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1. Obiectiv 

Acest document adițional are drept scop definirea activității de control prealabil al activităților 
aflate în răspunderea unității pentru Activitățile Integrate menționate la capitolul Domeniu de 
aplicare și care sunt executate de către antreprenori și serviciile proprii. 

2. Domeniu de aplicare 

Activitățile cărora le va fi aplicat acest document adițional sunt următoarele: 

 Operații în Instalațiile Electrice multiple/repetitive. 

Controlul prealabil începerii lucrărilor pentru restul activităților aflate în răspunderea 
antreprenorilor va fi reglementat de către IL.537.DE-PT.01 

3. Referinţe 

Cele aferente corpului principal al Instrucțiunii de Securitate și Sănătate IL.537.DE. 

4. Definiţii 

Cele aferente corpului principal al Instrucțiunii de Securitate și Sănătate IL.537.DE. 

5. Responsabilităţi 

Cele aferente corpului principal al Instrucțiunii de Securitate și Sănătate IL.537.DE. 

6. Desfăşurare 

Controlul prealabil este împărțit în patru părți fundamentale: 

 Indicarea persoanei care execută operațiile; 

 Controlul la începutul programului de lucru care este comun tuturor operațiilor pe care 
trebuie să le efectueze persoana care le va executa; 

 Indicarea Măsurilor de Prevenire (atunci când este necesar); 

 Controlul prealabil operației care trebuie efectuat înaintea executării fiecărei operații 
pentru fiecare punct/mediu de operare. 
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6.1. Indicarea persoanei 

Este compusă din următoarele câmpuri: 

 Data; 

 Unitatea promotoare PED; 

 Centrul de muncă; 

 Lucrător; 

 Cod angajat. 

6.2. Controlul la începutul programului de lucru 

Scopul acestuia este ca persoana care urmează să execute operațiile să verifice înainte 
de a ieși din centrul de lucru dacă dispune de toate echipamentele de protecție 
individuală, de protecție colectivă și de mijloacele de lucru necesare și dacă starea 
acestora este corespunzătoare. 

Itemii specifici sunt identificați în următoarele pictograme: 

Ordine de Lucru în Instalațiile Electrice 
 

 

Pentru fiecare dintre itemi trebuie completată căsuța corespunzătoare: 

 Disponibil: da – nu – nu este cazul (n/a); 

 Stare: bună – proastă. 

Blocurile și itemii asociați acestora sunt: 

 Protecții individuale: 

- Cască de protecție cu fixare sub bărbie; 

- Ecran facial de protecție; 

- Îmbrăcăminte reflectorizantă; 

- Salopetă ignifugă; 
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- Mănuși de protecție ignifuge; 

- Mănuși de protecție dielectrice; 

- Mănuși de protecție mecanice; 

- Cizme de protecție; 

- Hamuri de securitate și sistem de protecție anticădere. 

 Protecții colective și mijloace de lucru: 

- Semnalizarea zonei de lucru; 

- Scară portabilă; 

- Lanternă; 

- Trusă de prim ajutor valabilă; 

- Extinctor, revizie valabilă; 

- Clește de extracție siguranțe; 

- Clește ampermetric; 

- Pânză vinilică și elemente de fixare; 

- Covor electroizolant; 

- Scule electroizolante. 

La final lucrătorul va trebui să semneze și să înregistreze ora verificării inițiale. 

6.3. Măsuri de Prevenire 

La acele operații unde este necesară desemnarea unei măsuri de prevenire, aceasta va 
fi identificată punctual pentru fiecare operație. 

6.4. Controlul prealabil operației 

Pentru fiecare operație trebuie completate următoarele informații: 

 Ordin; 
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 Tipul ordinului; 

 Adresa; 

 Itemii de verificat sunt: 

Item Întrebare de ajutor la care să răspundă lucrătorul Valoarea posibilă 

DA NU N/A 

Acces Este posibil accesul la locul de muncă? X X --- 

Condiții 
meterologice 

La lucrările supuse intemperiilor, condițiile meteorologice permit 
executarea acestora în condiții de securitate? X X X 

Lucrări la înălțime Este considerată lucrare la înălțime? Există riscul de cădere de la 
înălțime? 

X X --- 

Starea instalației Instalația este în stare corectă înaintea de începerea lucrărilor? X X --- 

Măsură de 
prevenire 

Este necesară supravegherea de către o măsură de prevenire 
specifică? Dacă este necesară, a se identifica în casetele de mai 
jos. 

X X --- 

Semnalizare zonă 
de lucru (ZL) - 

Acces 

Este necesară delimitarea și/sau semnalizarea zonei de lucru? X X --- 

Traficul vehiculelor poate afecta securitatea pe durata executării 
lucrărilor? 

X X X 

Întreruperea 
tensiunii 

S-a efectuat corect întreruperea tensiunii înainte de începerea 
executării lucrărilor? X X X 

Protecție A fost verificată apsența tensiunii? X X X 

Blocare Au fost luate măsurile necesare pentru evitarea unei alimentări 
accidentale ulterioare cu tensiune? 

X X X 

Verificare 

tensiunii 

Protecții 

La lucrările sub tensiune, au fost protejate părțile active ale 
instalației (Bare colectoare, dulapuri de tablă, etc.)? 

X X X 

La lucrările sub tensiune se dispune de echipamente de protecție 
integrală a corpului? 

X X X 

 Semnătura lucrătorului responsabil pentru operații. 


