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REGULAMENT DE EXPLOATARE TEHNICĂ AREGULAMENT DE EXPLOATARE TEHNICĂ ALINIILOR ELECTRICE AERIENE DE TRANSPORTLINIILOR ELECTRICE AERIENE DE TRANSPORT

I. SCOPI. SCOP

Scopul prezentului regulament este stabilirea unui cadru normat de exploatare

raţională şi fiabilă a liniilor electrice aeriene (LEA) de înaltă tensiune şi a elementelor
componente ale acestora.

Prin prezentul regulament:
- se indică elementele de circuit ce compun LEA de înaltă tensiune; 
- se stabilesc performanţele ce se impun fiecărui element de circuit; 
- se stabilesc criteriile de verif icare tehnică ce se impun activităţilor de recep ţie şi

de întreţinere curentă a LEA de înaltă tensiune.

II. II. DOMENIU DOMENIU DE DE APLICAREAPLICARE

Prezentul regulament se aplică în activitatea de exploatare a liniilor electrice
aeriene de înaltă tensiune (cu tensiuni mai mari sau egale cu 110 kV) ce aparţin
sucursalelor de transport aflate în subordinea Transelectrica S.A.

Reglementările referitoare la LEA de joasă tensiune şi medie tensiune fac obiectul
normativelor Electrica S.A.

Prezentul regulament nu include activităţile de construcţii şi montaj aferente LEA,
aceste activităţi fiind reglementate prin prescripţii tehnice speciale. 

Prezentul regulament nu tratează activităţile de mentenanţă pentru LEA de
transport, care fac obiectul PE 016-8.
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Prezentul regulament nu tratează măsurile de combatere a poluării instalaţiilor
aferente liniilor electrice aeriene, care fac obiectul PE 109.

În normativ se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de
obligativitate a prevederilor conţinute:  
- “trebuie”, “este necesar”, “urmează”: indică obligativitatea strictă a respectării

 prevederilor în cauză; - “de regulă”: indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în
majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie să fie temeinic 

 justificată în proiect; 
- “se recomandă” indică o rezolvare preferabilă, care trebuie să fie avută în vedere la

soluţionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie j ustificată
în proiect;

- “se admite”: indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în soluţii
 particulare, fiind obligatorie justificarea ei în proiect.

III.III. TERMINOLOGIE ŞI ABREVIERITERMINOLOGIE ŞI ABREVIERI  

Linie electrică Ansamblu de conductoare, izolatoare şi accesorii destinat
transferului de energie electrică dintr -un punct în altul al
reţelei (VEI 466-01-01).

Linie electrică aeriană
(LEA)

Linie electrică ale cărei conductoare sunt menţinute
deasupra solului, în general prin intermediul izolatoarelor şi

al stâlpilor corespunzători (VEI 466-01-02).
Fază (a unei linii de
curent alternativ)

Denumire a unui conductor sau a unui fascicul de
conductoare al unei linii polifazate de curent alternativ
destinată să fie sub tensiune în regim normal (VEI 466 -01-
04).

Circuit (al unei linii
electrice aeriene)

Conductor sau sistem de conductoare prin care poate
circula curentul electric (VEI 466-01-07).

Linie simplu circuit Linie care conţine un singur circuit (VEI 466-01-08)
Linie dublu circuit Linie care conţine două circuite care pot fi identice sau

diferite ca tensiune şi frecvenţă, instalate pe acelaşi stâlp
(VEI 466-01-09).
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Linie de transport Linie care face parte dintr-o reţea de transport al energiei
electrice (VEI 466-01-13).

Conductor (al unei linii
electrice aeriene)

Sârmă sau ansamblu de sârme neizolate având rolul de a
transporta curentul electric (VEI 466-01-15)

Conductor activ Conductor care constituie el însuşi o fază a unei linii
oarecare (VEI 466-10-19, modificat).

Conductor de protecţie Conductor conectat în mod obişnuit la pământ la unii sau la
toţi stâlpii, care este de obicei, dar nu necesar, suspendat
deasupra co nductoarelor de fază pentru a asigura o protecţie
sigură împotriva loviturilor directe de trăsnet ( VEI 466-10-
25).

Fascicul de co nductoare
active

Ansamblu de conductoare conectate în paralel, dispuse într-
o configuraţie geometrică uniformă care constituie o fază a
unei linii (VEI 466-10-20, modificat).

Echipamentul LEA Ansamblu de elemente montate pe stâlpii liniilor sau pe
dispozitivele speciale de susţinere şi compus din
conductoare, izolatoare, cleme şi armături. 

Stâlp (pentru linii
electrice aeriene) Structură destinată să susţină un ansamblu de conductoareal unei linii prin intermediul izolatoarelor acestora (VEI

466-06-01).
Ancoră Ansamblu de elemente destinat să furnizeze un punct de

fixare în pământ care asigură stabilitatea stâlpului (VEI -09-
22).

Fundaţie Structură amplasată în pământ, în care se fixează un
stâlp/pilon şi care asigură stabilitatea necesară la toate
sarcinile aplicate acestuia (VEI 466-09-01).

Coronamentul LEA Consolele şi partea superioară a stâlpului, care asigură
dispoziţia spaţială a  conductoarelor.

Clemă Conector şi partea din conductorul activ sau de protecţie încontact intim cu conectorul realizat prin presare sau orice
alt mijloc mecanic (SR EN 61284-2000).

Clemă de legătură Element pentru asamblarea unuia sau mai multor
conductoare active sau de protecţie. Clema poate fi
solicitată mecanic sau nu (SR EN 61284). 

Clemă de susţinere Clemă cu rolul de a fixa un conductor la un lanţ de
izolatoare de susţinere (VEI 466-11-09).

Clemă de tracţiune Clemă cu rolul de a fixa conductorul la un lanţ de tracţiune
sau la un stâlp şi capabilă să suporte tracţiunea mecanică a
conductorului (VEI 466-11-10).
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Armătură de protecţie Accesoriu metalic, dispus fie la extremitatea – linie, fie la
extremitatea –  masă, fie la ambele extremităţi ale unui lanţ
de izolatoare, destinat să asigure protecţia sa electrică (VEI
466-12-09).

Lanţ de izolatoare Ansamblu de elemente electroizolante destinate să menţină
într-un mod flexibil conductoarele unei linii aeriene (VEI

466-12-01).
Lanţ de susţinere Lanţ de izolatoare conceput pentru a suporta, în partea sa

inferioară, greutatea unui conductor sau a unui fascicul de
conductoare (VEI 466-12-03).

Lanţ de întindere Lanţ de izolatoare conceput pentru a suporta tracţiunea
mecanică a unui conductor sau a unui  fascicul de
conductoare (VEI 466-12-04).

Izolator compozit Un întreg fabricat din cel puţin două părţi izolante şi
anume un miez şi îmbrăcămintea sa exterioară echipată cu
armături metalice. 
Miezul unui izolatorMiezul unui izolator compozit este partea izolantă internă

a unui izolator compozit; el este proiectat pentru a asiguracaracteristicile de rezistenţă mecanică. El este în general
construit din fibre de sticlă dispuse într -o matrice pe bază
de răşină, astfel încât să se obţină rezistenţa maximă la
tracţiune. 
Îmbrăcămintea şi rilele unui izolator compozitÎmbrăcămintea şi rilele unui izolator compozit :
Îmbrăcămintea este partea exterioară izolantă a izolatorului,
care asigură linia de fugă necesară şi protejează miezul de
intemperii. O rilă este o parte profilată a îmbrăcăminţii cu
scopul de a creşte linia de fugă. 
(SR CEI 1109).

Deschidere Porţiune de linie cuprinsă între doi stâlpi consecutivi (VEI466-03-01).
Aliniament Porţiune de linie compusă dintr -una sau mai multe

deschideri, cuprinsă între două puncte consecutive ale
traseului în care linia nu-şi schimbă direcţia.  

Denivelare Distanţă verticală dintre cele două plane orizontale care t rec
 prin punctele de prindere ale conductorului într-o
deschidere denivelată (VEI 466-03-05).

Săgeată Distanţă maximă verticală, într -o deschidere, între un
conductor şi dreapta care uneşte punctele sale de prindere
(VEI 466-03-10).
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Gabarit la sol Distanţă minimă, în condiţii specificate, între orice
conductor sau parte metalică, aflată în mod normal sub
tensiune şi sol (VEI 466-05-12).

