
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Compartiment TEHNIC 
înregistrat sub nr. 647/26.02.2021;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  e), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        P R O P U N:

privind exploatarea instalaţiilor electrice

PROIECT DE DISPOZIȚIE NR. 17 / 24.02.2021

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

          Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 Si art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.5 lit.b, art.17 lit.c, art.20-23, art.26-33, art.97-111, art.123-139 si 
art.144-147 din OMAI nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire 
şi stingere a incendiilor; 
	- prevederile din Anexa la MAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

    Se aprobă Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru înlăturarea unor 
cauze de incendiu generate de instalaţiile electrice:
1.	Instalaţiile de iluminat şi forţă vor fi întreţinute şi exploatate în conformitate cu 
prevederile actelor normative în vigoare.
2.	La utilajele specifice activităţii, tabloul de distribuţie a energiei electrice, precum şi 
racordurile acestuia, se va menţine permanent gradul de protecţie adecvat în funcţie de 
activitatea desfăşurată.
3.	Executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice se va efectua de către persoane 
autorizate în acest sens.
4.	Se interzice:
a)	folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii atât a instalaţiilor electrice, cât şi a 
consumatorilor;
b)	încărcarea instalaţiilor peste sarcina admisă, precum şi utilizarea componentelor în 
stare defectă sau incompletă;
c)	suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d)	folosirea de echipamente care nu corespund mediului;
e)	introducerea de obiecte şi materiale în tabloul electric;
f)	executarea de lucrări cu personal neautorizat pentru instalaţii electrice;
g)	folosirea de protecţii confecţionate din materiale combustibile, la corpurile de iluminat 
cu incandescenţă;
h)	utilizarea aparatelor de încălzit în stare defectă, amplasate necorespunzător, 
neadecvate mediului sau nesupravegheate;
i)	folosirea de echipamente, aparatură, fără cunoşterea caracteristicilor şi parametrilor 
de lucru;
j)	suspendarea de instalaţiile electrice a diverselor materiale, precum şi blocarea 
acestora;
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k)	lăsarea capetelor de conductori electrici neizolate, în cazul demontării parţiale a 
instalaţiei;
l)	utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura 
admisă; în acest sens se va urmări temperatura învelişului de protecţie al conductorilor 
şi cablurilor electrice utilizarea aparatelor, echipamentelor, aparaturii electrocasnice 
electrice, care nu au asigurate protecţiile, izolările sau separările necesare, legarea la 
pământ, legarea la nul.
5.	Echipamentele si aparatele electrice vor fi marcate cu plăcuţe din care să rezulte 
caracteristicile principale.
6.	In conformitate cu reglementările în vigoare se vor elabora grafice de revizii şi 
reparaţii şi se va verifica transpunerea în practică a acestora

    La exploatarea instalaţiilor electrice se interzic:
a)	înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele 
necalibrate;
b)	racordarea unor consumatori care depăşesc puterea nominală a circuitelor;
c)	supraîncărcarea instalaţiei electrice, respectiv a conductoarelor, cablurilor, 
întrerupătoarelor, comutatoarelor, prizelor şi transformatoarelor;
d)	lăsarea neizolată a capetelor conductoarelor electrice, în cazul demontării parţiale a 
unei instalaţii;
e)	folosirea legăturilor provizorii prin introducerea conductoarelor electrice, tară ştecher, 
direct în prize;
f)	utilizarea prizelor fără prevederea dispozitivului de protecţie diferenţială şi de limitare a 
puterii, amplasate la distanţă mai mică de 1,00 m de materiale combustibile ori în 
incinta depozitelor şi a magaziilor cu materiale combustibile;
g)	utilizarea receptorilor de energie electrică de tipul radiatoarelor, reşourilor, aparatelor 
electrocasnice, aerotermelor etc. improvizaţi şi fără asigurarea măsurilor de izolare faţă 
de materialele şi elementele combustibile din spaţiul sau din încăperea respectivă;
h)	utilizarea lămpilor mobile ori portative, alimentate prin cordoane improvizate şi/sau 
uzate;
i)	folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumină ori a abajururilor improvizate, din 
carton, hârtie sau din alte materiale combustibile;
j)	aşezarea pe motoarele electrice a unor materiale combustibile precum cârpe, hârtii, 
folii de mase plastice sau altele similare;
k)	folosirea în stare defectă, uzată şi/sau cu improvizaţii a instalaţiei electrice şi/sau a 
receptorilor electrici;
l)	suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare, dacă 
aceasta nu este prevăzută din fabricaţie;
m)	introducerea în interiorul panourilor, nişelor, tablourilor, canalelor sau al tunelelor 
electrice a obiectelor de orice fel;
n)	depozitarea de obiecte şi/sau de materiale combustibile în posturile de transformare 
şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie electrică;
o)	depozitarea sau păstrarea materialelor combustibile în apropierea posturilor de 
transformare şi/sau în încăperile tablourilor generale de distribuţie, precum şi blocarea 
accesului la aceste încăperi cu astfel de materiale;
p)	efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii de către personal necalificat şi 
neautorizat
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    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.
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Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu
                   Secretar General al comunei Beba Veche



