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Preambul  

 
Acest standard român constituie o revizuire tehnică a STAS 831-88  privind utilizarea în comun a stâlpilor pentru liniile de energie electrică, de tracţiune şi de telecomunicaţii. Prin 

revizuirea tehnică a acestui standard 

s-a modificat domeniul de aplicare prin utilizarea în comun a stâlpilor pentru reţele de televiziune prin cablu cât şi alte utilităţi cum ar fi: panouri publicitare, semafoare electrice pentru 

dirijarea circulaţiei, indicatoare stradale sau rutiere şi semnalizări luminoase. 



 

Prin modificarea domeniului de aplicare s-a modificat şi conţinutul tehnic al STAS 831-88. 

 

La data aprobării prezentului standard român  nu există nici un standard internaţional sau european care să se refere la acelaşi subiect .   
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REVIZUIRE STAS 831 - UTILIZAREA ÎN COMUN A STÂLPILOR PENTRU LINII AERIENE DE 

ENERGIE ELECTRICĂ, LINII DE TRACŢIUNE ELECTRICĂ URBANĂ, INSTALAŢII DE 

TELECOMUNICAŢII, REŢELE DE TELEVIZIUNE PRIN CABLU (CATV) ŞI ALTE UTILITĂŢI. 

 

 

1. Generalităţi 

 

1.1. Obiect şi  domeniu de aplicare 

 

1.1.1 Prezentul standard stabileşte condiţiile tehnice care trebuie respectate la utilizarea  în comun a stâlpilor pentru 

următoarele categorii de instalaţii linii de distribuţie de energie electrică, linii de tracţiune electrică urbană, linii de 

telecomunicaţii LTC inclusiv cu cabluri cu fibră optică, de radioficare, de televiziune prin cablu CATV şi alte utilităţi 

(panouri publicitare, semafoare electrice pentru dirijarea circulaţiei, indicatoare stradale sau rutiere, semnalizări 

luminoase etc.), astfel 

 

 Linii electrice aeriene de joasă tensiune (prescurtat LEA j.t), inclusiv pentru iluminat public, cu conductoare 

neizolate sau izolate torsadate, având stâlpi utilizaţi în comun cu linii de telecomunicaţii şi alte utilităţi. 

 Linii de tracţiune electrică urbană, având stâlpi utilizaţi în comun cu linii electrice aeriene de joasă tensiune 

şi/sau linii de telecomunicaţii şi alte utilităţi. 

 Linii electrice aeriene de înaltă tensiune (prescurtat LEA i.t),  cu tensiunea nominală mai mare de 1 kV până la 

20 kV inclusiv cu stâlpi utilizaţi în comun cu linii electrice aeriene de joasă tensiune (LEA j.t) şi linii de 

telecomunicaţii. 

 

1.1.2. Standardul cuprinde numai prevederile specifice utilizării în comun a stâlpilor. Toate celelalte condiţii de 

construcţie a liniilor de pe stâlpii utilizaţi în comun trebuie prevăzute în reglementările tehnice specifice.  

 

1.1.3. Prevederile prezentului standard se aplică la lucrările noi, la reparaţiile capitale ale oricăreia din liniile de pe 

stâlpii utilizaţi în comun precum şi în cazurile în care pe stâlpii existenţi se adaugă noi linii, şi/sau utilităţi care se 

încadrează în prevederile prezentului standard. Pentru liniile existente cu stâlpi utilizaţi în comun se analizeaza 

situaţia acestora sub aspectul încadrării în condiţiile tehnice impuse de reglementările specifice şi trebuie stabilite de 

comun acord, de către părţile care utilizează stâlpi de folosinţă comună, măsurile corespunzătoare conform 

prevederilor actualului standard. 

 

1.1.4. Reglementarea aspectelor tehnico-organizatorice şi financiare, privind lucrările de proiectare, construire, 

control, reparaţii, întreţinere, exploatare şi de protecţie a muncii a instalaţiilor de pe stâlpii utilizaţi în comun, se face 

prin acorduri între părţile interesate. 

 

1.2. Referinţe normative 

 
Următoarele documente normative conţin prevederi care ca urmare a referirilor care se fac la ele în textul acestui 

standard, constituie prevederi ale acestui standard.Toate documentele normative sunt supuse revizuirii şi părţile care 

stabilesc acorduri pe baza acestui standard trebuie să aplice cele mai recente ediţii ale documentelor indicate mai jos, 

conform Catalogului Standardelor Române în vigoare 

 

SR CEI 60038+A1:1997 Tensiuni standardizate de CEI 

SR CEI 60050(466):1999 Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 466 : Linii 

electrice aeriene 

SR CEI 60050(811) :2000 Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 811 : Tracţiune 

electrică 

SR HD 384.2 S2:2001 

(SR CEI 60050(826)+A1:1995/ A99) 

Vocabular electrotehnic internaţional. Capitolul 826: Instalaţii 

electrice în construcţii 

SR CEI 60071-1:1996 Coordonarea izolaţiei. Partea 1 : Definiţii, principii şi reguli 

SR EN 60071-2:1996 Coordonarea izolaţiei. Partea 2 : Ghid de aplicare 
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SR EN 60529:1995 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 

SR CEI 60755 +A1 +A2  :1995 Reguli generale pentru dispozitive de protecţie la curent 

diferenţial rezidual 

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

STAS 297/2-92 Culori şi indicatoare de securitate. Reprezentări. 

STAS 832-79  

  

Influenţe ale instalaţiilor electrice de înaltă tensiune asupra 

liniilor de telecomunicaţii.Prescripţii 

STAS 1999-86          Linii aeriene de telecomunicaţii pe stâlpi. Calculul rezistenţei 

mecanice şi date constructive. Prescripţii de proiectare. 

STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise. 

STAS 4102-85          Piese pentru instalaţii de legare la pământ de protecţie. 

STAS 6271-81          Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Rezistenţă 

electrică. Prescripţii. 

STAS 6290-80 

  

Încrucişări între linii de energie electrică şi linii de 

telecomunicaţii. Prescripţii. 

STAS 8074-76          Încrucişări între liniile de contact pentru tramvaie şi troleibuze 

şi liniile electrice aeriene sau liniile aeriene de telecomunicaţii. 

Prescripţii. 

STAS 8275-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Terminologie. 

STAS 12604-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Prescripţii generale. 

STAS 12604/4-89 

         

Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. 

Prescripţii. 

STAS 12604/5-90 

         

Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. 

Prescripţii de proiectare, execuţie şi verificare. 

 

 

  

1.3. Definiţii 

 Pentru acest standard se aplică următoarele definiţii: 

 

1.3.1. Linie aeriană de energie electrică, denumită prescurtat linie electrică aeriană (LEA): instalaţie montată în 

aer liber, care serveşte la distribuţia energiei electrice şi constituie un ansamblu format din stâlpi, fundaţii ale 

acestora şi instalaţii de legare la pământ, conductoare neizolate sau izolate, izolatoare, cleme, armături, console, 

ancore şi alte accesorii. 

 

1.3.2. Echipament LEA: ansamblu de conductoare, izolatoare, cleme, console şi armături, montate pe stâlpi LEA şi 

alt echipament electric. 

 

1.3.3. Stâlp LEA: construcţie din metal, beton armat sau alte materiale care susţin echipamentul LEA deasupra 

solului. 

 

1.3.4. Ancoră: element constructiv de consolidare a stâlpilor pe anumite direcţii, pentru preluarea eforturilor 

datorate tracţiunilor din conductoarele LEA. 

