art.141. Utilizarea construcţiilor metalice drept conductor de protecţie este permisă numai 
după verificarea continuităţii şi a rezistenţei de dispersie la pământ a acestora, care 
trebuie să corespundă prevederilor STAS 12604/5-90. 
Art.142. Protecţia prin legare la pământ trebuie să asigure obţinerea unor tensiuni de 
atingere şi de pas mai mici decât valorile prevăzute în STAS 2612-87. Totodată, protecţia 
trebuie să asigure deconectarea (separarea) sectorului defect. 
Art.143. Rezistenţa de dispersie a instalaţiei de legare la pământ trebuie să aibă o astfel 
de valoare încât să asigure deconectarea în caz de defect într-un timp mai mic de 3 
secunde, iar în caz contrar tensiunea de atingere şi de pas trebuie să fie sub limita admisă 
pentru timpul de declanşare mai mare de 3 secunde, respectiv mai mică de 50 V. 
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Art.144. În cazul reţelelor izolate faţă de pământ trebuie să se menţină în stare de 
funcţionare dispozitivul pentru supravegherea permanentă a izolaţiei reţelei şi care să 
semnalizeze sau să deconecteze prima punere la pământ. 
Art.145. În instalaţiile izolate faţă de pământ, prevăzute numai cu sistem de semnalizare a 
punerilor la pământ, personalul de exploatare trebuie să acţioneze în sensul eliminării 
rapide a acestora. Durata maximă în care se admite funcţionarea reţelelor izolate cu o 
punere la pământ trebuie stabilită de către conducerea universităţii prin instrucţiuni proprii, 
însă nu trebuie să fie mai mare de 8 ore. 
Art.146. În toate locurile foarte periculoase unde se folosesc reţele izolate faţă de pământ, 
în afară de legarea la reţeaua generală de protecţie, carcasa fiecărui utilaj trebuie legată 
separat la o priză de pământ locală, care poate să deservească două sau mai multe utilaje 
grupate în acelaşi loc. 
Art.147. Prizele şi fişele de conectare a receptoarelor electrice la sursele de alimentare 
trebuie să fie alese cu contacte speciale de protecţie pentru asigurarea continuităţii dintre 
acestea şi instalaţiile de protecţie prin legare la pământ. 
 
5.5.1.3. Protecţia prin alimentarea cu tensiune foarte joasă 

 
Art.148. Tensiunile foarte joase trebuie obţinute numai printr-un transformator coborâtor, 
executat în condiţiile separării de protecţie, sau de la o sursă independentă de producere 
a energiei electrice (acumulatoare sau elemente galvanice). 
Art.149. (1) Transformatoarele coborâtoare de tensiune foarte joasă, trebuie să fie 
certificate din punct de vedere al securităţii muncii. 

(2) Carcasa şi miezul transformatoarelor coborâtoare trebuie să fie legate la nul şi 
la pământ, cu excepţia transformatoarelor de clasa a II-a de protecţie. 
Art.150. Prizele şi fişele de pe partea tensiunii foarte joase trebuie să fie de construcţie 
diferită faţă de cele pentru tensiunea normală a reţelei, astfel încât fişele de tensiune 
redusă să nu poată fi introduse în prizele cu tensiune mai mare. 
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5.5.1.4. Protecţia prin separarea de protecţie  
 

Art.151. Într-o instalaţie în care se foloseşte separarea de protecţie, trebuie să fie 
îndeplinite următoarele condiţii: 

a.) reţeaua să aibă tensiuni de până la 500 V. Tensiunea nominală în partea 
secundară a transformatorului de separare sau a grupului motor-generator, poate 
fi de cel mult 400 V; 
b.) transformatorul de separare să aibă înfăşurările pe braţe separate sau ele să 
fie montate cap la cap, cu o izolaţie întărită între bobine; 
c.) la un transformator de separare sau la un grup motor-generator să nu se 
racordeze decât un singur consumator; 
d.) pe partea secundară, este interzisă legarea circuitului la pământ sau la alte 
elemente din instalaţie. 

Art.152. În locurile de muncă foarte periculoase, nu se vor introduce surse de alimentare a 
circuitelor cu tensiune redusă (transformatoare de separare, grupuri motor-generator etc.). 
 
5.5.2. Măsuri suplimentare de protecţie 
 
5.5.2.1. Protecţia prin legare la pământ  
 
Art.153. Echipamentele/instalaţiile la care este utilizată legarea la nul ca protecţie 
principală şi la care se foloseşte legarea la pământ ca protecţie suplimentară, trebuie să 
fie racordate la instalaţia de legare la pământ la care este racordată şi bara de nul a 
tabloului din care este alimentat echipamentul/instalaţia. 
 
5.5.2.2. Protecţia automată la curenţi de defect (PACD) (curenţi diferenţiali reziduali) 
 
Art.154. Protecţia automată la curenţi de defect (curenţi diferenţiali reziduali) trebuie 
folosită numai ca măsură suplimentară, la instalaţiile la care este folosită ca protecţie 
principală legarea la nul sau legarea la pământ. 
Art.155. (1) Dispozitivele de protecţie automată trebuie să fie prevăzute cu un sistem de 
verificare a funcţionării, prin acţionarea unui buton, pârghie etc. 

(2) Deţinătorii instalaţiilor de utilizare prevăzute cu dispozitive de protecţie automate 
la curenţii de defect trebuie să stabilească în scris periodicitatea de verificare a funcţionării 
acesteia şi persoana (funcţia) responsabilă pentru această verificare. 
Art.156. Se poate utiliza câte un dispozitiv PACD pentru fiecare receptor în parte, sau un 
singur dispozitiv PACD pentru o grupă de receptoare electrice. Prin dispozitivul PACD 
(prin orificiul transformatorului de curent al dispozitivului) trebuie să treacă toate 
conductoarele de lucru care alimentează respectivul receptor, sau grup de receptoare, iar 
toate conductoarele de protecţie trebuie să ocolească dispozitivul PACD. 
Art.157. Dispozitivele PACD pentru protecţia automată la curenţi de defect, utilizate drept 
protecţie suplimentară, trebuie să acţioneze la un curent de defect de maximum 30 mA. 
Art.158. Dispozitivele de protecţie la curenţi diferenţiali reziduali (curenţi de defect) trebuie 
să acţioneze în maximum 0,2 secunde de la apariţia defectului. 
 