Traseul LEA Proiecţia în plan orizontal a întregii LEA.
Porţiuni speciale de
traseu

Acele porţiuni din traseul liniei în care apare coexistenţa
LEA cu elementele naturale, obiectele, obiectivele,

instalaţiile ori construcţiile etc., situate în apropierea linieisau cu care linia se încrucişează. Faţă de acestea linia
trebuie realizată astfel încât să se asigure, pe de o parte

 buna funcţionare a liniei, iar pe de altă parte, condiţiile
necesare existenţei şi funcţionării în bune condiţii a
elementelor afectate de prezenţa liniei.

Încrucişare Acea situaţie în care, în proiecţie orizontală, cel puţin unul
dintre conductoarele LEA, în poziţie normală sau deviată,
se intersectează cu un element oarecare. 

Apropierea LEA faţă de
un element oarecare

Situaţie de vecinătate în care LEA nu încrucişează
elementul respectiv.

Culoarul LEA Spaţiul situat în lungul liniei în care se impun restricţii din punct de vedere al coexistenţei liniei cu elementele
naturale, obiectele, obiectivele, instalaţiile, construcţiile
etc., situate pe traseul liniei.

Instalaţie de legare la
 pământ 

Ansamblu de conductoare, electrozi şi alte piese prin care
se realizează legarea la pământ a unor elemente ale LEA
care nu fac parte din circuitele de lucru, dar care pot ajunge
accidental sub tensiune.

Balizarea LEA Modul de avertizare şi semnalizare pentru navele aeriene,
fluviale şi maritime, prin semnale luminoase sau
neluminoase a prezenţei în zona respectivă a LEA cu

înălţimea de peste 25 m. Tensiunea nominală a
reţelei (Un)

Valoarea efectivă a tensiunii între faze pentru care este
 proiectată reţeaua şi la care se referă unele caracteristici de
funcţionare a reţelei. 

Tensiunea cea mai
ridicată a unei reţele 

Valoarea efectivă cea mai ridicată a tensiunii între faze
care poate apărea în condiţii normale, în orice moment şi în
orice punct al reţelei. Ea exclude regimurile tranzitorii de
tensiune (cum ar fi cele datorate comutaţiilor) şi variaţia
temporară a tensiunii datorată condiţiilor de exploatare
anormală (cum ar fi în caz de defect sau de deconectare

 bruscă a unei sarcini importante).
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Tensiunea de fază (Uf )
a unei LEA sau a unui
circuit al LEA

Tensiunea între oricare conductor de fază şi neutrul
sistemului trifazat.

Tensiunea de linie (Ul)
a unei LEA sau a unui
circuit al LEA

Tensiunea între două conductoare active.
 Notă - Legătura dintre tensiunea de linie (Ul) şi tensiunea 

de fază (Uf ) este:

Ul = 3  Uf  
Tensiunea cea mai
ridicată pentru un
echipament (Um)

Valoarea maximă a “tensiunii celei mai ridicate a reţelei”
 pentru care poate fi utilizat echipamentul (SR CEI 60038).

Tensiunea de serviciu
(Us)

Valoarea efectivă a tensiunii între faze măsurată în acel loc
în condiţii normale de exploatare.

Exploatarea LEA Ansamblul de operaţii şi activităţi executate  pentru
asigurarea continuităţii proceselor de transport al energiei
electrice, în condiţii tehnico -economice şi de siguranţă
corespunzătoare. Constă din supravegherea permanentă a
funcţionării, din executarea controlului curent, din

executarea de manevre şi din lucrări de întreţinere curentă
în LEA.

Gestiunea LEA Totalitatea elementelor LEA care alcătuiesc mijloacele fixe
 preluate de către gestionar, pe baza inventarului, în
conformitate cu existentul din teren.

Lucrări de întreţinere
curentă a LEA (IC) 

Lucrări şi operaţii de volum redus care se execută periodic
şi neperiodic şi sunt necesare pentru menţinerea unor
subansambluri şi elemente componente ale LEA în stare
tehnică corespunzătoare, în scopul prevenirii unor
deteriorări, incidente sau avarii. 

Lucrări de întreţinere

 periodică a LEA 

Lucrări care se execută conform instrucţiunilor furnizorilor

de echipamente, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice 
interne.

Lucrări de întreţinere
neprogramate ale LEA

Lucrări care se execută în scopul prevenirii sau eliminării
deteriorărilor, incidentelor sau avariilor.

Intervenţie accidentală
(IA)

Ansamblu de lucrări care se execută pentru prevenirea
şi/sau remedierea deranjamentelor, incidentelor sau
avariilor ce apar la LEA, aflate în regim normal de
exploatare sau ca urmare a efectelor produse de fenomene
naturale deosebite (cutremure, incendii, explozii, furtuni
distrugătoare, inundaţii, alunecări de teren, prăbuşiri etc.

Incident Eveniment accidental care apare în instalaţie şi se manifestă
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 prin modificarea stării anterioare a ansamblurilor
funcţionale cu consecinţe nedorite asupra duratei de
funcţionare sau a parametrilor funcţionali, stabiliţi prin
reglementări sau contracte, indiferent de efectul lor asupra
consumatorilor şi indiferent de momentul în care se produc.

Avarie

Incident de amploare sau o succesiune de incidente care au

loc la un moment dat într-o LEA şi care are dreptconsecinţă deteriorări de echipamente importante sau
întreruperi în alimentarea cu energie electrică a unui număr
mare de consumatori.

Poluare atmosferică Starea aerului atmosferic impurificat cu substanţe (gaze,
 praf etc.) care, în condiţii de exploatare, pot da naştere unui
mediu conducător electric la s uprafaţa izolaţiei.  

Reţea cu neutrul izolat Reţea care în regim normal de funcţionare are izolate faţă
de pământ toate punctele ce fac parte din circuitele
curenţilor de lucru. Când neutrul reţelei este izolat, acesta
nu are nici o legătură voită cu pământul, cu excepţia celei

realizate prin aparate de măsură, de protecţie sausemnalizare cu impedanţă foarte mare.
Reţea cu neutrul tratat

 prin bobină de stingere
(compensat)

Reţea al cărei punct neutru este legat la pământ printr -o
 bobină a cărei reactanţă are o astfel de valoare, încât în
cazul unui defect, între o fază şi pământ, curentul inductiv
de frecvenţă industrială care circulă între locul de defect şi

 bobină compensează, în mare parte, componenta capacitivă
de frecvenţă industrială a curentului de defect.

Reţea cu neutrul legat la
 pământ 

Reţea al cărui punct neutru este legat la pământ fie direct,
 printr-o impedanţă de valoare neglijabilă, fie indirect:
 printr-o rezistenţă limitatoare (de valoare medie ori mică)

sau printr-o reactanţă limitatoare, pentru a reduce oscilaţiiletranzitorii de tensiune şi a îmbunătăţi condiţiile de
funcţionare selectivă a protecţiei contra defectelor cu

 punere la pământ
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IV. IV. DOCUMENTE DOCUMENTE DE DE REFERINŢĂREFERINŢĂ  

SR CEI 60038 + A1/C1:1998, Tensiuni standardizate de CEI.

SR CEI 60050(466):1999, Vocabular Electrotehnic Internaţional (VEI). Capitolul
466: Linii electrice aeriene.

SR CEI 61089+A 1:1998, Conductoare pentru linii aeriene cu sârme rotunde, cablate
în straturi concentrice.

SR CEI 61109:1996, Izolatoare compozite pentru linii aeriene de curent alternativ de
tensiune nominală peste 1000 V. Definiţii. Metode de încercare şi criterii de

acceptare.

SR EN 61284:2000, Linii electrice aeriene. Prescripţii şi încercări pentru accesorii.  

STAS 297/1-88, Culori şi indicatoare de securitate. Condiţii tehnice generale. 

STAS 297/2-92, Culori şi indicatoare de securitate. Reprezent ări.  

STAS 2612-87, Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise. 

STAS 2970-86, Stâlpi prefabricaţi din beton armat şi beton p recomprimat pentru linii

electrice aeriene.

STAS 4392-84, Căi ferate normale. Gabarite.

STAS 6290-80, Încrucişări între linii de energie electrică şi linii de telecomunicaţii.
Prescripţii. 

STAS 8275-87, Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie. 

STAS 12604/4-89, Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice  fixe.
Prescripţii.
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STAS 12604/5-90. Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe.
Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare.

PE 005-2/99, Regulament pentru analiza şi evidenţa evenimentelor accidentale din
instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice şi termice.

PE 016-8/99, Normativ tehnic privind lucrările de mentenanţă la instalaţiile de
transport al energiei electrice.

PE 017/83, Regulament privind documentaţia tehnică în exploatare. 

PE 023/82 + Modificarea 1/85, Regulament privind îndatoririle personalului de
deservire operativă în tură, din centrale şi reţele electrice.