 

1.3.5. Instalaţie de legare la pământ: instalaţie constituită din conductoare de legare la pământ, electrozi şi piese 

de legătură prin care se realizează legarea la pământ a stâlpilor şi a elementelor echipamentului LEA care trebuie 

legate la pământ, în conformitate cu prevederile din reglementările tehnice specifice inclusiv cu cele din prezentul 

standard. 
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1.3.6. Linie electrică aeriană de joasă tensiune (LEA j.t): linie electrică aeriană (LEA) cu tensiunea nominală 

până la 1000 V (inclusiv) c.a., respectiv cu tensiunea nominală până la 1500 V (inclusiv) c.c.       

 

1.3.7. Linie electrică aeriană de înaltă tensiune (LEA i.t): linie electrică aeriană (LEA) cu tensiunea nominală 

mai mare de 1000 V până la 20000 V inclusiv. 

 

1.3.8. Linie de tracţiune electrică urbană: linie electrică aeriană construită pentru circuitele izolate şi neizolate 

(firele de contact) de alimentare a vehiculelor din tracţiunea electrică urbană şi echipamentele aferente. 

 

1.3.9. Deschidere LEA: distanţa măsurată pe orizontală între două puncte de susţinere consecutive ale 

conductoarelor unei linii aeriene de energie electrică, fiind stabilită prin calcule tehnico-economice şi alte criterii 

(estetica urbană, concepţie arhitecturală etc.). În toate cazurile, deschiderile reale nu trebuie să depăşească 80 % din 

cea mai mică valoare rezultată din calculele de solicitări mecanice ale liniilor de pe stâlpii utilizaţi în comun 

(presiunea vântului). Încărcările de calcul se stabilesc prin reglementări tehnice specifice. 

 

1.3.10. Linie de telecomunicaţii (LTC): instalaţie destinată transmisiilor telefonice, telegrafice, de date, de 

semnalizare, telealimentare, telecomandă şi care este constituită din conductoare şi echipamente pentru asigurarea 

calităţii transmisiilor. 

 

1.3.11. Circuit de televiziune prin cablu (CATV): instalaţie destinată transmiterii semnalelor de televiziune 

transmise de staţiile terestre sau preluate de la sateliţi şi retransmise prin sisteme de distribuţie prin cablu, în 

conformitate cu reglementările tehnice specifice şi care este constituită din cabluri şi echipamente specifice pentru 

asigurarea calităţii transmiterilor. 

 

1.3.12. Coordonare a izolaţiei: ansamblu de măsuri luate cu scopul de a evita deteriorarea, străpungerea, 

conturnarea echipamentelor electrice, sau transmiterea unor tensiuni periculoase la consumator, datorită 

supratensiunilor, tensiunilor induse prin cuplaj capacitiv, inductiv sau rezistiv sau unor defecte.  

 

1.3.13. Stabilitate termică a unui element (echipament sau cale de curent): noţiune care exprimă rezistenţa la 

acţiunea termică a curentului electric fără a-şi modifica caracteristicile fizico-chimice şi proprietăţile electroizolante 

precum şi fără a afecta alte elemente din zona de influenţă. 

 

1.3.14. Ecran metalic exterior (colectiv) al unui cablu de telecomunicaţii: înveliş metalic exterior al cablului care 

are rolul de a proteja circuitele din componenţa acestuia, în condiţii de stabilitate termică, împotriva influenţelor 

periculoase capacitive (electrice), inductive (electromagnetice) şi/sau rezistive ce pot conduce la accidente de 

persoane sau avarii care pot afecta transmisia semnalului de telecomunicaţii, integritatea cablului cât şi alte 

evenimente cu transmitere de potenţiale periculoase spre consumatori ( sau alte instalaţii). 

 

1.3.15. Conductor de susţinere sau conductor portant: conductor care susţine un cablu de telecomunicaţii şi care 

îndeplineşte următoarele funcţiuni 

 - preluarea eforturilor de tracţiune asupra elementelor active (conductoarelor) 

 - facilitarea montajului aerian (suspendat) 

- securitatea instalaţiilor deservite, datorită majorării secţiunii echivalente a căii de legare la 

pământ, prin considerarea secţiunii totale determinate de conductorul de susţinere şi ecranul 

metalic, legate împreună la pământ 
 

1.3.16. Instalaţie electrică de joasă tensiune, din punct de vedere al protecţiei muncii: instalaţie 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 

 a) cel mult 250 V faţă de pământ, în cazul instalaţiilor legate la pământ 

 b) cel mult 1000 V între părţile active, în cazul instalaţiilor izolate faţă de pământ. 

 

1.3.17.  Instalaţie electrică de înaltă tensiune, din punct de vedere al protecţiei muncii: instalaţie de curent 

alternativ sau de curent continuu la care tensiunea de lucru a părţilor active, în regim normal de funcţionare, este mai 

mare decât valorile indicate la punctul 1.3.16. 
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2. Condiţii tehnice 

 

2.1 Condiţii generale 

 

2.1.1. Pentru utilizarea în comun a stâlpilor LEA pentru linii electrice de i.t şi /sau j.t., cu linii de telecomunicaţii, în 

fiecare caz, se efectuează un calcul de verificare a rezistenţei mecanice a elementelor componente ale LEA, în 

funcţie de zona climatică în care sunt amplasaţi stâlpii liniei electrice aeriene. Numărul de linii cu diferite destinaţii, 

se va limita la capacitatea de preluare a eforturilor de către stâlpii utilizaţi în comun rezultate din calculele de 

rezistenţă mecanică, cu condiţia de  respectare a distanţelor minime admise între conductoare şi faţă de sol, în 

conformitate cu prevederile prezentului standard. 

Condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească stâlpii utilizaţi în comun sunt conform standardelor şi 

reglementărilor specifice liniilor de energie electrică. 

 

2.1.2. Deschiderea LEA (distanţa în plan orizontal, dintre doi stâlpi consecutivi plantaţi în teren), de regulă, trebuie 

să fie mai mică sau cel mult egală cu 40 m. 

Se admite depăşirea distanţei de 40 m dacă, la proiectarea lucrărilor noi, de reconstrucţie sau de modernizare a LEA, 

pentru fiecare caz, s-a asigurat dimensionarea corespunzătoare a elementelor componente ale liniei electrice (stâlpi, 

conductoare, izolatoare, ancore, fundaţii etc.). În conformitate cu  2.1.1. este interzisă depăşirea sarcinii maxime 

admise. 

 

2.1.3. În condiţiile prevăzute în prezentul standard, stâlpii LEA pentru linii electrice aeriene de i.t. pot fi utilizaţi în 

comun pentru linii electrice de joasă tensiune şi pentru linii de telecomunicaţii, cu respectarea prevederilor din 

prezentul standard, completate cu prevederile documentaţiilor de la 1.2.  

 

De regulă la LEA de 1kV până la 20 kV inclusiv se prevăd lanţuri duble de izolatoare, respectiv izolatoare suport 

duble, iar conductoarele de la 1 pînă la 20 kV inclusiv se întind cu tracţiune redusă (40% din sarcina de rupere). 

Totdeauna conductoarele liniei de joasă tensiune se vor monta sub cele de î.t. (1kV până la 20 kV) inclusiv. Se 

admite folosirea unui singur izolator de tip compozit numai în cazurile când acesta poate asigura minim 70% din 

sarcina maxim admisă de rupere. 

Distanţa minimă pe verticală între conductorul inferior al liniei de i.t. (1kV până la 20 kV) şi conductorul superior al 

liniei de joasă tensiune (în mijlocul deschiderii) trebuie să fie de 1,50 m, când deschiderea liniei este mai mică sau 

egală cu 40 m dacă deschiderea este mai mare, distanţa minimă pe verticală este de 2,00 m. Aceste distanţe se 

verifică pentru următoarele variante privind condiţiile de calcul 

 - conductoarele liniei electrice aeriene de înaltă tensiune (1 până la  20 kV) se află la -5
0
 C cu  

         chiciură, iar conductoarele liniei electrice de joasă tensiune la -5
0
 C fără chiciură 

 - ambele conductoare se află la temperatura maximă de +40
0
 C. 