Comuna Beba Veche
Județul Timiș
Compartiment TEHNIC
Nr. 647/26.02.2021

R E F E R A T

    Având în vedere următoarele temeiuri legale:

propun emiterea unei dispozitii privind exploatarea instalaţiilor electrice care să 
reglementeze următoarele aspecte:

Se aprobă Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor pentru înlăturarea unor cauze 
de incendiu generate de instalaţiile electrice:
1.	Instalaţiile de iluminat şi forţă vor fi întreţinute şi exploatate în conformitate cu 
prevederile actelor normative în vigoare.
2.	La utilajele specifice activităţii, tabloul de distribuţie a energiei electrice, precum şi 
racordurile acestuia, se va menţine permanent gradul de protecţie adecvat în funcţie de 
activitatea desfăşurată.
3.	Executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice se va efectua de către persoane 
autorizate în acest sens.
4.	Se interzice:
a)	folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii atât a instalaţiilor electrice, cât şi a 
consumatorilor;
b)	încărcarea instalaţiilor peste sarcina admisă, precum şi utilizarea componentelor în 
stare defectă sau incompletă;
c)	suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d)	folosirea de echipamente care nu corespund mediului;
e)	introducerea de obiecte şi materiale în tabloul electric;
f)	executarea de lucrări cu personal neautorizat pentru instalaţii electrice;
g)	folosirea de protecţii confecţionate din materiale combustibile, la corpurile de iluminat 
cu incandescenţă;
h)	utilizarea aparatelor de încălzit în stare defectă, amplasate necorespunzător, 
neadecvate mediului sau nesupravegheate;
i)	folosirea de echipamente, aparatură, fără cunoşterea caracteristicilor şi parametrilor 
de lucru;
j)	suspendarea de instalaţiile electrice a diverselor materiale, precum şi blocarea 
acestora;
k)	lăsarea capetelor de conductori electrici neizolate, în cazul demontării parţiale a 
instalaţiei;
l)	utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste temperatura 
admisă; în acest sens se va urmări temperatura învelişului de protecţie al conductorilor 
şi cablurilor electrice utilizarea aparatelor, echipamentelor, aparaturii electrocasnice 

          Având în vedere următoarele:
- prevederile art.1-2, art.6-9, art.12 Si art.19-22 din Legea nr.307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art.5 lit.b, art.17 lit.c, art.20-23, art.26-33, art.97-111, art.123-139 si 
art.144-147 din OMAI nr.163/2007 privind aprobarea Normelor generale de prevenire 
şi stingere a incendiilor; 
	- prevederile din Anexa la MAI nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de 
apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri



Compartiment TEHNIC

electrice, care nu au asigurate protecţiile, izolările sau separările necesare, legarea la 
pământ, legarea la nul.
5.	Echipamentele si aparatele electrice vor fi marcate cu plăcuţe din care să rezulte 
caracteristicile principale.
6.	In conformitate cu reglementările în vigoare se vor elabora grafice de revizii şi 
reparaţii şi se va verifica transpunerea în practică a acestora