PE 104/93, Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu
tensiuni peste 1000 V.

PE 109/92, Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia
instalaţiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor.  

PE 116/94, Normativ de încercări şi măsurători la echipamente şi instalaţii electrice. 

PE 118/92, Regulament general de manevre în instalaţiile electrice.  

PE 123/78, Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea şi repararea
liniilor electrice care trec prin păduri şi prin terenuri agricole. 

PE 125/89, Instrucţiuni privind coordonarea coexistenţei instalaţiilor electrice de1...750 kV cu liniile de telecomunicaţii. 

PE 141/01, Regulament pentru executarea lucrărilor sub tensiune la liniile electrice
aeriene de 110-400 kV.

PE 741/89, Norme tehnice pentru întocmirea instrucţiunilor şi proiectelor de urmărire
a comportării construcţiilor de reţele electrice. 

 NSPM-TDEE 65/97, Norme specifice de protecţie a muncii pentru transportul şi
distribuţia energiei electrice.
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3. RE-I 23-88, Instrucţiuni de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor de legare la
 pământ. 

1. LI-I p 28-94, Îndreptar de proiectare privind condiţiile de coexistenţă a liniilor de
energie electrică cu liniile de telecomunicaţii.

1. Lj-I p 33-83, Instrucţiuni de proiectare şi construcţii a LEA de 110-220-400 kV, în
zone cu fenomene meteorologice intense.

1. LI-I p 38-89, Îndreptar pentru proiectarea LEA de IT. Apropieri şi traversări ale
LEA de 110-400 kV faţă de alte instalaţii.

3.2. LI-I 56-81, Instrucţiuni tehnice cadru pentru pregătirea lucrărilor de exploatare şi
întreţinere la încrucişăr i de LEA de toate tensiunile.

1. RE-I p 69– 91, Îndrumar pentru alegerea soluţiilor optime de balizare a stâlpilor şi

conductoarelor liniilor electrice aeriene.

3. RE-I 134-93, Instrucţiuni privind analiza stării izolatoarelor din instalaţiile electrice
de înaltă şi medie tensiune din exploatare. 

3.2. RE - I 140-84, Instrucţiuni privind controlul şi revizia tehnică a clemelor şi
armăturilor din LEA şi staţiile de 110-400 kV.

3. LI-I 179-87, Condiţii tehnice şi prevederi de execuţie şi recepţie pentru LEA 110,
220 şi 400 kV. 

3. RE–I 187- 88, Instrucţiuni cadru privind organizarea şi realizarea activităţii deurmărire a comportării în timp a construcţiilor aferente reţelelor electrice. 

3. RE-I 220-98, Instrucţiune privind analiza stării tehnice a conductoarelor active şi de
 protecţie, pe epruvete prelevate din LEA de 110-750 kV aflate în exploatare.

3.2. FT 1-90, Fişă tehnologică pentru revizia tehnică a liniilor e lectrice aeriene
de 220-400 kV.

3.2. FT 37 – 90, Revizia liniilor electrice aeriene de 110 kV.
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V. V. REGULAMENT REGULAMENT DE DE EXPLOATARE EXPLOATARE TEHNICĂ TEHNICĂ AA  

LINIILOR ELECTRICE AERIENE DE TRANSPORTLINIILOR ELECTRICE AERIENE DE TRANSPORT

1. 1. CLASIFICAREA RECLASIFICAREA REŢELELOR ŢELELOR DE LINII DE LINII ELECTRICEELECTRICE
AERIENE DE TRANSPORTAERIENE DE TRANSPORT

Reţelele de linii electrice aeriene pot fi clasificate după următoarele c riterii:
valoarea tensiunii, structură şi modul de tratare a neutrului: 

1.1. După valoarea tensiunii liniile de transport se încadrează în grupa reţelelor de
IT şi includ: 

- reţele de 110 kV având tensiunea cea mai ridicată pentru echipament 123 k V;
- reţele de 220 kV având tensiunea cea mai ridicată pentru echipament 245 kV;  
- reţele de 400 kV având tensiunea cea mai ridicată pentru echipament 420-525

kV;
- reţele de 750 kV cu tensiunea cea mai ridicată pentru echipament de valori

cuprinse înt re 765 şi 800 kV, ţinând seama că valorile de încercare pentru echipament
trebuie să fie aceleaşi cu cele definite de către CEI pentru tensiunea de 765 kV.  

1.2. După structură reţelele se împart în: 
- reţele radiale sau arborescente, prin care consumatorii sunt alimentaţi dintr -o

singură sursă; - reţele buclate prin care consumatorii pot fi alimentaţi din două sau mai multe
surse.

1.3. După modul de tratare al neutrului reţelele electrice se împart în: 
- reţele cu neutrul izolat; 
- reţele cu neutrul compensat;
- reţele cu neutrul legat la pământ. 
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2. 2. RECEPŢIA ŞI RECEPŢIA ŞI DAREA ÎN DAREA ÎN EXPLOATARE A EXPLOATARE A LINIILORLINIILOR

ELECTRICE AERIENE DE TRANSPORTELECTRICE AERIENE DE TRANSPORT 

 2.1.  Dispoziţii gene Dispoziţii generalerale 

Liniile electrice aeriene noi, extinse sau reconstruite se dau în exploatare
 planificată numai după efectuarea asupra lor a tuturor verificărilor, încercărilor şi
 probelor prescrise.

Recepţia se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
Scopul recepţiei este:  
- efectuarea verificării complete a realizării lucrărilor de construcţii -montaj, în

concordanţă cu documentaţia te hnico-economică aprobată şi cu prescripţiile tehnice învigoare;
- confirmarea terminării şi a calităţii lucrărilor de construcţii-montaj;
- îndeplinirea condiţiilor pentru exploatarea normală a li niei electrice aeriene;
- realizarea indicatorilor tehnico- economici aprobaţi.  
Recepţia LEA se efectuează în următoarele etape: 
a) recepţia lucrărilor de construcţii-montaj, care cuprinde două faze: 
- recepţia preliminară, care are loc după terminarea lucrărilor de construcţii -

montaj;
- recepţia finală, care are loc la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor de

construcţii-montaj;

 b) recepţia punerii în funcţiune a liniei, care se efectueză după terminarea probelortehnologice ale instalaţiei şi are drept scop verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru
exploatare normală; 

c) recepţia definitivă, care se efectuează la termenul prevăzut pentru realizarea
indicatorilor tehnico-economici aprobaţi;  

Procesele verbale de recepţie definitivă se supun aprobării aceloraşi organe care
au numit comisia de recepţie. 
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2.2. 2.2. Comisia Comisia de de recepţierecepţie 

Recepţia unei LEA în toate etapele se efectuează de către o comisie de recepţie
compusă dintr -un preşedinte şi membri specialişti. Cel puţin unul dintre membrii
comisiei va fi desemnat din partea unităţii care urmează să exploateze linia realizată.  

Din comisia de recepţie nu pot face parte membrii colectivelor de proiectare şi deexecuţie a lucrărilor. 
Pentru liniile electrice aeriene ale căror proiecte de execuţie se aprobă prin

hotărâre de guvern, comisia de recepţie se numeşte de către Guvern. Pentru celelalte
linii, comisia de recepţie se numeşte de către organul care a aprobat proiectul de
execuţie. 

Modul de desfăşurare a activităţii comisiei de recepţie în fiecare etapă se stabileşte
de către preşedintele comisiei. 

Comisia de recepţie răspunde de începerea la termen a recepţiei, de efectuarea şi
de calitatea acesteia, hotărând admiterea sau respingerea ei. 

Hotărârile comisiei de recepţie se iau cu majoritate de voturi şi se consemnează în

 procesul verbal de recepţie, împreună cu eventualele opinii separate ale unor membriai comisiei.
Conducerea exploatării va pune la dispoziţia comisiei de recepţie grupe de

specialişti şi electricieni care vor efectua controale şi verificări la elementele liniei, în
conformitate cu prevederile normativelor de încercări profilactice. 