 

2.1.4. Pentru porţiunile speciale de traseu paralele aflate în coridoare de traversare înguste, distanţele pe orizontală 

dintre conductoarele cele mai apropiate în poziţia nedeviată ale unei linii (circuit) de energie şi ale unei linii (circuit) 

de telecomunicaţii, au următoarele valori minime 

 - 1,50 m, în cazul tensiunilor până la 1000 V inclusiv 

 - 2,50 m, în cazul tensiunilor peste 1000 V până la 20000 V inclusiv. 

 

2.1.5. În cazul liniilor de tracţiune electrică urbană cu stâlpi utilizaţi în comun se vor determina prin calcule sarcinile 

maxime ce urmează a fi preluate de către elementele stâlpilor şi care trebuie să fie cel mult egale ca sarcinile 

maxime admise în cazul respectiv. Condiţiile tehnice de utilizare a stâlpilor liniilor de tracţiune electrică urbană, 

analizate şi stabilite, vor fi cuprinse în documentaţiile respective de execuţie (pentru lucrări noi de  modernizări, 

reparaţii capitale etc.). 

 

2.1.6. În cazul liniilor de tracţiune electrică utilizate în comun şi pentru linii de energie electrică de joasă tensiune, se 

va evita montarea pe aceiaşi stâlpi  a accesorilor specifice liniei de tracţiune electrică urbană (cutii de distribuţie, de 

relee, descărcătoare, separatoare, întrerupătoare etc.) şi a accesoriilor specifice circuitelor de energie electrică de j.t. 

(cabluri, cutii de trecere, corpuri de iluminat public etc.). 

 

2.1.7. Este interzisă executarea branşamentelor  telefonice, de radioficare, de televiziune prin cablu etc., pe 

următoarele categorii de stâlpi LEA 

 a) speciali, de susţinere ai posturilor de transformare aeriene (PTA) 
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 b) pe care se află montat aparataj electric de comutaţie şi de protecţie (întreruptoare, separatoare, 

descărcătoare, etc) 

 c) cu derivaţii de î.t. (de la 1 kV până la 20 kV) 

 d) pe care se încrucişează linii de energie electrică de j.t. sau î.t. 

 

2.1.8. Condiţiile pentru realizarea încrucişărilor între liniile de energie electrică (liniile aeriene de transport, de 

distribuţie şi utilizare a energiei electrice, inclusiv branşamentele) şi liniile de telecomunicaţii (liniile telefonice şi de 

telemecanică, liniile de radioficare, liniile CATV etc., inclusiv branşamentele respective) sunt stabilite în standardele  

de la 1.2. (STAS 832-79, STAS 6290-80, STAS 1999-86). 

 

2.1.9. În cazul unei linii electrice aeriene (LEA) de î.t. (de la 1kV până la 20 kV), cu stâlpi utilizaţi în comun şi 

pentru o linie electrică de j.t. şi/sau o linie de telecomunicaţii (LTC , CATV), este necesar ca în staţia de alimentare 

cu energie electrică a acestei linii să se prevadă protecţii rapide şi selective împotriva unui defect cu punere la 

pământ, astfel încât linia protejată (cu stâlpi utilizaţi în comun) să fie declanşată în cel mult 1,2 s. 

 

2.1.9.1. În cazul în care linia cu stâlpi utilizaţi în comun face parte dintr-o reţea care în schema de funcţionare este 

legată la pământ simbol T2T (cu neutrul reţelei legat la pământ direct sau printr-un rezistor Rn), trebuie să se asigure 

declanşarea împotriva defectelor cu puneri la pământ prin două sisteme independente de protecţie rapide şi selective, 

în conformitate cu prevederile din  STAS 12604/4-89. 

 

2.1.9.2. În cazul în care linia cu stâlpi utilizaţi în comun face parte dintr-o reţea care în schema de funcţionare este 

izolată faţă de pământ simbol IT (cu neutrul izolat sau legată la pământ printr-o bobină de compensare BC), în staţia 

de alimentare a liniei protejate (cu stâlpi utilizaţi în comun) trebuie să se realizeze următoarele protecţii şi 

automatizări) 

 - pe linia protejată  trebuie să se prevadă o protecţie care să determine declanşarea automată rapidă (în cel 

mult 0,2 s) a liniei protejate  la o  punere simplă la pământ în reţeaua respectivă şi reanclanşarea automată a acestei 

linii dacă defectul nu este pe linia protejată 

 - declanşarea automată succesivă a liniilor de î.t. (1kV până la 20 kV) din reţeaua respectivă la o punere  

simplă la pământ într-un timp de maxim 30 s, pentru localizarea liniei cu defect, reducând astfel  riscul apariţiei 

dublei puneri la pământ 

 - declanşarea automată rapidă în maxim 0,2 s a liniilor de î.t. (1kV  până la 20 kV) la o punere dublă la 

pământ printr-o protecţie de curent 

 - declanşarea automată rapidă a liniei de î.t. (1kV până la 20 kV) cu punere simplă la pământ persistentă pe 

durata manevrelor de localizare a sectorului cu defect, care sunt executate de personalul de  exploatare a porţiunii 

defecte 

 - declanşarea automată în maxim 1,2 s a sursei de alimentare (a  transformatorului ) la refuzul de declanşare 

a întreruptorului de pe LEA protejată. 

 

2.1.9.3.  În conformitate cu  2.1.9.2 în cazul reţelei IT, pe linia protejată (cu stâlpi utilizaţi în comun) trebuie să se 

prevadă o protecţie cu următoarele funcţii 

 - declanşarea liniei protejate în cel mult 0,2 s la apariţia unei puneri simple la pământ sesizată prin protecţia 

homopolară de tensiune  

 - reanclanşarea în maxim 1,2 s a liniei protejate dacă defectul nu este pe această linie după o pauză  de 0,5 

până la 1,2 s 

 - declanşarea în cel mult 0,2 s a liniei protejate la apariţia unei puneri duble la pământ. 

 

2.1.9.4. În conformitate cu  2.1.9.2, în cazul în care în reţeaua IT curentul capacitiv rezidual necompensat de bobina 

de compensare BC este mai mare de 10 A, suplimentar faţă de această protecţie se va prevedea şi o protecţie de 

rezervă, care să funcţioneze, pentru declanşarea întreruptorului sursei de alimentare respectiv al transformatorului, în 

cazul unui refuz de declanşare a întreruptorului liniei în cauză. 

 

2.1.9.5. În conformitate cu 2.1.9.2, este necesar să se monteze protecţiile prevăzute pe toate liniile cu stâlpi utilizaţi 

în comun, având funcţia de a declanşa automat linia cu stâlpi comuni dacă se semnalizează un defect cu punere 

simplă la pământ în reţeaua respectivă. În cazul în care defectul nu este pe linia declanşată prin protecţie, aceasta 

trebuie reanclanşată automat după o pauză de 0,5 până la 1,2 s. Dacă defectul este pe linia declanşată prin protecţie, 

aceasta rămâne declanşată până la lichidarea avariei. 
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În cazul în care linia este reanclanşată (defectul fiind pe aceasta), iar pe durata în care persistă punerea simplă 

la pământ în reţea apare o a doua punere la pământ pe linia protejată, această protecţie va declanşa linia prin 

modulul de curent. 

În staţia cu două sau mai multe linii cu stâlpi utilizaţi în comun, protecţiile de pe acestea vor fi reglate la timpi 

diferiţi, astfel încât să funcţioneze pe rând până la identificarea liniei defecte. Aceasta trebuie realizată prin schema 

de automatizare a protecţiei. 