5.5.2.3. Protecţia automată la tensiuni de defect (PATD) 
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Art.159. Protecţia automată la tensiuni de defect trebuie folosită ca alternativă la protecţia 
automată la curenţi de defect, drept măsură suplimentară la legarea la nul sau la pământ 
utilizată ca protecţie principală. 
Art.160. Dispozitivele de protecţie automată la tensiuni de defect trebuie să acţioneze la o 
tensiune de defect de maximum 50 V şi să producă deconectarea sectorului defect în 
maximum 0,2 secunde. 
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5.5.2.4. Egalizarea potenţialelor 
 

Art.161. Egalizarea potenţialelor se realizează prin legarea elementului la care trebuie 
obţinută protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă, cu alte elemente 
conductoare cu care omul poate veni în contact (concomitent cu atingerea elementului 
ajuns accidental sub tensiune), astfel încât să se reducă diferenţa dintre potenţialele la 
care omul poate fi supus. 
Art.162. Legăturile pentru egalizarea potenţialelor, se realizează fie prin conductoare 
special prevăzute în acest scop (de exemplu, aplicarea protecţiei la echipamentele 
portabile), fie prin diferite conductoare existente în zona respectivă (conducte cu diferite 
destinaţii, şine de cale ferată etc.). 
 
5.5.2.5. Izolarea amplasamentelor 
 
Art.163. Izolarea amplasamentului se realizează prin intercalarea unui strat electroizolant 
între om şi pământ, respectiv părţile conductoare care sunt în contact direct sau indirect cu 
pământul şi care se află în zona de manipulare a omului. 
Art.164. Stratul electroizolant intercalat trebuie să prezinte o rezistenţă de izolaţie suficient 
de mare pentru a asigura protecţia necesară. 
Art.165. Materialul stratului electroizolant trebuie să îndeplinească condiţiile generale de 
rezistenţă la solicitări ale mediului în care se foloseşte. 
 
 

6. RESPONSABILITĂŢI 
 

6.1. Rectorul/Reprezentantul legal 
 

6.1.1. Dispune întocmirea/modificarea IP-SSM, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
6.1.2. Numeşte prin decizie lucrătorii care participă la elaborarea/modificarea IP-SSM. 
6.1.3. Verifică şi aprobă IP-SSM elaborată/modificată. 
6.1.4. Propune modificări pe drafturile IP-SSM. 
6.1.5. Conduce şedinţa Consiliului de Administraţie în cadrul căreia se aprobă IP–SSM 06 
– Instrucţiuni proprii de securitate în muncă pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea 
instalaţiilor electrice de utilizare a energiei electrice în medii normale. 
 

6.2. Directorul General - Administrativ 
 
6.2.1. Asigură cadrul organizatoric pentru informarea lucrătorilor şi desfăşurarea 
procesului de muncă respectând prevederile prezentei instrucţiuni proprii de securitate în 
muncă.  
6.2.2. Dispune şi verifică corecta întocmire a convenţiilor de exploatare sau/şi de lucrări 
din punct de vedere al cunoşterii instalaţiilor şi al suficienţei măsurilor de securitate în 
muncă prevăzute de acestea. 
6.2.3. Dispune şi aprobă programele de lucrări sau/şi de manevre, în conformitate cu 
convenţiile de exploatare aprobate. 
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6.2.4. Aprobă şi dispune aprovizionarea cu mijloacele de protecţie solicitate de şeful 
compartimentului funcţional. 
 

6.3. Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie 
 
6.3.1. Participă la elaborarea/modificarea prezentei IP-SSM.  
6.3.2. Verifică corecta întocmire a convenţiilor de exploatare sau/şi de lucrări din punct de 

vedere al securităţii în muncă. 
6.3.3. Supune verificării, avizării şi aprobării prezenta IP-SSM. 
6.3.4. Difuzează prezenta IP-SSM. 
6.3.5. Verifică aplicarea în procesul de muncă, a prevederilor prezentelor IP-SSM. 
 
  6.4. Şeful Serviciului PSI 
 
6.4.1. Participă la elaborarea/modificarea IP-SSM. 
6.4.2. Verifică aplicarea în procesul de muncă, a prevederilor prezentei IP-SSM, din punct 

de vedere al prevederilor în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
 

6.5. Şeful compartimentului funcţional ce face parte din unitatea de exploatare 
(Şeful Serviciului Tehnic) 

 
6.5.1. Participă la elaborarea / modificarea IP-SSM.  
6.5.2. Urmăreşte implementarea acestei IP-SSM în activitatea personalului din subordine. 
6.5.3. Asigură întocmirea convenţiilor de exploatare sau/şi de lucrări din punct de vedere 

al cunoaşterii instalaţiilor şi al suficienţei măsurilor de securitate în muncă prevăzute 
de acestea. 

6.5.4. Urmăreşte, controlează şi aprobă programele de lucrări sau/şi de manevre, în 
conformitate cu convenţiile de exploatare aprobate. 

6.5.5. Propune lista mijloacelor de protecţie necesare achiziţionării. 
 

6.6. Lucrătorii autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instalaţiilor 
electrice de utilizare a energiei electrice gestionate de către Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, sunt obligaţi: 

 
6.6.1. Să cunoască, să-şi însuşească şi să respecte prevederile prezentelor IP-SSM. 
6.6.2. Să execute operaţiile prevăzute în fişele tehnologice, cu respectarea strictă a 
măsurilor de securitate în muncă prevăzute în prezentele IP-SSM. 
6.6.3. Să verifice, să utilizeze şi să propună achiziţionarea de mijloace de protecţie. 
 