 2.3.  Documente, v Documente, verificări şerificări şi probe la recei probe la recepţie şi înainte de pţie şi înainte de punerea înpunerea în 

 funcţiune a LEA funcţiune a LEA 

La recepţia unei LEA, executantul împreună cu beneficiarul prezintă, iar comisia

verifică următoarele documente:  a)  proiectul şi detaliile de execuţie a liniei, cu modificările intervenite şi avizate de
 proiectant, avizele şi autorizaţiile, precum şi “Acordul unic”; 

 b) situaţia de plată şi notele de comandă suplimentare; 
c) avizele şi acordurile pentru construcţie de la organele de specialitate

(telecomunicaţii, căi ferate, drumuri naţionale, căi navigabile, căi aeriene, silvicultură,
extracţii miniere şi de gaz metan, etc.) şi de la proprietarii particula ri;

d) autorizaţiile de funcţionare de la organele de specialitate (telecomunicaţii, căi
ferate, drumuri, gaz metan etc;

e)  procesele verbale de omologare a elementelor incluse în lucrările ascunse:
fundaţii (inclusiv armăturile), prize de legare la pământ, cleme de legătură, cleme de
susţinere, cleme de tracţiune;
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f) referatul geologic;
g) schema trifazată a LEA cu reprezentarea fazelor, cu indicarea transpunerilor

(rotirilor) de faze şi a numerotării stâlpilor; 
h) tabelele de săgeţi ale LEA proiectate şi realizate de constructor;
i) o fişă specială cuprinzând situaţia înnădirilor şi a eventualelor remedieri prin

montaj, în care se va consemna în mod expres:- nu sunt înnădiri şi nici remedieri de conductoare în deschiderile din porţiunile
speciale de traseu care impun siguranţă mărită; 

- în instalaţie sunt următoarele înnădiri şi remedieri de conductoare (confom
tabelului 1);

 j)  buletinele de verificare a verticalităţii stâlpilor la LEA de înaltă tensiune; 
k)  buletinele de măsurători de tensionare ale ancorelor la LEA de înaltă tensiune; 
l)  buletinele de verificare şi de calitate pentru betoane, conductoare, cleme,

armături, izolatoare, transformatoare, descărcătoare, întreruptoare, separatoare, prize
de împământare; 

m) o listă cu abaterile de la proiect şi normative cu derogările r espective;

n) inventarul construcţiilor auxiliare şi al materialelor de rezervă; o) inventarul elementelor componente ale liniei realizate, cuprinzând: numărul de
stâlpi pe tipuri şi material, izolaţia utilizată, tipul conductoarelor, lungimea liniei,
numărul şi tipul aparatajelor montate;

 p) fişele de încrucişare cu liniile de telecomunicaţii, conform STAS 6290; 
q) tabel cu situaţia traversărilor (linii de telecomunicaţii. căi ferate, drumuri

naţionale, linii electrice aeriene, râuri, case, construcţii, canale, etc.)  
r) tabel cu situaţia stâlplor balizaţi (zi şi noapte); 
s) tabelul cu culoarele LEA prin păduri sau livezi, care trebuie întreţinute în

continuare de unitatea gestionară. 
Pentru a urmări comportarea în timp a LEA, documentele indicate mai sus vor fi

actualizate  permanent, cu toate modificările care intervin în exploatare, cu ocazialucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 

 2.4. Controlul în teren

La terminarea lucrărilor de montaj, beneficiarul lucrării pregăteşte echipele care
urmează să execute controlul pe teren.  

Echipele verifică pe teren modul în care lucrarea respectă normele tehnice de
construcţie şi proiectul întocmit sau modificările date de proiectant pe parcursul
execuţei. 

Verificarea se face prin control vizual de la sol sau prin urcare pe fiecare stâl  p şi
verificarea fiecărui contact în parte, conform tabelului 2. 
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2.4.1 Stâlpii

Se verifică atât din punct de vedere al corespondenţei lor cu cei prevăzuţi în
 proiect (tip, amplasament) cât şi din punct de vedere calitativ. 

Cu privire la calitatea stâlpilor se verifică, în mod special, următoarele: 

- pentru stâlpii de metal, se verifică vizual totalitatea elementelor componente alestâlpului, starea acestora, eventuale deformări ale tronsoanelor sudate, punctele de
sudură, de îmbinare prin şuruburi, de utilizare a profilelor şi a dimensiunilor

 prevăzute în proiectul tipului respectiv de stâlpi, precum şi modul în care s-a realizat
vopsirea stâlpilor;

- pentru stâlpii de beton, se verifică vizual să nu fie înclinaţi, să nu fie încovoiaţi,
 betonul să nu aibă fisuri ori deteriorări, armătura stâlpilor să nu fie descoperiă,
elementele metalice şi de beton armat montate pe stâlp să fie legate la armătura
stâlpului;

Pe stâlpii LEA trebuie să existe inscripţionările menţionate în capitolul 3.2. din
 prezentul normativ, precum şi indicatoarele de securitate. 

La toţi stâlpii LEA, indiferent de tensiune, se va verifica existenţa prizelor de pământ, conform prevederilor proiectului de execuţie, precum şi modul de legare a lor
la stâlp sau la conductorul de nul. Ultimul stâlp se va lega la priza de pământ a staţiei
iar conductorul de protecţie se va lega la rigla staţiei.  

2.4.2.  Fundaţiile 

Pentru verificarea fundaţiilor pe teren, elementul de bază îl constituie procesul
verbal de lucrări ascunse, de corectitudinea întocmirii lui răspunzând executantul
LEA.

Comisia va verifica:

a)
 
respectarea dimensiunilor fundaţiilor pe orizontală, a fundaţiilor turnate,finisajul lor şi marca betonului; 

 b) modul de executare a fundaţiilor amplasate în zone inundabile, modul de
orientare a spargheţului, concordanţa cu prevederile proiectului, finisarea lor; 

c) se vor face verificări de fundaţii prin sondaj, prin dezgropare de la un colţ a
fundaţiei, pentru a se verifica adâncimea. Nu se va dezgropa fundaţia de beton pe cele

 patru laturi, pentru a nu periclita stabilitatea fundaţiei şi slăbirea solului în care este
încastrată; 

d) dacă fundaţiile nu au alunecat odată cu terenul; 
e) amenajarea terenului în jurul fundaţiei pentru asigurarea scurgerii apelor. 
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2.4.3. Izolatoarele

Se verifică vizual dacă nu prezintă spărturi, fisuri, defecte de glazură, desprinderi
ale capelor, murdărie precum şi existenţa armăturilor pentru asamblarea lanţuril or de
izolatoare. Izolatoarele de întindere la stâlpii de colţ nu trebuie să atingă elementele

stâlpului, respectându- se distanţele minime prescrise. Între elementele aflate subtensiune şi cele legate la pământ, izolaţia liniei trebuie să corespundă cu prevederile
normativelor PE 109 şi PE 104 privind nivelul de izolaţie necesar (zone poluate,
traversări speciale de traseu etc.) în care sens se va verifica concordanţa cu proiectul. 

La recepţie comisia va verifica: 
a) concordanţa între consolele montate şi cele prevăzute în proiectul de execuţie;  
 b) consolele nu trebuie să fie montate înclinat sau să aibă deformaţii.  

2.4.4. Conductoarele

La recepţie se vor controla următoarele: 

a) în deschiderile unde sunt necesare măsuri de “siguranţă mărită” sunt interziseînnădirile. 
Aceste deschideri sunt:
- traversări de linii de telecomunicaţii; 
- traversări de drumuri în interiorul şi exteriorul localităţilor (cu excepţia

drumurilor de câmp, de pădure sau similare); 
- traversări de alte linii electrice (JT, MT, IT); 
- traversări ale mijloacelor de transport pe cablu suspendat; 
- traversări de conducte supraterane; 
- traversări ale cursurilor navigabile de apă; 
- traversări ale instalaţiilor de irigaţii; 

- traversări de poduri, baraje, diguri; - traversări peste clădiri. 
 b) în alte deschideri ale LEA decât cele menţionate la literele de mai sus, la

lucrările de montaj şi reparaţii se admit următoarele: 
- înnădirea conductorului cel mult o dată pe fază şi deschidere; înnădirea nu va fi

mai aproape de 3 m faţă de punctul de suspensie al conductoarelor (clema de legătură,
de susţinere sau de întindere); 

c) existenţa protecţiei contra vibraţiilor; 
d) realizarea transpunerilor de faze;
e) existenţa distanţoarelor, cu respectarea distanţei maxime între conductoarele

 jumelate;
f) verificarea cordoanelor de legătură (distanţe faţă de consolă). 
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2.4.5.  Armături şi dispozitive speciale 

Se verifică sub aspectul corespondenţei lor cu tipurile prevăzute în proiect. 
Prin urcarea pe stîlpi se verifică, acolo unde sunt suspiciuni şi este posibil, modul

în care a fost executată strângerea buloanelor, modul de aşezare a clemelor, existenţa

şaibelor, a benzilor de protecţie, distanţele între eclatoarele descărcătoarelor, bunafuncţionare a dispozitivelor de acţionare a separatoarelor, modul de închidere şi
deschidere a cuţitelor separatoarelor.  