Protecţiile trebuie să asigure declanşarea automată a LEA în cazul unei puneri simple la pământ prin modulul de 

tensiune şi declanşarea automată la transformarea unei puneri simple la pământ într-o punere dublă la pământ prin 

modulul de curent. 

 

2.1.9.6. În conformitate cu 2.1.9.2, în staţia de alimentare a reţelei IT de î.t. (1kV până la 20 kV) trebuie să se 

prevadă două tipuri de protecţii  şi anume 

 

 - protecţii  pe liniile protejate (cu stâlpi utilizaţi în comun) pentru realizarea  următoarelor funcţii 

                                                                                                                                                                                                    

- declanşarea automată rapidă a liniei la o punere simplă la pământ şi reanclanşarea automată a acesteia 

dacă defectul nu este pe linia protejată 

- declanşarea automată rapidă a liniei la o punere simplă la pământ fără reanclanşarea ei dacă  defectul  este 

chiar pe această linie 

- declanşarea automată a liniei la o punere dublă la pământ 

 

 - protecţii  pe celelalte linii de 20 kV racordate pe aceiaşi bară cu linia protejată, având 

protecţiile şi automatizările realizate astfel încât să se realizeze următoarele funcţii 

 

 - declanşarea automată a liniei la o punere simplă la pământ apărută în reţeaua de î.t. (1kV până la 20 kV) 

după reconectarea automată a liniei protejate, respectându-se aceleaşi condiţii care au fost impuse şi în 

cazul liniei protejate şi anume declanşarea şi reanclanşarea liniei dacă defectul nu este pe aceasta, respectiv 

declanşarea liniei fără reanclanşarea ei dacă defectul este pe aceasta.  

  

2.1.9.7. În conformitate cu 2.1.9.1, în cazul reţelei T2T (cu neutrul reţelei legat la pământ prin rezistor Rn) trebuie să 

se prevadă următoarele protecţii 

 - protecţie homopolară de curent şi protecţie împotriva punerilor la pământ rezistive  pe toate liniile de î.t. 

(1 până la  20 kV) de pe aceeaşi bară de alimentare, pentru protecţia împotriva punerilor simple la pământ pe linie 

aceste protecţii determină declanşarea întreruptorului de linie în caz de defect 

 -  protecţii de rezervă a protecţiilor menţionate mai sus şi care sunt prevăzute pe circuitul de legare la 

pământ a neutrului reţelei protecţiile de rezervă trebuie să determine declanşarea întreruptorului sursei de 

alimentare (a transformatorului) în cel mult 1,2 s în următoarele cazuri 

  - refuz de acţionare a protecţiilor  pe linii 

  - refuz de declanşare a întreruptorului liniei. 

Aceste protecţii determină declanşarea întreruptorului sursei de alimentare (a transformatorului) în cazurile de mai 

sus. 

 

2.1.9.8. În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA şi pentru linii aeriene de telecomunicaţii (LTC , CATV), se vor 

folosi numai cabluri cu învelişuri metalice (ecrane, armături ) şi/sau conductoare purtătoare metalice. Atât 

învelişurile metalice cât şi conductoarele purtătoare vor fi legate la pământ cel puţin la capete de asemenea  aceste 

cabluri trebuie sa aibă mantale din materiale electroizolante. 

Legarea la pământ se va realiza pe cât posibil la prizele de pământ ale liniilor de energie electrică de pe stâlpii 

utilizaţi în comun. 

În cazul liniilor de tracţiune electrică urbană se prevăd cabluri cu învelişuri metalice şi/sau cu conductoare 

purtătoare metalice. 

În condiţiile legării conductoarelor de nul ale LEA de j.t. la prizele de pământ ale stâlpilor (naturale şi/sau 

artificiale), se vor lega la acestea şi învelişurile metalice ale cablurilor de telecomunicaţii  precum şi conductoarele 

purtătoare metalice cel puţin la capete, la cutiile terminale şi de derivaţie ale acestor cabluri. 
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Se vor limita tensiunile sistemului de legare la pământ utilizat  în comun pentru partea de î.t., pentru partea de j.t. şi 

pentru partea de telecomunicaţii, sub valorile maxime admise conform STAS 2612-87. Se va avea în vedere 

tensiunea care se transmite la consumatorii de j.t. şi la echipamentele de telecomunicaţii prin conductoarele de nul, 

prin conductorul purtător, respectiv prin învelişurile şi ecranele metalice ale cablurilor de telecomunicaţii legate la 

pământ la capete,  la cutiile terminale şi/sau de derivaţie. 

Trebuie să se aibă în vedere, în mod special, cazul ruperii şi căderii unui conductor de î.t. sau j.t. pe conductoarele 

LEA de j.t. respectiv pe cablul de telecomunicaţii cu consecinţele cu decurg atât la stâlpii LEA cât şi la abonaţii de 

joasă tensiune şi de telecomunicaţii. 

 

2.1.9.9. Pentru protecţia prin legarea la pământ  la liniile de telecomunicaţii se prevăd următoarele 

 a) racordarea conductorului de nul al LEA de j.t. la prizele de pământ ale stâlpilor (naturale şi/sau 

artificiale) şi la priza de pământ de joasă tensiune de la posturile de transformare, respectând simultan următoarele 

 - conductorul de nul de 0,4 kV trebuie să aibă o secţiune de cel puţin S  35 mm
2
 Al, având în vedere  

circulaţia curentului la o punere dublă la pământ în cazul în care un conductor al LEA de î.t. este pus la pământ în 

aval de sectorul cu stâlpi utilizaţi în comun 

 - conductorul de nul al LEA de j.t. trebuie racordat la prizele de pământ ale stâlpilor printr-un          

conductor cu S  35 mm
2
  AL sau 16 mm

2
 Cu utilizând cleme la ambele capete 

 - conductorul purtător al cablului de telecomunicaţii precum şi cutiile terminale şi de derivaţie         ale 

liniei de telecomunicaţii trebuie racordate la conductorul de nul al LEA de j.t, conform tehnologiilor stabilite cu 

respectarea condiţiilor din prezentul standard. 

 b) montarea unor descărcătoare împotriva supratensiunilor pe conductoarele liniilor de telecomunicaţii. 

 c) dimensionarea sistemului de legare la pământ, considerând o rezistenţă de dispersie rezultantă (Rp) de 

calcul cu prizele de pământ legate la acesta (de protecţie şi de exploatare), determinată din relaţia 

 

                       R
U

Ip
a

p

  (însă nu mai mare de 4 ohmi), 

în care 

 Ua este tensiunea de atingere admisă conform STAS 2612-87  

Ip = Idef, în cazul reţelelor legate la pământ printr-o rezistenţă ohmică (simbol T2T) în conformitate cu 2.1.9.1 şi 

2.1.9.7 Idef este curentul de punere la pământ monofazat în LEA (curentul care se închide efectiv 

prin sistemul de legare la pământ) 

Ip = Ips,  în cazul reţelelor izolate faţă de pământ (simbol IT), când se prevede pentru fiecare linie o protecţie 

cu deconectare automată, care să acţioneze în cazul unei puneri la pământ simple pe circuitul 

respectiv, în conformitate cu prevederile de la 2.1.9.2 până 2.1.9.6 Ips este curentul de punere la 

pământ simplă, însă nu mai mic de 10 A 

 

2.1.9.10. În condiţiile respectării prevederilor din paragraful 2.1.9 respectiv 2.1.9.1 până la 2.1.9.9., prizele de 

pământ se vor dimensiona numai din considerente de obţinere a unor tensiuni de atingere şi de pas sub limitele 

maxime admise nu se impun verificările la stabilitate termică a prizelor de pământ. 