7. ÎNREGISTRĂRI 
 
7.1. Proces verbal de predare-primire pentru utilizarea schelei (eşafodajului). 
7.2. Registru ITI-SM emitent. 
7.3. Raport de încercare. 
7.4. Convenţie de lucrări. 
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8. ANEXE 
 
8.1. Verificări minime obligatorii la punerea în funcţiune, după reparaţii sau modificări şi 
verificări periodice. 
8.2. Raport de încercare. 
8.3. Conţinutul cadru al ITI-SM. 
8.4. Lista categoriilor de lucrări ce se pot executa în instalaţiile electrice de utilizare fără 
autorizaţie de lucru (în baza ITI-SM, DV, OS). 
8.5. Proces-verbal de predare-primire pentru utilizarea schelei (eşafodajului ) – formular 
(Instalaţii electrice de utilizare şi parte din acestea, la care se aplică prevederile 
prezentelor instrucţiuni proprii). 
 
       Serviciul Intern de Prevenire şi Protecţie, 
 
             Ing. Mihai STAN 
 
            Şef Serviciu PSI, 
         Ing. Lucian BURLACU 
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Anexa 8.1 
 
 

VERIFICĂRI MINIME OBLIGATORII LA PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, DUPĂ REPARAŢII 
SAU MODIFICĂRI ŞI VERIFICĂRI PERIODICE 

 
- Cerinţe minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească instalaţiile electrice de 

utilizare şi mijloacele de protecţie împotriva pericolului de electrocutare, sunt incluse în 
tabelele 1 şi 2; 

- Toate verificările înscrise în coloana 1 sunt obligatorii de efectuat la punerea în 
funcţiune, după reparaţii sau după modificări.  

- În condiţii normale de funcţionare, se fac numai verificările cu periodicitatea înscrisă în 
coloana 4 a tabelelor din prezenta anexă, celelalte verificări din anexă fiind facultative. 
 
 

Tabelul 1 
 

VERIFICAREA PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA ATINGERILOR DIRECTE A PĂRŢILOR 
AFLATE NORMAL SUB TENSIUNE 

Nr. 
Crt. Denumirea verificării 

Metoda 
de 

verificare 

Condiţia 
de acceptare 
a verificării 

Periodicitatea 
maximă de 
verificare* 

Se 
consemnează 
în buletinul de 

verificare 
0 1 2 3 4 5 

1 

Verificarea protecţiei 
împotriva atingerii directe a 
părţilor aflate normal sub 

tensiune, asigurate de 
carcase, funcţie de gradul 

normal de protecţie (SR EN 
60529) 

Vizual 

Constatarea 
stării 

corespunză-
toare a 

carcasei 

Anual Da 

2 Verificarea integrităţi 
izolaţiei aparente Vizual 

Constatarea 
integrităţii 
izolaţiei 

Anual Da 

3 Verificarea integrităţii 
îngrădirilor Vizual 

Constatarea 
integrităţii 
îngrădirilor 

Anual - 

4 

Verificarea distanţei dintre 
piesele aflate normal sub 

tensiune şi îngrădire 
(distanţe de protecţie) 

Măsurări 
cu 

metrul 

Constatarea 
distanţelor 

prevăzute in 
proiecte sau 

cărţile 
tehnice 

- - 

5 
Verificarea distanţei de 
inaccesibilitate faţă de 

părţile aflate normal sub 

Măsurări 
cu 

metrul 

Constatarea 
distanţelor 

prevăzute în 
- - 
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tensiune proiecte sau 
cărţile 
tehnice 
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Tabelul 2 

 

VERIFICAREA PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE A PĂRŢILOR 
CARE ÎN MOD NORMAL NU SUNT SUB TENSIUNE 

Nr. 
crt. Denumirea verificării Metoda de 

verificare 
Condiţia de 
acceptare a 
verificării 

Periodici-
tatea 

maximă de 
verificare 

Se consem-
nează în 

buletinul de 
verificare 

1. Verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la nul şi/sau legare la pământ 
- Echipamente clasa I de protecţie- 

0 1 2 3 4 5 

1 

Verificarea separării 
conductorului de nul de 
lucru (N) de conductorul 
de nul de protecţie (PE) 

Vizual la bara de 
nul a ultimului 

tablou de 
distribuţie spre 

receptor 

Existenţa 
separării Anual Da 

2 

Verificarea că nu există 
elemente de întrerupere 
pe conductoarele PE şi 

PEN 

Vizual 
Nu există un 
element de 
întrerupere 

- Da 

3 

Verificarea continuităţii 
legăturii de protecţie de 

la masele 
echipamentelor până la 

bara de nul 

-Vizual la bara de 
nul şi la cutia de 

borne sau la 
contactul de 

protecţie al prizei 
de alimentare 
-Verificarea 

continuităţii cu 
ohmmetrul între 
bara de nul al 

ultimului tablou de 
distribuţie şi 

capătul 
conductorului de 

protecţie dezlegat 
de la borna de 

masă 

Existenţa 
continuităţii Anual Da 

4 Verificarea legării la 
pământ a barelor de nul 

-Vizual: existenţa 
legării galvanice a 

barei de nul la 
instalaţia de legare 

la pământ 
Măsurarea: 

rezistenţei de 
dispersie la 

pământ a barei de 
nul, determinată 

Constatarea 
valorii 

rezistenţei de 
dispersie la 

pământ 
conform 

proiectului 

Anual Da 
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cu aparate de 
măsurare a 

prizelor de pământ 

5 

Verificarea existenţei 
siguranţelor fuzibile şi 
verificarea funcţionării 

elementelor de protecţie 
la scurtcircuit (siguranţe 

fuzibile, întreruptoare 
automate) 