2.4.6. Distanţe, măsuri de protecţie şi siguranţă 

Se verifică sub aspectul corespondenţei lor cu cele prevăzute în proiect şi în
normativul privind construcţia LEA, PE 104. 

 2.5.  Punerea în funcţi Punerea în funcţiune şi exploatareune şi exploatarea de probăa de probă 

În urma verificării documentaţiilor , a controlului pe te ren şi a executării probelor,
comisia de recepţie întocmeşte procesul verbal de recepţie preliminară. Prin acest
document, comisia hotărăşte dacă instalaţia se poate pune în funcţiune de probă (72
ore) sau numai după efectuarea anumitor remedieri de către executant. 
După cele 72 de ore de probă, se face recepţia instalaţiei, cu scopul de a stabili dacă
sunt îndeplinite condiţiile pentru exploatarea normală a instalaţiei.  

În timpul exploatării de probă se verifică în special: 
- eventualele conturnări sau descărcări superficiale pe suprafaţa izolatoarelor;
- eventualele contacte imperfecte;
- comportarea generală a LEA la punerea ei sub tensiune; 

- curentul capacitiv şi p uterea reactivă a liniei;  - reglajul protecţiilor şi modul de funcţionare a automatizărilor; 
În perioada de punere în funcţiune răspund:  
a) pentru hotărârea începerii perioadei de punere în funcţiune şi exploatare de

 probă –  comisia de recepţie sau, în caz de divergenţe, preşedintele comisiei; 
 b) pentru conducerea probelor –  organizaţia de exploatare; 
c) pentru executare a lucrărilor de exploatare necesare în perioada probelor de 72

ore –  organizaţia de exploatare; 
d) pentru îndrumarea şi controlul probelor prevăzute în normative –  organizaţia de

exploatare, iar pentru probele solicitate suplimentar preşedintele comisiei; 
e) pentru legătura cu conducerea operativă a sistemului energetic - organizaţia de

exploatare, printr-un delegat al conducerii sale tehnice.
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Responsabilitatea manevrelor, efectuate conform PE 118 şi a aplicării normelor
de protecţie a muncii (NSPM – TDEE 65), revine personalului de exploatare.

Dacă la recepţie lipsesc unele părţi din instalaţie (ca urmare a nelivrării la timp a
acestora) sau dacă nu există încă condiţiile pentru încercarea instalaţiilor în anumite
regimuri de funcţionare, dar se poate trece la punerea în funcţiune şi exploatare cu

ajutorul unor provizorate, se va putea solicita efectuarea probei de 72 ore şiexploatarea pe timp limitat, cu obţinerea următoarelor aprobări: 
- pentru LEA de 750, 400 şi 220 kV de la conducerea Transelectrica S.A., la

 propunerea conducerii sucursalei de transport;
- pentru LEA de 110 kV de la conducerea sucursalei de transport, la propunerea

conducerii tehnice a unităţii de exploatare care preia în gestiune instalaţia.  
Punerea în funcţiune în condiţii derogatorii nu trebuie să afecteze funcţionarea în

condiţii de siguranţă a liniei, iar lucrările de completare, pentru aducerea la nivelul
 prevederilor din proiect, se vor efectua de către executant în înţelegere cu organizaţia
de exploatare.

Cu proba de 72 de ore reuşită ia sfârşit perioada de exploatare de probă şi comisia

de recepţie încheie procesul verbal de recepţie (de punere în funcţiune). Data procesului verbal reprezintă data începerii perioadei de garanţie. 

 2.6.  Recepţia d Recepţia definitivăefinitivă 

În perioada de garanţie, organizaţia de exploatare execută probele legate de
stabilirea caracteristicilor de funcţionare. 

Probele se execută în prezenţa executantului şi, eventual, a furnizorului (pentru
instalaţii complexe).  

În perioada de garanţie, sucursala de transport care are în exploatare LEA la care
recepţia preliminară a fost admisă, este răspunzătoare pentru buna folosire, îngrijire şi

întreţinere, precum şi pentru deficienţele ivite din vina sa. Sucursala de transport este obligată să semnaleze executantului şi beneficiarulul
de investiţii deficienţele ivite în perioada de garanţie, înainte ca ele să provoace alte
degradări, în termen de două zile de la constatarea lor. În cazul depăşirii acestui
termen va suporta costul remedierii degradărilor suplimentare produse din această
cauză. 

Recepţia definitivă se poate face chiar şi înainte de expirarea perioadei de
garanţie, dacă s -au realizat condiţiile de exploatare prevăzute în documentaţia
tehnico-economică şi indicatorii tehnico -economici prevăzuţi.  

Recepţia definitivă are următoarele scopuri:  
- verificarea modului de comportare a LEA în timpul exploatării; 
- verificarea măsurătorilor şi încercărilor fixate în perioada de garanţie; 
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- verificarea remedierii deficienţelor apărute în perioada de garanţie; 
- stabilirea măsurilor suplimentare care trebuie luate pentru ca lucrările care se

dau în exploatare definitivă să funcţioneze cu maximum de siguranţă. 
Dacă la recepţia definitivă toate verificările şi constatările dau rezultate favorabile

se trece linia în exploatare definitivă. În caz contrar se propune amânarea dării în

exploatare definitive, stabilindu- se măsurile necesare şi termenul de executare. 

3. 3. EXPLOATAREA EXPLOATAREA LINIILOR LINIILOR ELECTRICE AELECTRICE AERIENE DEERIENE DE
TRANSPORTTRANSPORT

 3.1.  Delimitarea LEA de transport

3.1.1. Principiul general pentru delimitarea liniilor electrice aeriene de înaltă

tensiune între sucursalele de transport este ca liniile din zona de activitate a unei
sucursale să se afle în întregime sub jurisdicţia acesteia. 

3.1.2. Fac excepţie de la această regulă generală situaţiile în care distanţa, pe căile
de acces existente, de la sediul centrului de înaltă tensiune (sau secţiei de înaltă
tensiune) până la cel mai îndepărtat punct al LEA, depăşeşte 50 km. În acest caz,
delimitarea se stabileşte într -un punct convenabil ambelor întreprinderi, putându-se
stabili, în caz extrem şi un singur gestionar. 

3.1.3. Delimitarea în aliniamentul LEA se face, de regulă, la un stâlp de întindere,
cel mai apropiat de linia de demarcaţie a zonelor de activitate ale sucursalelor. Stâlpul
respectiv, inclusiv lanţurile de izolatoare (până la clema de tracţiune ce face
delimitarea) vor fi în gestiunea sucursalei în zona căreia se află. 

3.1.4. Delimitarea liniilor electrice aeriene de transport, faţă de staţiile de
transformar e se face de la clema de tracţiune către linie (de la rigla staţiei pentru
staţiile exterioare, respectiv de la izolatoarele de fixare pentru staţiile interioare).
Aparţin staţiei lanţul de izolatoare de întindere, precum şi eventualele aparate care
sunt racordate la LEA în prima deschidere a acesteia (transformatoare de tensiune,
descărcătoare cu rezistenţă variabilă, bobine de înaltă frecvenţă etc.). 

3.1.5. În cazul în care pe traseul unei LEA de transport, aflată în gestiunea mai
multor întreprinderi, se încadrează o nouă staţie de transformare, se va trece la o nouă
delimitare conform principiilor de mai sus.

3.1.6. După stabilirea delimitărilor se întocmeşte inventarul LEA de transport ce
revine fiecărei întreprinderi. 



 

 NTE XXX/XXXX

22

3.1.7. Cu ocazia stabilirii d elimitărilor şi întocmirii inventarului, subunitatea
organizatorică, având gestiunea nemijlocită a LEA, întocmeşte “Fişa tehnică a LEA
de transport”, conform instrucţiunilor în vigoare.

 3.2.  Inscripţionare Inscripţionarea LEA de transpora LEA de transport t  

3.2.1. Inscripţionarea LEA de transport cuprinde inscripţionarea de identificare şi
inscripţionarea de securitate. Aceste inscripţionări se fac pe stâlpii LEA, înainte de
darea în exploatare a acesteia, prin montarea unor plăcuţe de inscripţionare sau prin
înscrierea direct pe stâlpi, cu vopsea.

3.2.2. Inscripţionarea de identificare trebuie să permită personalulu i de exploatare
şi întreţinere să recunoască uşor LEA, circuitul şi stâlpul, în vederea executării
lucrărilor în condiţii de securitate. 