 

2.1.9.11. În cazul liniilor de telecomunicaţii în cabluri cu fibre optice montate pe stâlpii LEA de î.t şi/sau j.t., se vor 

respecta conditiile de protecţie prevăzute la paragraful 2.1.9, respectiv 2.1.9.1.până la  2.1.9.9. 

 

2.1.10. Linia de telecomunicaţii montată pe stâlpi LEA utilizaţi în comun trebuie realizată cu respectarea 

următoarelor 

 a) rigiditatea dielectrică, corespunzătoare celei mai mari tensiuni care poate apare în condiţii normale sau 

de defect, considerându-se următoarele valori minime 

  - 1,5 kV c.c. (1 min) între un conductor portant şi un conductor activ, respectiv între un  

                conductor activ şi învelişul metalic al cablului LTC 

  - 2,25 kV c.c. a izolaţiei conductorului activ 

  - 0,75 kV c.c. a mantalei de protecţie exterioare din material electroizolant. 

 b) elementele de prindere şi susţinere să prezinte o rezistenţă mecanică corespunzătoare solicitărilor 

 c) cablurile să prezinte caracteristici electrice şi mecanice care să asigure o protecţie corespunzătoare liniei 

de telecomunicaţii funcţionând în comun cu LEA 
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 d) învelişurile metalice şi conductoarele purtătoare trebuie  să fie stabile termic la trecerea curenţilor de 

defect, secţiunea minimă admisă fiind corelată cu curenţii maximi care se pot stabili în circuitele de legare la 

pământ, respectând reglementările specifice de la subcapitolul 1.2 

 e) cablurile de telecomunicaţii cu accesoriile de prindere ale acestora şi de legare la pământ de pe stâlpii 

utilizaţi în comun, vor fi omologate pentru acest scop, cu respectarea prevederilor din prezentul standard şi 

reglementărilor tehnice specifice 

 f) să fie asigurate distanţele minime prevăzute în capitolul 3, tabelele 1 şi 2, pe tot traseul de utilizare 

comună, în condiţiile cele mai defavorabile 

 g) să fie protejate împotriva influenţelor electromagnetice determinate de LEA în conformitate cu 

prevederile STAS 832-79, inclusiv cele rezultate în urma unor supratensiuni de funcţionare sau în urma unor 

fenomene climatice 

 h) liniile de telecomunicaţii existente se vor pune în concordanţă cu prevederile prezentului standard, din 

iniţiativa proprietarului liniei respective. 

 

2.1.11. În funcţie de tipul constructiv, cablurile pentru reţelele de telecomunicaţii se montează suspendat prin 

conductoare de oţel zincat (cu excepţia celor autoportante), verificându-se săgeţile stabilite pentru montarea 

acestora, în funcţie de deschiderea LEA, zona climatică etc., astfel încât să nu fie depăşită rezistenţa mecanică a 

stâlpilor respectivi şi să se respecte distanţele minime admise între circuite şi între acestea şi elementele din 

vecinătate. 

 

2.1.12. În cazul liniilor de telecomunicaţii constituite din cabluri specializate cu fibre optice, acestea trebuie să fie  

de un  tip destinat  pentru montarea pe stâlpi utilizaţi în comun cu LEA, cu rigiditate dielectrică corespunzătoare 

tensiunii maxime de utilizare (în condiţii normale sau de defect), şi caracteristici electrice şi mecanice garantate de 

fabricant pentru condiţiile respective, asigurându-se totodată compatibilitatea cu liniile montate pe stâlpii utilizaţi în 

comun. Se prevăd cabluri specializate autoportante sau pentru susţinere cu conductoare portante (fir de susţinere), 

asigurându-se săgeata impusă şi distanţa faţă de LEA în cazurile de solicitare cele mai defavoorabile (chiciură, vânt 

maxim etc.). 

Se impune ca reţelele de telecomunicaţii, respectiv cablurile aferente, să aibă învelişurile (ecranele) metalice 

dimensionate la solicitarea termică a curenţilor maximi de defect la pământ, în instalaţia pe ai cărei stâlpi s-au 

executat reţele de telecomunicaţii şi faţă de care se constituie instalaţia de folosinţă comună. 

Cablurile aferente reţelei de telecomunicaţii trebuie să fie atestate pentru funcţionarea în comun cu reţeaua electrică, 

în funcţie de tensiunea nominală Un a acesteia şi modul de tratare al neutrului reţelei respective. 

Valoarea curentului de verificare la stabilitate termică timp de o secundă a ecranului metalic, a conductoarelor 

purtătoare (firelor de susţinere) şi a legăturilor la pământ se determină cu relaţia 

 

                             I s Js c s1 1    

 

unde 

 - sc , este secţiunea ecranului metalic, în mm
2
 

 - J1s , densitatea de curent de scurtcircuit admisibilă, în kA/mm
2
, care se calculează cu relaţiile 

   pentru conductoare de cupru 

                            J
t
xsCu

f

i
1 0 343

1 243 5

243 5
 




, lg

,

,




  

   pentru conductoare de aluminiu 

                            J
t
xsAl

f

i
1 0 225

1 228

228
 




, lg




  

                unde 

  t   - este durata scurtcircuitului în secunde 

  f - temperatura maximă admisibilă a ecranului în regim de defect, faţă de care nu  

                  se realizează modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale cablului respectiv 

  i - temperatura ecranului în regim de funcţionare (de regulă, cea a mediului  

                  ambiant). 

 

Notă 
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 1) Se acceptă şi alte valori ale curentului de stabilitate termică, în principal cele specificate în standardul  

           tehnic al cablului respectiv. 

 2) Curentul de stabilitate termică depinde de modul de tratare a neutrului reţelei de energie electrică. 

3) Se recomandă ca în cazul ecranelor de aluminiu ale cablurilor de telecomunicaţii, densitatea de   curent în caz de defect 

să nu depăşească valoarea de 40 A/mm2. 

 

Fixarea pe stâlpi se face prin cleme şi armături, dimensionate corespunzător şi omologate, în funcţie de tipul şi 

caracteristicile cablului, în conformitate cu detaliile de execuţie privind utilizarea în comun a stâlpilor. 

 

2.1.13. În cazul surselor de alimentare electrică montate pe stâlpi, tablourile respective de distribuţie se vor monta în 

cutii separate din material electroizolant, rezistent la intemperii şi având grad de protecţie cel puţin IP35W, cu 

asigurarea condiţiilor de coordonare a izolaţiei. 

Se vor respecta totdeauna distanţele minime în funcţie de configuraţia stabilită pe stâlpul de utilizare comună. 

 

2.1.14. În toate cazurile, datorită paralelismului între LEA de j.t. şi î.t. şi circuitele de telecomunicaţii de pe stâlpii 

utilizaţi în comun, se vor lua măsuri de protecţie împotriva influenţelor prin cuplaj inductiv (electromagnetic) pe 

baza unui studiu de coexistenţă cu respectarea prevederilor, condiţiilor de calcul şi limitelor maxime admise din 

standardul STAS 832-79. 

 

2.1.15. Pe stâlpii utilizaţi în comun se vor monta numai accesorii pentru liniile de telecomunicaţii (elemente de 

derivaţie, amplificatoare, surse, distribuitoare etc) care sunt omologate, protejate şi verificate pentru tensiunea 

maximă de utilizare care poate apare în regim normal sau de defect. 

 

2.1.16. Se interzice executarea branşamentelor de telecomunicaţii de la stâlpii liniei de tracţiune electrică pe care 

sunt montate: descărcătoare, puncte de alimentare, tablouri şi echipamente de telecomunicaţii, automatizări şi 

semnalizări,etc. 