- Vizual- verificând 
corespondenţa 

valorii nominale a 
patronului 

siguranţei cu 
valoarea din 

proiect 
- Măsurări- în 

cazul 
întreruptoarelor 
automate sau a 

siguranţelor 
automate. Se 

determină curentul 
de defect utilizând 
metoda prezentată 

în anexa C la 
STAS 12604/5-90 

şi se verifică 
funcţionarea 

acestora utilizând 
o trusă de curent 

Constatarea 
valorii 

fuzibilului 
conform 

proiectului 
şi/sau a 

funcţionării la 
valoarea de 

curent reglată 
a elementelor 
de protecţie 
automată 

Anual Da 

6 

Verificarea funcţionării 
protecţiei la 

deconectarea 
(semnalizarea) sectorului 

defect(pus la 
masă/pământ), inclusiv 
protecţia automată la 

curenţi de defect 
(diferenţiali) 

Simularea unei 
puneri la pământ 

printr-un dispozitiv 
propriu al 

protecţiei sau un 
dispozitiv autonom 

specializat 

Declanşarea 
întrerupto- 

rului 
Anual Da 

7 
Verificarea marcajului 

conductoarelor de 
protecţie 

STAS 
12604/5-90 

pct. 3.6.1, lit. c) 

Existenţa 
marcajului 
conform 

proiectului 

- - 

8 

Existenţa legăturilor de 
protecţie de la tablourile 
de distribuţie la utilaje 

sau la prizele de 
alimentare 

Verificări cu 
ohmmetrul 

Existenţa 
continuităţii Anual Da 

9 
Verificarea existenţei 

măsurii suplimentare de 
protecţie 

STAS 
12604/5-90 
Pct. 3.1.1.13 

Existenţa 
măsurii 

suplimentare 
Anual Da 
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10 

Verificarea strângerii 
şuruburilor de îmbinare 

de pe circuitele de 
protecţie şi asigurarea 

acestora împotriva 
deşurubării 

Cu cheia sau 
şurubelniţa 

Constatarea 
că legăturile 
nu se desfac 

Anual Da 

11 

Verificarea că la un 
şurub este conectat un 

singur conductor de 
protecţie 

Vizual 

Constatarea 
că la fiecare 

şurub este un 
singur 

conductor 

Anual Da 

12 

Verificarea rezistenţei de 
dispersie la pământ a 

maselor echipamentelor 
electrice 

Măsurare cu 
aparate de măsură 

a prizelor de 
pământ sau prin 

metoda volt-
ampermetru 

conform anexei E 
din STAS 

12604/5-90 

Constatarea 
valorilor 

înscrise în 
proiect 

- Anual 
Semestria
l în medii 

periculoas
e şi foarte 
periculoas

e 

Da 

13 Verificarea continuităţii 
legăturilor de egalizare 

Măsurări cu 
ohmmetru 

Existenţa 
continuităţii Anual Da 
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14 

Verificarea continuităţii 
legăturilor de protecţie 

de la masele echipamen- 
telor până la priza de 

pământ 

Măsurări-metoda 
din anexa F la 

STAS 12604/5-90 

Constatarea 
continuităţii 5 ani Da 

15 
Verificarea corodării 
electrozilor prizelor 
artificiale de pământ 

Vizual prin 
dezgroparea a 

10% din priza de 
pământ 

În cazul în 
care se 
constată 
reducere 

a grosimii sau 
a diametrului 

cu mai mult de 
o treime din 

valoarea 
iniţială se 
înlocuiesc 
electrozii 

prizelor de 
pământ 

5 ani 
Nu se 

verifică 
periodic 

prizele de 
pământ 
naturale 

constituite 
din 

armăturile 
fundaţiilor 
clădirilor 

Da 

2. Verificarea protecţiei prin izolare suplimentară 
- Echipamente electrice clasa a II-a de protecţie - 

16 
Verificarea încadrării 

echipamentului în clasa II de 
protecţie 

Examinare 
certificat 

Existenţa în 
certificat a 
confirmării 

clasei 

- - 

17 Rezistenţa de izolaţie 

Măsurare cu 
megohmmet

rul de 
2500 V 

Rezistenţa de 
izolaţie să fie 
mai mare de 

7  

Anual Da 

18 

Verificarea stării de protecţie 
împotriva atingerilor directe prin 

carcase şi/sau a izolaţiei 
conductoarelor electrice de 

legătură 

Vizual 

Lipsa unor 
spărturi sau 

găuri prin care 
poate pătrunde 
o piesă de  

12 mm 
Lipsa unor 

dete- 
riorări a 

izolaţiei care 
să facă vizibile 
părţile active 

ale 
conductoarelor 

Anual Da 

3. Verificarea protecţiei prin alimentarea la tensiune foarte joasă 
- Echipamente clasa a III-a de protecţie - 

19 Verificarea încadrării Examinare Existenţa în certificat a - - 
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echipamentului în clasa 
a III-a de protecţie 

certificat confirmării clasei 

20 

Verificarea rezistenţei 
de izolaţie între 

înfăşurările 
transformatorului 

coborâtor 

Măsurare cu 
megohmmetrul 

de 500 V 

Rezistenţa de izolaţie 
trebuie să fie mai mare 

de 7 M 
Anual Da 

21 

Verificarea rezistenţei 
de izolaţie între 

circuitele de tensiune 
foarte joasă şi celelalte 

circuite alăturate cu 
tensiuni mai mari 

Măsurarea cu 
megohmmetrul 

de 500 V 

Rezistenţa de izolaţie 
trebuie să fie mai mare 

de 2  
Anual Da 

22 

Imposibilitatea 
introducerii fişelor 

(ştecherelor) în prize de 
alimentare cu tensiune 

mai mare 

Vizual Nu trebuie să fie 
compatibile Anual Da 

23 

Verificarea certificării 
transformatorului 

coborâtor sau grupului 
motor-generator 

Examinarea 
certificatului 

Existenţa în certificat a 
confirmării 

caracteristicilor 
- - 

 

24 

Verificarea stării de 
protecţie împotriva 
atingerilor directe 

asigurată de carcasa 
transformatorului şi/sau 
izolaţia conductoarelor 

electrice 

Vizual 

Lipsa unor spărturi sau 
găuri prin care poate 

pătrunde o piesă de  
12 mm. 