3.2.3. Inscripţionarea de identificare a LEA de înaltă tensiune va cuprinde
următoarele: 

- denumirea convenţională a LEA, cu indicarea circuitelor în cazul LEA cu mai

multe circuite;- numărul de ordine al stâlpilor; 
- denumirea sucursalei;
- anul montării stâlpului; 
- poziţia fazelor pe stâlp;
3.2.4. Denumirea convenţională a LEA de înaltă tensiune (110-750 kV) se

compune din indicarea tensiunii nominale şi numirea staţiilor de transformare de la
capetele liniei.

3.2.5. Numărul de ordine al stâlpului va fi, în principiu, în conformitate cu
 proiectul de execuţie a LEA de înaltă tensiune, în aşa fel ca pe traseul liniei, un număr
să se regăsească o singură dată, indiferent de delimitarea dintre sucursalele de

transport.3,2.6. În situaţiile în care în aliniamentul liniei se execută lucrări de consolidări
sau devieri, care conduc la plantarea de noi stâlpi, în număr mic (sub 10 stâlpi), se
recomandă a se menţine vechea numerotare, stâlpii noi introduşi fiind numerotaţi cu
numărul stâlpilor adiacenţi, însoţit de litere majuscule. 

3.2.7. În cazul în care pe traseul unei LEA de transport se încadrează o nouă staţie
de transformare, este necesar a se stabili noile denumiri convenţionale ale liniilor
(circuitelor) şi renumerotarea stâlpilor. 

 Noile numere vor fi operate în documentaţia de execuţie a liniei vechi şi, după
caz, a liniilor noi. Pe stâlpi se va menţine anul real de montare a lor. 

3.2.8. Inscripţionarea de identificare se execută, de regulă, astfel: 
- pentru stâlpii de beton prin înscrierea cu vopsea direct pe stâlpi;
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- pentru stâlpii de metal prin montarea de plăcuţe indicatoare. 
Inscripţionarea de identificare se va face pe fiecare stâlp, pe acea parte a stâlpului

care privită din faţă, în lungul aliniamentului, este în sensul de creştere a numerotării
stâlpilor.

Inscripţionarea se va plasa la stâlpii cu două picioare pe piciorul din dreapta, iar la

stâlpii cu trei picioare pe cel din mijloc.
3.2.9. Inscripţiile vor fi realizate în negru pe fond alb. Se recomandă ca plăcuţele

indicatoare să fie confecţionate din tablă emailată.  
Dimensiunile plăcuţelor indicatoare vor fi de 300 x 225 mm, iar distanţele dintre

găurile de fixare (de  5 mm), de 260 x175 mm, în cazul liniilor cu unul sau două
circuite.

Pentru liniile având mai mult de două circuite se va monta un număr
corespunzător de asemenea plăcuţe, în poziţii adecvate sau se va confecţiona o
singură plăcuţă din multiplicarea dimensiunilor de mai sus. Modul de inscripţionare
se va preciza de către proiectant în “Proiectul de execuţie a liniei”.  

3.2.10. Inscripţionarea poziţiei fazelor se va face direct pe stâlp (pe montant la

stâlpii de metal şi direct pe stâlp la cei de beton). 3.2.11. Inscripţionarea de securitate are ca scop semnalizarea pericolului pentru
 persoanele străine şi interzicerea atingerii stâlpului sau firelor, fiind realizată dintr -un
indicator de interzicere, conform STAS 297/2, având dimensiunile de 300 x 225 mm
şi textul: “NU ATINGEŢI STÂLPII, NICI FIRELE CĂZUTE LA PĂMÂNT”. Se
recomandă ca indicatoarele de securitate (plăcuţele avertizoare) să fie confecţionate
din tablă emailată.  

3.2.12. Indicatoarele de securitate se montează pe părţile laterale ale stâlpului. În
cazul stâlpilor cu mai multe picioare situaţi în “zonă cu circulaţie frecventă”, 
indicatoarele se montează pe fiecare picior al stâlpulu i.

3.2.13. Inscripţionarea de identificare şi inscripţionarea de securitate vor fi

amplasate pe stâlp la o înălţime de peste 2,2 m de la sol.  3.2.14. Inscripţionările existente pe LEA de înaltă tensiune se pot menţine până la
 prima revizie tehnică, cu care ocazie se p un de acord cu prevederile regulamentului de
faţă. 
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3.3. Documentaţia tehnică în exploatarea LEA de transport 3.3. Documentaţia tehnică în exploatarea LEA de transport  

3.3.1. Documentaţia tehnică necesară pentru exploatarea LEA de transport este
cea prevăzută în PE 017, pentru centrele (secţiile) de linii de înaltă tensiune. 

3.3.2. Instrucţiunea de intervenţie la incidente se întocmeşte de către subunitatea

aparţinătoare pentru fiecare linie în parte. Se recomandă ca instrucţiunea să cuprindă următoarele: 
- schema liniei, cu indicarea numărului stâlpilor la care se intră sau se iese pentru

control;
- harta (schiţa) cu traseul liniei, cu indicarea punctelor de intrare şi ieşire din

 porţiunile de control; 
- punctele de intrare şi ieşire, prin indicarea denumirii localităţilor sau a punctelor

marcate (şosele, drumiri); 
- modul de transmitere a informaţiilor de către echipă; 
3.3.3. Dacă controlul se efectuează numai cu mijloace auto se va indica traseul pe

care urmează să -l parcurgă şi durata necesară pentru control. 

3.3.4. Centralizatorul evenimentelor petrecute în LEA se păstrează de subunitateaaparţinătoare şi va cuprinde: data la care s -a petrecut evenimentul, cauza, modul de
rezolvare (tabelul 3).

În sensul prezentului regulament, se consideră evenimente următoarele: 
- revizii, reparaţii curente şi reparaţii capitale, care constituie evenimente

 planificate;
- reparaţii accidentale, întreruperi ocazionate de alte considerente (măsuri de

 prevenire a avariilor, controale), care constituie evenimente neplanificate;
- declanşări care constituie evenimente nedorite.  

3.4. 3.4. Organizarea exploatării Organizarea exploatării LEA LEA de de transport transport  

3.4.1. Activitatea de exploatare a LEA de transport se desfăşoară în cadrul
subunităţilor sucursalelor de transport şi este desfăşurată de formaţii specializate în
domeniul lucrului la linii de înaltă tensiune. 

3.4.2. Subunităţile sucursalelor de transport asigură personal calificat şi mijloacele
necesare în vederea desfăşurării normale a activităţilor de exploatare şi întreţinere a
LEA de înaltă tensiune. 

3.4.3. Formaţia de lucru la LEA de înaltă tensiune desfăşoară activităţi de
exploatare, întreţinere curentă, revizii tehnice, reparaţii curente şi intervenţii
accidentale în scopul menţinerii în funcţionare în condiţii de siguranţă a liniilor, în
conformitate cu normativul PE 016-8.
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3.5. 3.5. Lucrări de Lucrări de exploatare şi întreţinere curentă a exploatare şi întreţinere curentă a LEA de LEA de transport transport  

Lucrările de exploatare şi întreţinere curentă a LEA includ ansamblul de operaţii
şi activităţi care se efectuează în scopul menţinerii şi readucerii LEA de înaltă
tensiune la condiţiile tehnico -economice şi de fiabilitate prevăzute, în vederea

asigurării continuit ăţii procesului de transport al energiei e lectrice.  Pentru menţinerea în stare de funcţionare, pentru evitarea avariilor şi
întreruperilor accidentale, se efectuează următoarele categorii de lucrări:  

- exploatare (E);
- întreţinere curentă (IC);  
- intervenţii accidentale (IA)  
- opriri tehnologice (OT).

3.5.1.  Exploatarea (E)

În categoria lucrărilor de exploatare (E), sunt cuprinse: supravegherea (S) şi

controlul curent (CC).a) Supravegherea (S), se efectuează neplanificat şi constă din aprobarea accesului
la LEA de înaltă tensiune şi supravegherea personalului delegat pentru executare de
lucrări.

 b) Controlul curent (CC), se execută planificat şi constă în verificarea de la sol a
elementelor componente, a culoarelor de siguranţă şi a zonelor de siguranţă ale LEA,
în vederea stabilirii stării tehnice şi menţinerea liniei în stare de funcţionare.  

Controlul curent se execută o dată pe an la LEA de înaltă tensiune de 110-750 kV.
În timpul controlului se vor verifica, în principal, următoarele: 
- aliniamentul şi culoarul liniei; 
- starea fizică a izolatoarelor, a lanţului de izolatoare şi a armăturilor; 

- porţiunile speciale de traseu ale liniei, încrucişări şi apropieri de: căi ferate,drumuri, alte LEA, linii de telecomunicaţii, clădiri, construcţii, cursuri de apă,
 plantaţii etc.