 

2.1.17. Condiţiile de montare a panourilor publicitare pe stâlpii liniilor electrice aeriene de joasă tensiune sunt 

următoarele 

 a) dimensiunile maxime 0,30  0,80  1,00 m 

b) să fie realizate din materiale electroizolante (PVC sau PE, poliesteri armaţi cu fibră de sticlă - PAFS, 

aluminiu etc), care să nu depăşească greutatea rezultată în urma verificării la solicitări mecanice 

 c) pe un stâlp se montează numai un panou 

 d) fixarea panourilor se va face la minim 0,15 m faţă de stâlp prin accesorii de prindere  

           dimensionate corespunzător 

 e) sistemele de prindere de stâlp să fie protejate anticoroziv 

f) să prezinte un aspect estetic, în acest sens fiind necesară avizarea de către organele competente de urbanism 

 g) calculul mecanic al sistemului de prindere şi a îmbinărilor intră în obligaţia proprietarului  

           panourilor. 

 

2.1.18. Este interzisă montarea de panouri publicitare în următoarele cazuri 

  -  pe stâlpii de lemn ai LEA j.t. 

  -  pe stâlpii LEA tip SI 9 

  -  pe stâlpii LEA i.t. (1kV până la 20 kV), chiar dacă pe aceştia sunt instalate şi LEA j.t.  

- pe stâlpii liniilor aeriene de tracţiune electrică urbană pe care sunt amplasate, puncte de alimentare, 

tablouri de comandă, automatizări şi semnalizări, aparataj de comutaţie, descărcătoare, piese speciale 

de reţea de contact. 

 

2.1.19. Panourile luminoase publicitare trebuie să fie proiectate, executate şi montate de unităţi specializate 

autorizate. 

 

2.1.20. Se interzice montarea pe stâlpii LEA a reclamelor publicitare din materiale combustibile  (de tip fâşii pe 

suport textil sau sintetic), în cadrul dotărilor urbanistice şi stradale. 

 

2.1.21. Distanţele minime admise (conform fig.12) între panourile publicitare, instalaţiile electrice şi sol 

 a) 1,25 faţă de circuitul de energie electrică (conductorul neizolat inferior) al LEA de j.t. 

 b) 0,50 m faţă de fasciculul de conductoare izolate torsadate al LEA de j.t. 

 c) 3,00 m faţă de sol, deasupra trotuarului. 
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2.1.22. Panourile publicitare se vor monta de regulă, deasupra trotuarelor. În cazul când acest lucru nu este posibil, 

trebuie asigurat gabaritul minim faţă de sol de 4,50 m. 

 

2.1.23. Condiţiile tehnice pentru montarea, pe stâlpii LEA de j.t., a semafoarelor pentru dirijarea circulaţiei, a 

indicatoarelor stradale şi rutiere (inclusiv a celor ce se montează, suspendat, în axul străzii), şi a altor utilităţi 

(suporţi pentru pavoazări în diverse ocazii festive etc.), vor fi stabilite de unităţile specializate respective, pe baza 

avizelor favorabile date de serviciile de urbanistică şi amenajarea teritoriului  şi deţinătorul stâlpilor. 

 

2.1.24. Montarea reţelelor de telecomunicaţii şi a altor utilităţi, în cazul folosirii în comun, se  face, numai în baza 

avizelor eliberate de organele abilitate, a avizului de amplasament şi a condiţiilor tehnico-economice convenite cu 

proprietarul stâlpilor. 

 

2.1.25. În cazurile în care reţelele de telecomunicaţii, existente pe stâlpi comuni, sunt supuse unor lucrări de 

modernizare sau reparaţii, se va analiza  cu proprietarul stâlpilor respectivi oportunitatea folosirii în comun în 

continuare a stâlpilor, inclusiv obligaţiile reciproce în noile condiţii. 

 

2.1.26. Se interzice montarea pe stâlpi a panourilor luminoase prevăzute cu transformator ridicător de tensiune sau 

alimentate la tensiuni mai mari de 250 V c.a. 

 

 

2.2.  Condiţii de protecţie şi de izolare 

 

2.2.1. Prescripţiile privind condiţiile de protecţie şi de izolare, la utilizarea în comun a stâlpilor LEA cu reţele de 

telecomunicaţii, au în vedere următoarele categorii de linii aeriene 

 - linii de energie electrică din reţelele de înaltă tensiune (de la 1 kV până la maxim 20 kV inclusiv)  cu 

neutrul tratat prin rezistor (Rn) 

 - linii de energie electrică de î.t. (de la 1 kV la 20 kV) cu neutrul izolat sau tratat cu bobină de compensare 

(BC) simbol IT, cu respectarea condiţiilor de la paragraful 2.1.9. 

 - linii de energie electrică din reţelele de joasă tensiune, legate la pământ, simbol TT sau TN 

 - linii de tracţiune electrică urbană 

 - linii de telecomunicaţii (LTC , CATV etc.), care sunt constituite din cabluri cu învelişuri metalice (ecrane, 

armături)  şi/sau conductoare purtătoare (funii de susţinere) metalice legate la pământ. 

 

2.2.2. Problemele legate de protecţia împotriva influenţelor electromagnetice la folosirea în comun a stâlpilor LEA, 

precum şi cele legate de dimensionarea şi realizarea instalaţiilor de legare la pământ folosite în comun sunt 

reglementate prin prevederile din prezentul standard şi documentele de la  

1.2.  

 

2.2.3. Prescripţiile privind realizarea instalaţiilor de legare la pământ folosite în comun, la care se racordează atât 

instalaţii de înaltă tensiune cât şi instalaţii (echipamente) de joasă tensiune sunt cele din standardele. STAS 

12.604/4-89 şi STAS 12604/5 - 90. 

 

2.2.4. Pentru protecţia împotriva tensiunilor de atingere şi de pas, se va adopta în principal protecţia prin legare la 

pământ în conformitate cu reglementările în vigoare menţionate la 2.2.2, urmând a racorda la instalaţia de protecţie 

prin legare la pământ toate părţile metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune dar pot fi puse accidental sub 

tensiune (carcase protecţie amplificatoare, derivaţii prin distribuitoare de semnal în reţeaua de telecomunicaţii, 

elemente de fixare şi suspensie, ecranul  cablurilor etc.). 

 

2.2.5. Sistemul de legare la pământ trebuie să fie astfel dimensionat încât să se respecte tensiunile de atingere şi de 

pas maxime admise, atât pentru defectele pe partea de înaltă tensiune cât şi pentru defectele pe partea de joasă 

tensiune conform standardului STAS 2612-87. Se vor respecta prevederile din 2.1.9, avându-se în vedere că 

tensiunile transmise la consumatori, depind de valoarea curentului de defect (determinat de modul de tratare a 

neutrului reţelei), de timpii de acţionare a protecţiilor şi de rezistenţa de dispersie a sistemului de legare la pământ. 

 

2.2.6. Liniile de telecomunicaţii se vor proteja împotriva tensiunilor periculoase de atingere directă sau indirectă 

şi/sau prin cuplaj inductiv şi rezistiv prin respectarea distanţelor minime stabilite, a condiţiilor de rigiditate 

dielectrică  şi executarea legărilor la pământ prevăzute la capete, la distanţe optime în traseu şi la derivaţii, respectiv 
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a stabilităţii termice a învelişului metalic exterior conductorului purtător (firul de susţinere) la curenţii maximi de 

defect. De asemenea se prevăd  şi protecţiile suplimentare în reţeaua de telecomunicaţii în conformitate cu 

prevederile  documentaţiilor din 1.2. Sistemele de protecţie trebuie garantate de fabricant  pentru condiţiile de 

montaj şi coexistenţa cu liniile electrice de joasă şi înaltă tensiune. 