Lipsa unor deteriorări a 
izolaţiei care fac vizibile 

părţile active ale 
conductoarele 

Anual Da 

4. Verificarea protecţiei prin separare 
- Echipamente electrice clasa ZERO de protecţie - 

25 
Verificarea certificării 
transformatorului de 

separare 

Examinare 
certificat 

Existenţa în certificat a 
confirmării 

caracteristicilor. 
- - 

26 

Verificarea rezistenţei 
de izolaţie între 

înfăşurările 
transformatorului de 

separare 

Măsurare cu 
megohmmetrul 

de 500 V 

Rezistenţa de izolaţie să 
fie mai mare de 

7  
Anual Da 

27 

Verificarea că circuitul 
separat, alimentat din 

secundarul 
transformatorului de 

separare nu este legat 
la pământ 

Măsurare cu  
megohmmetrul 

de 500 V 

Rezistenţa de izolaţie să 
fie mai mare de 

7  
Anual Da 

28 Verificarea rezistenţei 
de izolaţie a 

Măsurare cu 
megohmmetrul 

Rezistenţa de izolaţie 
trebuie să fie mai mare Anual Da 
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echipamentului separat 
electric faţă de carcasa 
proprie (echipamentul 

alimentat din 
secundarul 

transformatorului de 
separare) 

de 500 V de 2 M 

5. Verificarea protecţiei la echipamentele electrice de clasă ZERO montate la 
distanţe inaccesibile 

29 

Verificarea 
inaccesibilităţii 

echipamentului de 
clasă 0 

Vizual 

Distanţa pe înălţime să 
nu fie sub 2,5 m 

-Îngrădirea de protecţie 
pentru echipamentele 

amplasate la o înălţime 
mai mică de 2,5 m 

Anual Da 

6. Verificarea protecţiei împotriva atingerilor indirecte a părţilor care în mod normal 
nu sunt sub tensiune 

-Separarea de protecţie- 

30 

Verificarea existenţei 
transformatorului de 

separare (de 
siguranţă) 

Examinarea 
certificatuluide 
conformitate al 

furnizorului 

Constatarea 
conformităţii 
certificatului 

- Da 

31 Verificarea valorii 
tensiunii foarte joase 

Măsurări cu 
voltmetrul 

Constatarea valorilor 
din proiect sau din 

cartea tehnică 

 
 
- 

 
- 

32 

Verificarea rezistenţei 
de izolaţie între 

înfăşurările 
transformatorului de 

separare 

Măsurări cu 
megohmmetrul 

de 2500 V 

Constatarea valorilor 
mai mari de 7 M 

 
Anual 

 
Da 
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Anexa 8.2. 
 

UNITATEA ……………….......................... 
(Denumirea unităţii sau a electricianului autorizat abilitat, care emite Raportul de încercare) 
ADRESA ……………………………............ 
LABORATORUL ………………………....... 
Nr. codului de înregistrare la Registrul Comerţului………………………… 
 
 

RAPORT DE ÎNCERCARE 
Nr. …………………….din…….…………………. 

(data elaborării) 
 

Încheiat cu ocazia: punerii în funcţiune: ; reviziei/reparaţiei: ; modificării: ; 
verificării periodice: . 

 
1. Persoana juridică sau fizică căreia îi aparţine instalaţia şi/sau echipamentul tehnic 
…………………………………………………………………………………................................ 
(denumire; nume; adresă) 
2. Instalaţia (echipamentul) încercat ………………………………………………..................... 
(denumire) 
3. Data verificării …………………………… 
4. Verificările efectuate conform Anexei 8.1: 
 

1. VERIFICAREA PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA ATINGERILOR DIRECTE A PĂRŢILOR 
AFLATE NORMAL SUB TENSIUNE 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
încercării 
NOTA 1 

Metoda de 
încercare 
NOTA 2 

Rezultatul 
încercării 
NOTA3 

Concluzii 
(corespunde 

sau nu 
corespunde) 

Numele şi 
prenumele 

executantului 

0 1 2 3 4 5 

1 

Verificarea protecţiei 
asigurate de carcase, 

împotriva atingerii 
directe a părţilor 
aflate normal sub 

tensiune, funcţie de 
gradul de protecţie 

    

2 Verificarea integrităţii 
izolaţiei aparente     

3 Verificarea integrităţii 
îngrădirilor     

4 
Verificarea distanţei 
dintre piesele aflate 
normal sub tensiune 
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şi îngrădire (distanţe 
de protecţie) 

5 

Verificarea distanţei 
de inaccesibilitate 

faţă de părţile aflate 
normal sub tensiune 

    

 

2. VERIFICAREA PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA ATINGERILOR INDIRECTE A PĂRŢILOR 
CARE ÎN MOD NORMAL NU SUNT SUB TENSIUNE 

Nr. 
crt. Denumirea încercării1 Metoda de 

încercare2 
Rezultatul 
încercării3 

Concluzii 
(corespunde 

sau nu 
corespunde) 

Numele şi 
prenumele 

executantului 

2.1. Verificarea instalaţiilor de protecţie prin legare la nul şi/sau legare la pământ 
- Echipamente clasa I de protecţie- 

1 
Verificarea separării conductorului 
de nul de lucru (N) de conductorul 

de nul de protecţie (PE) 
    

2 
Verificarea că nu există elemente 

de întrerupere pe conductoarele de 
protecţie 

    

3 

Verificarea continuităţii legăturii de 
protecţie de la masele 

echipamentelor până la bara de nul 
sau până la centura de legare la 

pământ 

    

4 Verificarea legării la pământ a 
barelor de nul     

5 

Verificarea existenţei siguranţelor 
fuzibile şi verificarea funcţionării 

elementelor de protecţie la 
scurtcircuit (siguranţe fuzibile, 
întreruptoare automate etc.) 