- starea fundaţiilor, verticalitatea stâlpilor, integritatea ancorelor, modul de
racordare a prizelor de p ământ la stâlpi. 

Se va urmări cum sunt respectate distanţele normate de la conductoarele LEA
 până la sol sau culturile de sub linie, precum şi faţă de arbori, în cazul trecerii prin
livezi sau păduri. 
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3.5.2. Întreţinerea curentă (IC) 

Include lucrări şi operaţii de volum redus, care se execută periodic sau
neperiodic, şi sunt necesare pentru menţinerea diferitelor elemente componente în
stare tehnică corespunzătoare, în scopul prevenirii unor deteriorări, avarii sau

incidente. a)  Lucrările de întreţinere curentă periodică (IC  p) se execută conform
instrucţiunilor furnizorilor de echipamente, regulamentelor şi instrucţiunilor tehnice
de exploatare şi instrucţiunilor tehnice interne. Ele au o periodicitate anuală şi includ
intervenţii de mică amploare la elementele constructive ale LEA, cum ar fi:

- refacerea legăturilor electrice sau mecanice deteriorate; 
- recondiţionarea integrităţii conductoarelor active şi de protecţie; 
- rectificarea stratului de vopsea;
- înlocuirea inscripţiilor şi tăbliţelor necorespunzătoare;  
- înlăturarea cuiburilor de păsări sau obiectelor aruncate pe LEA; 
- verificarea săgeţilor şi aliniamentului liniei; 

- corectarea coridoarelor de siguranţă; - înlocuirea izolatoarelor deteriorate;
- verificarea clemelor;
- verificare armăturilor. 

 b)  Lucrările de întreţinere curentă neperiodică (IC n) se execută în scopul
 prevenirii sau eliminării deteriorărilor, avariilor sau incidentelor depistate ca urmare a
controalelor dispuse operativ.

3.5.3. Întervenţiile accidentale (IA)

Reprezintă ansamblul de lucrări ce se efectuează pentru prevenirea şi/sau

remedierea incidentelor ce apar în LEA aflate în regim normal de exploatare sau caurmare a efectelor produse de fenomene deosebite (cutremure, incendii, explozii,
furtuni distrugătoare, inundaţii, alunecări de teren, prăbuşiri etc.) precum şi lucrări
necesare eliminării defectelor constatate la controlul accidental al LEA, defecte ce
constituie un pericol iminent de întrerupere a alimentării cu energie electrică.

Intervenţiile accidentale comportă urgenţă şi nu pot fi amânate. 
Controlul accidental al LEA de înaltă tensiune se va efectua în cazul unor

incidente care conduc la funcţionarea nereuşită a instalaţiilor RAR.. 
În cazul în care la repunerea normală sub tensiune, după RAR nereuşit, linia

rămâne sub tensiune, necesitatea efectuării controlului se va stabili după analiza
incidentului.
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Controlul trebuie efectuat numai în porţiunea indicată de locatoarele de defect
fixe (în celulele staţiei) sau mobile. În celelalte cazuri, necesitatea efectuării
controlului pe o anumită porţiune de linie sau pe întreg traseul liniei se va stabili după
analiza funcţionării instalaţiilor de protecţie prin relee şi a informaţiilor obţinute după

 producerea incidentului, de la personalul propriu sau de la persoane din afara

întreprinderii.Dacă într -un interval relativ scurt de timp se înregistrează pe o LEA  funcţionări
reuşite dar repetate ale instalaţiilor de RAR, se recomandă executarea unui control pe
LEA pentru depistarea cauzelor, în vederea prevenirii unui defect persistent.

La nivelul centrului de înaltă tensiune sau a formaţiei de LEA, înaintea începerii
controlului se va instrui personalul, făcând următoarele precizări: 

- controlul LEA se face considerându-se linia “sub tensiune”
-- porţiunile de control din LEA şi repartizarea lor pe electricienii formaţiei; 
- locurile de acces la traseul LEA şi locurile de retragere, după terminarea

controlului, pentru adunare;
- zonele periculoase sau accidentale din traseul LEA ce trebuie ocolite;

- modul de anunţare a rezultatului controlului; - dacă controlul se execută “de la sol” sau “prin urcare pe suporturi” şi măsurile
de protecţie a muncii necesare. 

Rezultatul controlului se va consemna într-un “Raport de control” (tabelul 4), de
către fiecare electrician, pentru porţiunea controlată. Acest raport se predă maistrului
formaţiei, pentru analiză şi evidenţă.

Controlul accidental al LEA de înaltă tensiune se va efectua şi în cazul apariţiei
unor fenomene ale naturii  ce ar fi putut afecta siguranţa funcţionării liniei ca: furtuni,
viscol, viituri, inundaţii, alunecări de teren, cutremur, chiciură etc. 

Controlul va fi executat, după caz, numai în porţiunile ce puteau fi afectate sau

 pe întreg traseul liniei.
Cele mai frecvente defecţiuni ale LEA de înaltă tensiune sunt cele de izolaţie sau

ale conductoarelor şi pot avea drept cauze atât calitatea necorespunzătoare a
materialelor utilizate cât şi cauze externe .

a) Defecţiunile de izolaţie se manifestă în următoarele moduri: 
- străpungerea izolaţiei - izolatoarele apar înnegrite sau sunt distruse complet;
- conturnarea izolaţiei –  izolatoarele apar înnegrite pe partea conturnată; 
- străpungerea spaţiului de aer dintre conductoarele fazelor diferite sau dintre

conductoare şi părţile metalice legate la pământ (la locul defectului conductoru l apare
 parţial topit, acest fenomen fiind o consecinţă a căderii conductorului din punctele de
fixare datorită ruperii unor elemente ale lanţului). 
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Notă:Notă: Ruperea unor elemente ale lanţului poate fi consecinţa unor acţiuni
mecanice exterioare asupra liniei sau a arcului electric produs prin străpungerea şi
conturnarea lanţului de izolatoare, combinate cu acţiunea forţelor exterioare. 

 b) Defecţiunile conductoarelor  se manifestă în următoarele moduri: 
- deterioararea locului de contact cu clema –  clema apare de culoare schimbată,

iar conductorul este parţial topit la intrarea în clemă; 

- ruperea conductorului din cauze mecanice – conductorul apare rupt îndeschidere;
- ruperea conductorului din cauze electrice – conductorul apare rupt, dar cu urme

de arc electric în zona de rupere;
- alungirea conductoarelor –  conductorul apare cu săgeata mărită. 
Calitatea necorespunzătoa re a materialelor  sau utilizarea lor inadecvată trebuie

să facă obiectul unor analize de caz sau să conducă la întocmirea unor fişe de
echipament deteriorat de detaliu care trebuie să evidenţieze: erori de proiectare,
montaj necorespunzător , defecţiuni de fabricaţie, modificarea structurii materialului în
timp, su prasolicitări electrice ori mecanice, uzură mecanică, neutilizarea vaselinei
siliconice pentru ungerea izolatoarelor din zonele poluate sau a protecţiilor

anticorozive pentru stâlpii metalici. Acţiunile externe sunt cauzate de: medii poluante ori corozive, supratensiuni
atmosferice, alunecări de teren, suprasolicitări mecanice din cauza depunerilor de
chiciură, suprasolicitări mecanice la intemperii, şuntarea izolatoarelor prin corpuri
străine, acţiuni ale utilajelor sau persoanelor străine şi ele trebuie menţionate explicit
în raportul de control.

Experienţa de exploatare a LEA de înaltă tensiune a permis stabilirea
 principalelor categorii de incidente caracteristice diferitelor elemente ale LEA.
Modalităţile de identificare şi de remediere a acestor a sunt prezentate în tabelul 5.

3.5.4. Opririle tehnologice (OT)

Sunt întreruperi voite ale funcţionării liniilor de transport, necesare pentru
executarea unor lucrări la alte obiective. În această categorie se includ operaţiile de
realizare a măsurilor tehnice de securitate prevăzute de normele de protecţie a muncii

 pentru instalaţii electrice (de exemplu, întinderea conductoarelor la realizarea
subtraversării cu alte LEA, etc.) 