 

2.2.7. În cazul când, pe stâlpii LEA de utilizare comună se pozează mai multe cabluri de telecomunicaţii, ecranele 

metalice şi conductorul purtător se leagă la pământ, independent pentru fiecare cablu în parte, asigurându-se 

secţiunea minimă a conductoarelor circuitului de legare la pământ, în condiţii de stabilitate termică. 

 

2.2.8. În cazul folosirii în comun a stâlpilor liniilor de tracţiune electrică urbană, cu circuite de energie electrică 

aeriene de j.t., circuite de telecomunicaţii şi circuite de televiziune prin cablu (CATV), legarea la pământ se va face 

în conformitate cu prevederile  standardelor STAS 12.604/4-89 şi STAS 12.604/5-90. 

 

2.2.9. Protecţia de securitatea muncii împotriva electrocutărilor prin atingere directă şi/sau indirectă, la echipamentul 

şi instalaţiile de pe stâlpii utilizaţi în comun, trebuie realizată în conformitate cu reglementările specifice de protecţia 

muncii. 

 

2.2.10. Protecţia instalaţiilor de telecomunicaţii, pentru reducerea efectului tensiunilor transmise prin cuplaj rezistiv 

sau induse prin cuplaj inductiv, care pot apare în linia de telecomunicaţii, datorită valorilor curenţilor  LEA în regim 

normal sau de defect, se stabileşte prin documentaţia de proiectare, intrând în responsabilitatea proprietarului 

instalaţiei respective. 

 

2.2.11. Echipamentele anexă (accesoriile), care trebuie să fie montate pe stâlpii utilizaţi în comun, vor avea carcase 

electroizolante şi vor fi astfel amplasate încât să permită accesul personalului, fără risc de accident, la circuitele 

montate deasupra lor. Echipamentele care au carcase metalice (fără înveliş izolant) trebuie să fie legate la pământ 

astfel încât tensiunile de atingere să nu depăşească limitele maxime admise. 

 

2.2.12. Conductoarele purtătoare din oţel ale corpurilor de iluminat, funiile ancorelor, funiile de suspendare ale 

conductoarelor liniilor de contact de tracţiune electrică trebuie să fie izolate faţă de stâlpi. Partea de prindere la stâlpi 

se leagă la pământ sau nul de protecţie conform prevederilor din  2.1.9 şi standardele STAS 12.604/4-89 şi STAS 

12.604/5-90. 

 

2.2.13. Învelişul metalic exterior al cablului de telecomunicaţii şi conductorul purtător din oţel al acestuia, trebuie 

legate la pământ la ambele capete ale porţiunii folosite în comun şi în punctele intermediare, conform prevederilor 

din 2.1.9. Rezistenţa de dispersie a sistemului de legare la pământ respective nu trebuie să depăşească valorile 

rezultate din calcule conform STAS 6271-81 şi verificate pe baza prevederilor din STAS 12.604/4-89. 

 

2.2.14. Secţiunea minimă a conductoarelor liniilor de energie electrică montate pe stâlpii utilizaţi în comun trebuie 

să fie de 16 mm
2
 în cazul conductoarelor din cupru, de 35 mm

2 
 în cazul conductoarelor din aluminiu, 25 mm

2
 în 

cazul conductoarelor din oţel-aluminiu şi 225 mm
2
 în cazul conductoarelor din aluminiu jumelate. 

Este interzisă utilizarea conductoarelor din oţel şi a celor din aluminiu monofilare neizolate. 

 

2.2.15. Conductoarele branşamentelor electrice trebuie să fie integral izolate şi să reziste la intemperii conform 

STAS 6290-80. 

 

2.2.16. Pe stâlpii LEA de j.t. utilizaţi în comun trebuie fixate indicatoarele de avertizare necesare, în conformitate cu 

reglementările specifice în vigoare. 

 

2.2.17. În timpul lucrărilor se vor considera legaţi la pământ (direct sau indirect) următorii stâlpi 

 - stâlpii metalici 

 - stâlpii de beton armat 

- stâlpii de lemn pe care sunt montate elementele metalice în contact cu pământul (coborâri 

pentru legare la pământ, cabluri cu înveliş metalic etc.) 

- stâlpii de lemn cu conductoare izolate de coborâre pentru legare la pământ, neprotejate împotriva    deteriorării mecanice a izolaţiei prin 

elemente din material electroizolant. 
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2.2.18. Se interzice montarea de linii de telecomunicaţii (LTC şi/sau CATV) pe stâlpii utilizaţi în comun, echipaţi cu 

transformatoare sau alt echipament având tensiuni mai mari de 250 V faţă de pământ. Se admite montarea pe aceşti 

stâlpi a cablurilor de fibră optică dacă se aplică măsuri speciale de protecţie cu respectarea condiţiilor din prezentul 

standard pe baza unor convenţii privind măsurile de protecţie stabilite de comun acord. 

 

2.2.19. Se interzice montarea de circuite de radioficare pe stâlpii de tracţiune electrică urbană utilizaţi în comun, 

acest semnal urmând a fi preluat, dacă este cazul, pe circuitele de telecomunicaţii sau de televiziune prin cablu. 

 

2.2.20. Coborârile circuitelor CATV de pe stâlpii utilizaţi în comun trebuie protejate în tuburi electroizolante, cu 

rezistenţă mecanică corespunzătoare, pe toată lungimea de coborâre. 

 

 

3.  CONDIŢII DE AMPLASARE, POZIŢII RECIPROCE şI DISTANŢE ADMISE. 

 

 

3.1. Condiţii de amplasare a liniilor de telecomunicaţii pe stâlpii LEA utilizaţi în comun. 

 

3.1.1 Modul de amplasare pe stâlpii utilizaţi în comun. 
 

3.1.1.1. Dispunerea conductoarelor pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun, se va face având la bază configuraţiile 

indicate în figurile 1 până la 9, cu respectarea distanţelor minime prevăzute în tabelul 1 şi a nivelurilor considerate 

de la partea superioară a stâlpului în jos în figurile 1 până la 9 se reglementează ordinea nivelurilor pentru 

 a) cazul stâlpilor LEA j.t., figurile 1  până la 6 

  - linia de energie electrică de joasă tensiune (inclusiv pentru iluminat public) 

  - linia de radioficare 30  ...  240 V inclusiv 

  - linia de telecomunicaţii  (telefonie, transmisii de date, telesemnalizare, telecomandă,  

                televiziune prin cablu etc.) dispusă de regulă pe partea dinspre clădiri 

 

 b) cazul stâlpilor pentru LEA j.t. şi pentru linia de tracţiune electrică urbană figurile 7 până la 9 

  - linia de energie electrică de joasă tensiune (inclusiv pentru iluminat) 

  - linia de telecomunicaţii  (telefonie, transmisii de date, telesemnalizare, telecomandă,  

                televiziune prin cablu etc.) dispusă de regulă pe partea dinspre clădiri 

  - linia de tracţiune electrică urbană. 

 

Note 
- Modul de amplasare şi tensiunile nominale sunt prezentate în figurile 1  până la 9. Alte soluţii tehnice pot fi 

realizate, dacă sunt asigurate distanţele minime prevăzute în tabelul 1. 

- Pe stâlpii cu linie de tracţiune electrică urbană, nivelul liniei de radioficare se consideră cel al liniei de 

telecomunicaţii sau CATV. 

- Liniile de telecomunicaţii se pot amplasa deasupra sau dedesubtul liniei de tracţiune electrică urbană, în condiţii 

de coexistenţă cu aparatajul specific liniilor de tracţiune electrică şi în funcţie de tipul stâlpului în cauză (condiţii 

de dimensionare, distanţe etc,) stabilite prin proiect. 

- Numărul de linii cu diferite destinaţii este limitat atât de capacitatea de preluare a eforturilor de către stâlpii  LEA 

j.t. (şi respectiv de tracţiune electrică urbană), cât şi de asigurarea distanţelor minime între circuite şi faţă de sol. 