    

6 

Verificarea funcţionării protecţiei la 
deconectarea (semnalizarea) 

sectorului defect (pus la 
masă/pământ), inclusiv protecţia 

automată la curenţi de defect 
(diferenţiali) 

    

7 Verificarea marcajului 
conductoarelor de protecţie     

8 
Existenţa legăturilor de protecţie de 
la tablourile de distribuţie la utilaje 

şi la prizele de alimentare 
    

9 Verificarea existenţei măsurii     
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suplimentare de protecţie 

10 

Verificarea strângerii şuruburilor de 
îmbinare de pe circuitele de 

protecţie şi asigurarea acestora 
împotriva deşurubării 

    

11 
Verificarea că la un şurub este 

conectat un singur conductor de 
protecţie 

    

12 
Verificarea rezistenţei de dispersie 

la pământ a maselor 
echipamentelor electrice 

    

13 Verificarea continuităţii legăturilor 
de egalizare     

14 

Verificarea continuităţii legăturilor 
de protecţie de la masele 

echipamentelor până la priza de 
pământ 

    

15 Verificarea corodării electrozilor 
prizelor artificiale de pământ     

2.2. Verificarea protecţiei prin izolare suplimentare 
- Echipamente electrice clasa a II-a de protecţie - 

16 
Verificarea încadrării 

echipamentului în clasa a II-a de 
protecţie 

    

17 Rezistenţa de izolaţie     

18 

Verificarea stării de protecţie 
împotriva atingerilor directe prin 

carcase şi/sau a izolaţiei 
conductoarelor electrice de legătură 

    

2.3. Verificarea protecţiei prin alimentare la tensiune foarte joasă 
- Echipamente electrice clasa a III-a de protecţie - 

19 
Verificarea încadrării 

echipamentului în clasa a III-a de 
protecţie 

    

20 
Verificarea rezistenţei de izolaţie 

între înfăşurările transformatorului 
coborâtor 

    

21 

Verificarea rezistenţei de izolaţie 
între circuitele de tensiune foarte 

joasă şi celelalte circuite alăturare, 
cu tensiuni mai mari 

    

22 Imposibilitatea introducerii fişelor 
(ştecherelor) de tensiune foarte     
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joasă în sisteme de cuplare cu 
tensiune mai mare 

23 
Verificarea certificării 

transformatorului coborâtor sau 
grupului motor-generator 

    

24 

Verificarea stării de protecţie 
împotriva atingerilor directe asigurtă 
de carcasa transformatorului şi/sau 

izolaţia conductoarelor electrice 

    

2.4. Verificarea protecţiei prin separare 
- Echipamente electrice clasa ZERO de protecţie - 

25 
Verificarea certificării 
transformatorului de 

separare 
    

26 

Verificarea rezistenţei de 
izolaţie între înfăşurările 

transformatorului de 
separare 

    

27 

Verificarea că circuitul 
separat, alimentat din 

secundarul 
transformatorului de 

separare nu este legat la 
pământ 

    

28 

Verificarea rezistenţei de 
izolaţie a echipamentului 
separat electric faţă de 

carcasa proprie 
(echipamentul alimentat 

din secundarul 
transformatorului de 

separare) 

    

2.5. Verificarea protecţiei la echipamentele electrice de clasa ZERO, montate la 
distanţe inaccesibile 

29 Verificarea inaccesibilităţii 
echipamentului de clasă 0     

2.6. Separarea de protecţie 

30 

Verificarea existenţei 
transformatorului de 

separare 
(de siguranţă) 

    

31 Verificarea valorii tensiunii     
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foarte joase 

32 

Verificarea rezistenţei de 
izolaţie între înfăşurările 

transformatorului de 
separare 

    

 
5. Instalaţia (echipamentul) poate fi pusă/pus sub tensiune. 
6. Instalaţia (echipamentul) NU poate fi pusă/pus sub tensiune. 
7. Instalaţia (echipamentul) poate fi pusă/pus sub tensiune cu următoarele restricţii4  
8. Observaţii5 ………………………..……..……………………………...................................... 
…………………………………………………………………………………………...................... 
 
Prezentul RAPORT DE ÎNCERCĂRI, care nu trebuie reprodus fără aprobarea scrisă a 
emitentului, se emite într-un număr de ..... exemplare şi conţine un număr de ..... pagini. 
 
CONDUCĂTOR 
(Rector, director, şef compartiment, prestator de servicii) 
Nume, prenume ………………..…..…… 
Semnătura ………………………………. 
L.S. 

EXECUTANT6:  
Nume, prenume ………………………….…. 
Nr. carnet de autorizare………………….…. 
Nr. talon autorizare din punct de vedere SSM 

 
 
NOTĂ: 
1. Toate încercările înscrise la coloana 1 trebuie efectuate la punerea în funcţiune sau după R.K. iar la verificările periodice trebuie 

executate încercările înscrise la coloana 4 din tabelele Anexei 8.1. 
2. Se înscrie metoda aplicată, fie cea înscrisă în coloana 2 din Anexa 8.1, fie metoda care a fost aplicată efectiv. Eventualele scheme 

se desenează la rubrica “Obsevaţii”. 
3. Se înscrie valoarea obţinută la măsurare sau starea efectiv constatată la verificare. 
4. Îndepărtarea restricţiilor impune confirmarea printr-un nou raport de încercări. 
5. Se completează cu adnotări asupra unor stări diferite de cele normale în care s-au efectuat încercările, inclusiv scheme, desene 

ale metodelor de încercare. 
6. Se înscriu datele executantului care a contractat lucrările de încercări. 
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Anexa 8.3 

 
 
 
 

CONŢINUTUL CADRU AL ITI-SM 
 
 
1. Denumirea lucrării care face obiectul ITI-SM. 
2. Condiţiile în care lucrarea se poate executa pe baza acestei forme organizatorice: 

a) cu sau fără separare electrică, respectiv cu sau fără foaie de manevră; 
b) cu sau fără scoatere de sub tensiune a instalaţiei la care se lucrează sau a celei 

învecinate; 
c) categoria de personal împuternicit să execute lucrarea (de întreţinere-reparaţii, 

de servire opoerativă, delegat etc.); 
d) condiţiile de mediu (instalaţii interioare, exterioare, subterane, subacvatice şi alte 

similare); 
e) lucrul la sol sau la înălţime. 