 3.6. Criterii de fundamentare a deciziei de înlocuire a conductoarelor LEA din

exploatare

Verificarea stării co nductoarelor se execută în următoarele cazuri:  
- la adoptarea deciziilor de modernizare sau de reparaţie capitală a LEA; 
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- cînd se înregistrează primele avarii pe LEA provenite din coroziunea
conductoarelor;

- după 30 de ani de la construcţia liniei pentru zone nepoluate sau uşor poluate
(gradele I şi II, conform PE 109) şi apoi periodic o dată la 4 ani; 

- după 5 ani de la construcţia liniei pentru zone cu poluare mare (gradele III şi

IV, conform PE 109) şi apoi o dată la 2 ani. Dacă în urma verificărilor se constată existenţa unui grad de coroziune periculos,
din linie se prelevează eşantioane de conductoare care vor fi supuse la încercări
mecanice prin metoda “fir cu fir” conform instrucţiunii 3. RE-I 220-98.

Deciziile de înlocuire a conductoarelor LEA din exploatare vor fi luate în
următoarele cazuri:  

a) La conductoarele de protecţie din oţel zincat 
- dacă sarcina de rupere determinată prin încercări este mai mică decât 70% din

sarcina de rupere calcu lată, pentru LEA din zone nepoluate sau uşor poluate (gradele I
şi II, conform PE 109);

- dacă sarcina de rupere determinată prin încercări este mai mică decât 65% dinsarcina de rupere calculată, pentru LEA din zone cu poluare mare (gradele III şi IV,
conform PE 109);

 b) La conductoarele de oţel-aluminiu
- dacă sarcina de rupere determinată prin încercări este mai mică decât 70% din

sarcina de rupere calculată, pentru LEA din zone nepoluate sau uşor poluate (gradele I
şi II, conform PE 109);

- dacă sarcina de rupere determinată prin încercări este mai mică decât 65% din
sarcina de rupere calculată, pentru LEA din zone cu poluare mare (gradele III şi IV,
conform PE 109);

Lungimea de conductor care se înlocuieşte se extinde pentru întreaga linie în

cazul LEA din zone nepoluate sau uşor poluate. În cazul liniilor amplasate în zone poluare mare lungimea de conductor care se înlocuieşte se extinde numai la porţiunea
afectată de poluare din care s-au prelevat eşantioanele încercate. 
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Tabelul 1Tabelul 1

ÎNNĂDIRI ŞI REMEDIERI DE CONDUCTOAREÎNNĂDIRI ŞI REMEDIERI DE CONDUCTOARE  

 Nr.
crt.

Punctul de
înnădire a

conductorului
între stâlpi

Tipul clemei de
înnădire,
fabricant

Unitatea
executantă 

x
Data

efectuăriiremedierii

Şeful
de

echipă
care a

efectuatlucrarea

Maistrul
sau

cadrul
tehnic

care aefectuat
lucrarea

Observaţii
ale

organului
de recepţie 
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Tabelul 2Tabelul 2

CONTROLUL ÎN TERENCONTROLUL ÎN TEREN

VERIFICAREA VERIFICAREA LUCRĂRILOR LUCRĂRILOR DE EXEDE EXECUŢIE CUŢIE AA LINIILOR ELECTRICELINIILOR ELECTRICE
AERIENE DE ÎNALTĂ TEAERIENE DE ÎNALTĂ TENSIUNE, PRIN NSIUNE, PRIN CONTROL VIZUAL CONTROL VIZUAL DE DE LA SOLLA SOL

SAU PRIN URCARE PE STÂLP, CU OCAZIA RECESAU PRIN URCARE PE STÂLP, CU OCAZIA RECEPŢIEIPŢIEI

Denumirea
elementelor
de verificat

Materialul
din care sunt
confecţionate 

Tipul
constructiv

Verificările ce se execută  

Stâlpi Metal Susţinere sau
speciali

1. Tipul de stâlp să corespundă cu
cel din proiect sau să existe
derogarea proiectantului.

2. Verificarea modului de îmbinare
 prin sudură sau şuruburi a
elementelor.

3. Modul de vopsire a stâlpului.
4. Legarea la pământ sub aspectul

contactului electric (zincare,
şaibe de presiune). 

5. Existenţa inscripţiilor de
identificare, exploatare şi

 protecţie a muncii. 
6. Orientarea corectă a stâlpului

LEA (conform 3.LI-I 179-87)
Beton armat Susţinere sau

speciali
1. Verificarea conform punctelor

1,4,5 şi 6 de la stâlpii de metal. 
2. La stâlpii din beton precomprimat

nu se admit fisuri, iar la stâlpii din
 beton centrifugat se admit fisuri
de maximum 0,2 mm, conform
STAS 2970.
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Denumirea
elementelor
de verificat

Materialul
din care sunt
confecţionate 

Tipul
constructiv

Verificările ce se execută  

3. Armătura stâlpului să nu fie
descoperită.

4. Stâlpii să nu fie înclinaţi sau

încovoiaţi. Fundaţii Beton sau
 beton armat

Beton de
susţinere sau 

 beton special

1. Se consultă procesul verbal de
lucrări ascunse şi se fac aprecieri
în termen.

2. Tipul şi dimensiunile fundaţiei pe
orizontală (la suprafaţă). 

3. Finisarea fundaţiilor la toate
 părţile aflate deasupra solului. 

4. Orientarea corectă a fundaţiilor
cu s pargheţ. 

5. Fundaţia să nu fi alunecat odată

cu terenul.Izolatoare Porţelan 
Sticlă 

Izolatoare
compozite

Suport
Tracţiune 

Tijă 
Capă-tijă 
Izolatoare
compozite

1. Defecte superficiale, ciobiri,
glazuri, fisuri, desprinderi ale
capelor, murdărie etc. 

2. Fixarea corectă a izolatoarelor
capă-tijă în lanţ şi existenţa
siguranţelor flexibile. 

3.  Nivelul de izolaţie prevăzut în 
 proiect.

4. Izolatoarele să nu atingă 
elementele stâlpului sau ale

consolei ori să fie prea apropiate.
Conductoare Aluminiu,

Aliaje de
aluminiu,

Oţel-
Aluminiu,

Oţel-Aliaje de
aluminiu,

Oţel 

Funie Al
Alcoro

Ol-AL

OL-Alcoro

OL

1. Utilizarea tipului de conductor
 prevăzut în proiect. 

2. În deschiderile cu  siguranţă 
mărită nu se admite înnădirea
sau remedierea.

3. O înnădire în deschidere şi fază. 
4. Distanţa de la înnădire la punctul

de suspensie.
5. Funia să fie continuă, fără noduri

sau cu fire rupte.
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Denumirea
elementelor
de verificat

Materialul
din care sunt
confecţionate 

Tipul
constructiv

Verificările ce se execută  

Cleme şi
armături 

Oţel
Aluminiu

Conform
 proiectului

1. Modul de montare a clemelor şi
armăturilor, concordanţa cu cele

 prevăzute în proiect.  

2. Presarea corespunzătoare aclemelor
Aparate - - Buna funcţionare a dispozitivelor de

acţionare a separatoarelor şi
întreruptoarelor

Distanţe 
Măsuri de

 protecţie şi
siguranţă 

- Conform
 proiectului

1. Traversările şi apropierile faţă de
căi ferate şi drumuri trebuie să
respecte distanţele impuse de PE
104 şi STAS 4392. 

2. Încrucişările şi ap ropierile faţă de
liniile de telecomunicaţii trebuie

realizate conform PE 104, PE 125şi STAS 6290.
3. Stâlpii cu aparataj să aibă prize

de pământ. 
4. Alte măsuri prevăzute în proiect. 
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Tabelul 3Tabelul 3

CENTRALIZCENTRALIZATORUL EVENIMENTELOR PETRECUTE ÎNATORUL EVENIMENTELOR PETRECUTE ÎN
LEALEA

........................CU TENSIUNEA DE..............kV........................CU TENSIUNEA DE..............kV

 Nr.
crt.

Data
 producerii

evenimentului

Evenimentul
(RAR, declanşare,
revizie, reparaţie 
ca pitală, reparaţie

accidentală, viscol,chiciură, inundaţii,
alunecări de teren,

acţiuni ale
utilajelor)

Elementul
de reţea

deteriorat

Modul de
rezolvare

Durata
întreruperii
(ore, min.)
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Tabelul 4Tabelul 4

Sucursala de Transport.................................
Centrul ...........................................................
Secţia......................................................... 

RAPORT DE CONTROLRAPORT DE CONTROL

al LEA..........................................................din data......................................................
Porţiunea controlată: de la stâlpul nr. ............................până la stâlpul nr. ....................
Starea atmosferică............................................................................................................

 Nr. stâlpului
sau
deschiderea

Defecţiunea constatată Alte observaţii  

VĂZUT MAISTRU, PERSOANA CARE A EFECTUAT
CONTROLUL

 Numele şi prenumele........................ 
Semnătura.........................................
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