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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 Integrateate menționate la capitolul Domeniul 
de aplicare și care sunt executate de către antreprenori și serviciile proprii. 

Aceste activități au drept caracteristică faptul că în același schimb se execută diverse activități 
care pot avea caracteristici de mediu diferite, chiar dacă operația care urmează să se execute 
este aceeași 

2. Domeniu de aplicare 

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

 Intervenții de reparații pentru echipamente sau instalații electrice. 

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

3. Referinţe 

Conform indicaţiilor din secţiunea principală a Instrucțiunii de lucru IL.537.DE. 

4. Definiţii 

Conform indicaţiilor din secţiunea principală a Instrucțiunii de lucru IL.537.DE. 

5. Responsabilităţi 

Conform indicaţiilor din secţiunea principală a Instrucțiunii de lucru IL.537.DE. 

6. Desfăşurare 

Controlul prealabil este împărțit în trei blocuri 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; 

 Controlul prealabil operației care trebuie efectuat înaintea executării fiecărei operații. 
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6.1. Indicarea persoanei 

Este compusă din următoarele câmpuri: 

 UNITATEA PROMOTOARE PED: Se va indica Unitatea Premier Energy 
Distribution care este responsabilă de executare: 

 Distribuţia sector, etc.; 

 ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA EXECUTOARE: Se va indica unitatea care este 
responsabilă direct de executarea activităţii: 

 Serviciu FIO, CT, Electrostrat SRL, etc.; 

 LOCUL DE MUNCĂ: Se va nota locul unde se realizează activitatea: 

 Centru de Muncă, etc.; 

 LUCRU ÎNTRU A FI REALIZAT: Se va identifica activitatea ce se va realiza: 

 Îndeplinirea dispoziţiilor Dispecerului, etc; 

 ŞEFUL DE LUCRĂRII: Persoana responsabilă de executare a lucrărilor; 

 NR. PERSOANE: Se indică numărul de persoane ce se găsesc la locul activităţii 
în procesul de desfăşurare a acesteia; 

 DATA: Se indică data, când se completează iniţial fişa control preventiv (la 
începutul schimbului); 

 ORA: Se indică ora, când se completează iniţial fişa control preventiv (la începutul 
schimbului). 

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 muncă dacă dispune de toate uneltele, sculele și echipamentele 
de protecție individuală și dacă starea acestora este corespunzătoare. Se împart în două 
blocuri: 

BLOCUL 1: ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROGRAMULUI DE LUCRU 

În toate cazurile trebuie garantată atât existența cât și starea acestora: 

 Da = Există și sunt în stare bună; 
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 NU = Fie nu există fie starea lor nu este corespunzătoare. 

Itemii de verificat sunt: 

 Echipamentele de protecție individuală; 

 Uneltele și sculele; 

 Echipamente de măsură (calibrare); 

 Amplasarea încărcăturii în vehicul; 

 Vehicul (lumini, anvelope,…); 

 Documentația obligatorie (talonul, asigurarea vehiculului,…); 

 Altele (în acest caz precizați). 

1) TIPUL LUCRĂRILOR: 

 Lucrări la înălțime; 

 Lucrări în apropierea tensiunii; 

 Lucrări în galerii/tunel/spații închise; 

 Lucrări în spații învecinate; 

 Lucrări în atmosfere explozive; 

 Lucrări de curățare/tăiere/defrișare; 

 Lucrări cu substanțe chimice; 

 Lucrări fără tensiune; 

 Lucrări sub tensiune; 

 Măsurări, încercări și verificări electrice; 

 Altele. 

2) PROTECȚII: 

 Cască de protecție (cu fixare sub bărbie pentru lucrările la înălțime); 
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 Protecție auditivă; 

 Protecție respiratorie; 

 Protecție a feței(arc electric, produse chimice, etc.); 

 Încălțăminte de protecție(mecanică, chimică); 

 Sistem anti-cădere în gol (pentru lucrările la înălțime); 

 Mănuși electroizolante TM/TJ; 

 Salopetă de înaltă vizibilitate (vestă reflectorizantă); 

 Salopetă ignifugă; 

 Vizieră/ochilari pentru sudat; 

 Deconectări în instalații (5 reguli de aur); 

 A semnaliza, a delimita zona de muncă; 

 A însemna zona de lucru (trafic); 

 Echipament pentru protecție respiratorie; 

 Instrumente izolante; 

 Instrumente antiscântei; 

 Iluminare portativă; 

 Sistem de recuperare; 

 Bare electroizolante; 

 Covorașe electroizolante; 

 Protecție împotriva incendiilor. 

3) CONDIȚII DIN JUR: 

 Zona de activitate – se precizează tipul zonei în care se desfăşoară activitatea: 

 Rezidenţială (case de locuit); 
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 Comercială; 

 Industrială; 

 Rurală; 

 Mlăştinoasă; 

 Mine; 

 Muntoasă; 

 Spaţii împrejmuite sau interior instalaţii companie; 

 Altele, caz în care trebuie descris tipul zonei unde are loc activitatea. 

 Traficul de vehicole - La acest capitol se indică dacă traficul vehiculelor poate 
afecta direct sau indirect asupra securității în momentul executării lucrărilor, în 
caz afirmativ va fi indicată cauza: 

 Densitate înaltă; 

 Trafic de mașini grele; 

 Apropierea căilor rutiere de viteză înaltă; 

 Altele(a se indica). 

 Climatologia - La acest capitol se indică măsura în care condițiile meteorologice 
pot afecta direct sau indirect securitatea în momentul executării lucrărilor, în caz 
afirmativ va fi indicată cauza: 

 Vânt; 

 Ploaie; 

 Ninsoare; 

 Gheață; 

 Altele(a se indica). 

 Condiții speciale - La acest capitol se indică măsura în care condițiile speciale 
pot afecta direct sau indirect securitatea în momentul executării lucrărilor, în caz 
afirmativ va fi indicată cauza: 
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 Zonă conflictuală; 

 Lucrări pe timpul nopții; 

 Lipsesc; 

 Altele(a se indica). 

6.3. Controlul prealabil operației 

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

BLOCUL 2: ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA FIECĂREI OPERAȚII 

Pentru fiecare operație trebuie completate cele mai semnificative rscuri, indicînd data și 
ora completării și denumirea operației: 

 Cădere pe același nivel sau la nivel diferit (scară, risc de cădere în gol,…); 

 Cădere de obiecte; 

 Contact termic sau electric; 

 Incendiu – explozie; 

 Desprinderi/surpări; 

 Atac din partea animalelor sau atac criminal. 

 Stres pshosocial; 

 Expunere la substanțe chimice – Asfixiere – Intoxicație; 

 Zgomot/vibrații; 

 Prindere mâinilor; 

 Doborâri; 

 Lovituri – Tăieturi; 

 Proiecții de materiale; 

 Accidente rutiere; 
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 Altele (în acest caz precizați). 

La final, persoana care a executat operațiile trebuie să semneze formularul 
corespunzător cu: 

 Semnătura; 

 Nume și prenume; 

 Nr. de identificare personal. 