3. Formaţia minimă de lucru, respectiv numărul membrilor formaţiei de lucru şi grupele de 
autorizare ale acestora, ţinându-se seama de nivelul de complexitate şi tehnicitate ale 
lucrării, inclusiv de dispersia teritorială a lucrărilor. 

4. Măsurile tehnice de securitate în muncă specifice lucrării, prezentate în succesiunea 
lor, inclusiv operaţiile specifice manevrelor ce trebuie executate şi de către cine, în 
vederea realizării condiţiilor de securitate pentru executanţi şi pentru revenirea la starea 
iniţială (se vor preciza şi grupele de autorizare necesare la realizarea fiecărei măsuri 
tehnice, în conformitate cu prevederile prezentei instrucţiuni). 

5. Echipamentele de muncă necesare la executarea lucrării: 
a) echipamentele şi dispozitivele de lucru; 
b) echipamentul individual de protecţie; 
c) scule şi utilaje specifice (cu precizarea momentelor din desfăşurarea tehnologică 

în care sunt necesare, personalul deservent şi condiţiile tehnice pe care acestea 
trebuie să le îndeplinească). 

6. Succesiunea operaţiilor tehnologice şi a măsurilor de securitate în muncă specifice 
fiecăreia dintre acestea, operaţiile la care trebuie să participe numai persoane cu o 
anumită grupă de autorizare, responsabilităţile individuale ale executanţilor lucrării. 

 
NOTĂ: 

a) ITI-SM trebuie aprobată de conducătorul unităţii în care urmează a se aplica, 
indiferent de apartenenţa elaboratorului (personal propriu sau al unei instituţii 
abilitate); 

b) Personalul executant trebuie instruit asupra conţinutului ITI-SM şi trebuie examinat 
în cadrul autorizării periodice anuale privind cunoaşterea teoretică şi practică a 
acestora; 
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c) ITI-SM trebuie să se afle la şeful de lucrare, în timpul lucrului, servind ca ghid 
tehnologic şi de securitate în muncă, de la pregătirea lucrării până la încheierea 
acesteia. 

 



  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
„GHEORGHE ASACHI” 

 DIN IAŞI 
 

 
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EXPLOATAREA, 
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 

INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE 

IP-SSM 06 

Ediţia: 1 
Revizia: 0 

Aprobat de SENATUL 
TUIASI 
Data: 

14.06.2016 

 
 

Pagina 59 din 67 Revizia 0 
 

 

Anexa 8.4 
 

LISTA CATEGORIILOR DE LUCRĂRI CE SE POT EXECUTA ÎN INSTALAŢII 
ELECTRICE DE UTILIZARE FĂRĂ AUTOIZAŢIE DE LUCRU 
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Nr. 
crt. Categoria de lucrări 

Formele de 
executare a 

lucrărilor 

Modul de executare 
a lucrărilor 

Cu separarea 
electrică sau 
cu scoaterea 

de sub 
tensiune 

Fără 
scoaterea 

de sub 
tensiune 

0 1 2 3 4 

1 

Lucrări de remediere şi prevenire a 
deranjamentelor sau incidentelor, 
inclusiv alimentarea provizorie a 
consumatorilor 

DV, OS X x 

2 
Executarea curăţeniei în încăperi 
supraterane ce conţin instalaţii 
electrice în exploatare 

ITI-SM, DV, OS, X x 

3 Idem, în încăperi subterane ITI-SM, OS X x 

4 Completarea şi luarea probelor de 
ulei ITI-SM, OS X - 

5 

Lucrări simple la bateriile de 
acumulatoare (completare cu apă 
distilată, măsurarea densităţii şi 
temperaturii electrolitului pe 
elemente, completare cu electrolit, 
strângeri de contacte, încărcări-
descărcări etc.) 

ITI-SM, OS - x 

6 
Completarea sau montarea 
indicatoarelor de securitate şi a 
inscripţiilor de indicare 

ITI-SM, OS - x 

7 Inventarierea aparatajului electric ITI-SM, OS - x 

8 Lucrări la instalaţiile electrice 
aferente de aer comprimat ITI-SM, OS X x 

9 Lucrări la redresoarele uscate ITI-SM, OS X - 

10 Lucrări la convertizoarele de curent 
continuu ITI-SM, OS X - 

11 
Lucrări la instalaţiile de iluminat 
general şi de siguranţă, firme 
luminoase, balizare 

ITI-SM, OS X x 

12 Lucrări la instalaţiile de forţă OS   

13 Lucrări în tunelurile, podurile şi 
canalele de cabluri ITI-SM, OS X x 

14 Controlul instalaţiilor electrice ITI-SM, OS X - 
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0 1 2 3 4 

15 Înlocuirea patroanelor fuzibile ale 
siguranţelor de josă tensiune ITI-SM, OS, x X 

16 Lucrări la bateriile de condensatoare ITI-PM, OS, x x 

17 Lucrări la instalaţiile de ventilaţie ITI-SM, OS, x - 

18 
Lucrări la dispozitivele de protecţie 
împotriva descărcărilor atmosferice 
(paratrăsnete) 

ITI-SM, OS, x - 

19 Înlocuirea transformatoarelor de 
măsură ITI-SM, OS, x - 

20 
Măsurări de curenţi şi tensiuni cu 
aparate portabile în instalaţiile de 
joasă tensiune 

ITI-SM, DV, OS - x 

21 Curăţarea tablourilor electrice ITI-SM, OS x x 

22 Comutarea fazelor pe plecările din 
tablourile electrice ITI-SM,  OS, x x 

23 

Pozarea, legarea, dezlegarea şi 
executarea manşoanelor sau a 
capetelor terminale aferente 
cablurilor şi/sau a conductoarelor de 
joasă tensiune 

ITI-SM, OS x x 

24 Lucrări la tablourile elecrice ITI-SM, OS, x - 

25 Lucrări de reparaţii la LES ITI-SM, DV, OS - x 

26 Demontarea şi montarea contoarelor 
monofazate sau trifazate ITI-SM, OS x x 

27 Întreţinerea periilor la generatoare, 
compensatoare, motoare ITI-SM, OS x x 

28 Lucrări de revizii la punctele de 
aprindere pentru iluminat ITI-SM, OS, x x 

29 Verificarea şi reglarea instalaţiilor de 
automatizare ITI-SM, OS - x 

30 

Lucrări la stâlpii liniilor electrice 
aeriene (consolidarea lor, 
completarea pământului în fundaţii, 
verificarea gradului de putrezire sau 
corodare, scliviseli la stâlpi de beton, 
executarea gropilor pe un traseu 
existent, vopsirea părţilor metalice, 
completarea indicatoarelor de 
securitate etc. 

ITI-SM, DV, OS x x 

31 Lucrări de tundere a pomilor din 
apropierea liniilor electrice aeriene ITI-SM, OS x x 

32 Echilibrări de sarcini pe faze în LEA 
de joasă tensiune ITI-SM, OS x x 
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33 

Lucrări de intervenţii la 
coronamentele LEA de j.t. 
(înlocuirea izolatoarelor de 
susţinere, verificarea şi înlocuirea 
clemelor, revizia contactelor 
cablurilor racordate la LEA, 
înlocuirea cordoanelor, înlăturarea 
obiectelor străine de pe 
conductoare, racordarea cablurilor la 
LEA, racordarea derivaţiilor la LEA şi 
altele asemenea) 

ITI-SM, OS x x 

34 Racordarea grupurilor electrogene ITI-SM, OS x - 

35 Măsurări, probe şi încercări la 
instalaţiile electrice ITI-SM , OS x - 

36 
Măsurări, probe şi încercări cu 
tensiune mărită în laboratoare şi 
ateliere cu instalaţii stabile (fixe) 

ITI-SM, OS x - 

37 Schimbări de reglaje ale protecţiilor ITI-SM, OS - x 

38 Probe şi verificări ale instalaţiilor de 
telemecanică şi de telecomunicaţii. ITI-SM, OS - x 

39 Măsurarea rezistenţei de dispersie a 
prizelor de pământ. ITI-SM, OS x x 

40 Montarea şi schimbarea aparatelor 
de măsură ITI-SM, OS x x 

41 
Verificarea instalaţiilor de 
înregistrare a evenimentelor de tip 
osciloperturbograf 

ITI-SM, OS - x 

42 Depistarea punerilor la pământ în 
circuite de c.c. ITI-SM, OS - x 

 
 
NOTĂ: 
Lista lucrărilor concrete derivate din această anexă nu este limitativă, completările şi 
răspunderea extinderii acestora revenind conducătorului unităţii care aprobă lista. 



  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
„GHEORGHE ASACHI” 

 DIN IAŞI 
 

 
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EXPLOATAREA, 
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 

INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE 

IP-SSM 06 

Ediţia: 1 
Revizia: 0 

Aprobat de SENATUL 
TUIASI 
Data: 

14.06.2016 

 
 

Pagina 65 din 67 Revizia 0 
 

 

 
Anexa 8.5  

 
 

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE PENTRU UTILIZAREA 
SCHELEI 

- FORMULAR - 
 
 
Unitatea ……………………….. 
Subunitatea …………………… 
 
SCHELAR 
Numele …………………………………. 
Prenumele ……………………………… 
Autoriz. nr……………/anul………….. 
 
 

PROCES VERBAL 
de predare – primire a  

 
SCHELEI   

 
EŞAFODAJULUI 

 
Locul de montaj ……………………………………………………………………………. 
Confirm că asamblarea (execuţia) corespunde: 

- instrucţiunii tehnice a producătorului 
-  scopului pentru care a fost solicitată 

 
RESTRICŢII: ……………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
Predau:  
Semnătura :…………………………….. 
Data :…………………………………… 
 
În urma recepţiei, accept să utilizez schela        eşafodajul        fiindu-mi clare restricţiile, 
pentru a căror respectare răspund. 
 
Preiau: 
Şef de lucrare (nume şi prenume)……………………………………………………………… 
Semnătura ………………………………………… Data……………………………………. 
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NOTĂ : 
La predare – primire trebuie să se facă: 

a) verificarea poziţionării corecte a eşafodajului; 
b) verificarea suporţilor eşafodajului; 
c) verificarea ancorării schelei; 
d) verificarea podinei de lucru; 
e) verificarea balustradelor schelei; 
f) verificarea legăturii la pământ a schelelor metalice; 
g) verificarea montării (asamblării) corecte a schelei. 

 
Anexa 8.6 

 
 
 
 

INSTALAŢII ELECTRICE DE UTILIZARE 
ŞI PARTEA DIN ACESTEA LA CARE SE APLICĂ PREVEDERILE IP – SM 06 

 
 

 



  
 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ 
„GHEORGHE ASACHI” 

 DIN IAŞI 
 

 
INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI 

SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PENTRU EXPLOATAREA, 
ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA 

INSTALAŢIILOR DE UTILIZARE A ENERGIEI 
ELECTRICE ÎN MEDII NORMALE 

IP-SSM 06 

Ediţia: 1 
Revizia: 0 

Aprobat de SENATUL 
TUIASI 
Data: 

14.06.2016 

 
 

Pagina 67 din 67 Revizia 0 
 

 

 
Legendă: 

Instalaţii electrice care sunt în gestiunea distribuitorului (E-ON 
Electrica), la care personalul angajat de către Universitatea 
Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi NU ARE ACCES ŞI ÎI SUNT 
INTERZISE INTERVENŢIILE. 

 
 

 
Instalaţii electrice care sunt în gestiunea utilizatorului - 
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, la care se aplică 
prevederile IP –SM 06. 
 