 

3.1.1.2. Dispunerea liniilor pe stâlpii LEA î.t. utilizaţi în comun, se va face având la baza configuraţiile indicate în 

figurile 10 şi 11, cu respectarea distanţelor minime prevăzute în tabelul 2 şi a ordinii nivelurilor considerate de la 

partea superioară a stâlpului în jos astfel 

 - linia de energie electrică de î.t. (maxim 20 kV) 

 - linia de energie electrică de j.t. (maxim 1000 V) (inclusiv pentru iluminat public) 

 - linia de telecomunicaţii. 

 

Note 
-  Modul de amplasare şi tensiunile nominale sunt prezentate în figurile 10  şi 11.  

Alte soluţii tehnice pot fi realizate, dacă sunt asigurate distanţele minime prevăzute în tabelul 2. 

- Numărul de linii cu diferite destinaţii va fi limitat atât de capacitatea de preluare a eforturilor de către stâlpii  

LEA î.t. cât şi de asigurarea distanţelor minime între linii şi faţă de sol. 

- Se interzice depăşirea nivelului liniei j.t. de maxim 1000 V, prin montarea pe stâlpii LEA î.t. de linii sau 

branşamente electrice sau de telecomunicaţii şi echipamentul aferent (corpuri de iluminat, cutii de protecţie  sau 
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distribuţie, transformatoare,  amplificatoare CATV etc.), în spaţiul de 1,5 m (sau 2 m după caz) cuprins între cele 

două niveluri ale liniilor de energie electrică (î.t. şi j.t.). 

 

3.1.1.3. La liniile de tracţiune electrică urbană, înălţimile faţă de sol ale conductoarelor de contact trebuie să fie  

conform reglementărilor specifice, iar pentru elementele de prindere, montate pe stâlpi, în funcţie de distanţe şi 

configuraţii. 

În această situaţie, amplasarea altor circuite este limitată, ca număr, datorită distanţei minime obligatorii de 0,5 m 

între aceste circuite şi elementele de prindere ale circuitului de tracţiune electrică. 

Amplasarea de linii de energie electrică, respectiv de telecomunicaţii este limitată numai de capacitatea portantă a 

stâlpilor de tracţiune electrică urbană şi de distanţele minime obligatorii între circuitele respective. 

 

3.1.1.4. Elementele de prindere a circuitelor de tracţiune electrică urbană trebuie amplasate astfel încât să aibă o 

poziţie corespunzătoare, care să permită intervenţiile la celelalte circuite, având în vedere utilizarea de  echipamente 

speciale pentru lucrul la înălţime. 

 

3.1.1.5. Aparatele liniei de tracţiune electrică se vor monta numai în porţiunea folosită pentru montarea consolelor şi 

firelor de suspensie a liniilor de contact şi numai pe partea opusă liniei de tracţiune electrică. 

 

3.1.1.6. Descărcătoarele liniei de tracţiune electrică vor fi montate în spaţiul rezervat tracţiunii electrice de 1,80 m în 

cazul troleibuzelor şi 0,40 m , în cazul tramvaielor. Distanţa pe verticală între ultimul element al circuitului de 

curent şi descărcător sau legăturile acestuia cu conductoarele liniei de contact sau cablurile de alimentare a liniei de 

contact va fi de minimum 1 m. 

 

3.1.1.7. Înălţimea de traversare a liniilor de telecomunicaţii cu liniile de tracţiune electrică este dată în STAS 1999-

86. 

 

3.1.1.8. Branşamentele electrice sau de telecomunicaţii pot coborî pe verticala stâlpului, urmând a se proteja şi a 

respecta între acestea distanţa minimă de 0,05 m. În aceste cazuri branşamentele se vor executa în cabluri specifice, 

având învelişul (ecranul) metalic legat la pământ astfel încât în cazul unui defect, tensiunea de atingere să nu 

depăşească valoarea de 40 V. 

 

3.1.1.9. Distanţele minime între circuitele de telecomunicaţii şi sol trebuie să fie de 

 - 4,5 m, în aliniament, pe traseul LEA pe stâlpi montaţi pe trotuare 

 - 5,5 m, la traversări peste străzi (măsurat în axul părţii carosabile) 

 - 3,0 m, la traversări peste treceri de pietoni şi protuare (măsurat la nivelul trecerii) 

 - 6,0 m, la traversări peste drumuri publice de interes naţional sau local (măsurat în axul drumului). 

În cazul traversărilor la care nu se pot asigura distanţele minime pe verticală, se prevăd stâlpi cu gabarite 

corespunzătoare. 

   

3.1.2. Distanţe minime admise 

 

3.1.2.1. În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA j.t. cu reţele de telecomunicaţii se vor respecta distanţele minime 

din tabelul de mai jos 

Tabelul nr.1 

Nr. 

crt. 

Planul de 

reprezentare 
Distanţe minime admisibile m 

 Figura nr. a b c d e f g h 

1 1 3,25 1,25 0,50 1,00 0,50 - - - 

2 2 3,25 1,25 0,50 1,00 0,50 - - - 

3 3 3,00 1,25 0,50 1,00 0,75 - - - 

4 4 2,75 1,25 0,50 1,00 0,50 - - - 

5 5 3,25 1,25 0,50 1,00 0,50 - - - 

6 6 3,25 1,25 0,50 1,00 0,75 - - - 

7 7 3,55 1,25 0,50 - 0,75 1,50 0,50 1,80 

8 8 3,55 1,25 0,50 - 0,50 1,50 0,50 1,80 

9 9 4,05 1,25 0,50 - 0,50 1,50 0,50 1,80 
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Note 
- Distanţa b se măsoară între linia de energie electrică, respectiv conductorul cel mai de jos al  nivelului respectiv 

şi partea superioară a liniei de telecomunicaţii (radioficare). 

- Distanţa c se măsoară între linia de energie electrică (iluminat public), respectiv  elementul cel mai de jos cu 

părţi sub tensiune (protejate sau neprotejate) al nivelului respectiv şi partea superioară a liniei de telecomunicaţii 

(radioficare). 

- Dacă linia de telecomunicaţii (radioficare) nu este prevăzută a se monta în traseul respectiv, nivelul de 

telecomunicaţii se poate translata în plan vertical cu distanţa d, ocupând nivelul de   radioficare (cu o utilizare 

redusă), distanţa a  reducându-se în consecinţă cu distanţa d. 

- În cazul montării liniilor de televiziune prin cablu CATV pe stâlpi utilizaţi în comun cu cabluri de 

telecomunicaţii,  acestea se vor putea monta în acelaşi plan orizontal, dispuse de o parte şi de alta a stâlpilor, sau 

la o distanţă de 0,50 m pe aceiaşi parte a stâlpilor (spre clădiri). 

- Distanţele minime se vor respecta pe tot traseul de folosinţă comună, distanţele efective fiind stabilite prin 

calculul de verificare la solicitări mecanice şi a săgeţilor corespunzătoare condiţiilor cele mai defavorabile. 

 

3.1.2.2. În cazul utilizării în comun a stâlpilor LEA î.t. cu linii de telecomunicaţii se vor respecta distanţele minime 

din tabelul de mai jos 

 

                                                                                                                              Tabelul nr.2 

Nr. 

crt. 

Planul de 

reprezentare 
Distanţe minime admisibile m 

 Figura nr. a b
 

c
 

d e f 

1 10 3,75 (4,25) 1,25 0,50 1,50 (2,00) 0,50 0,50 

2 11 3,25  1,25 0,50 1,50  - 0,50 

 

Note 
- Distanţa b se măsoară între linia de energie electrică, respectiv conductorul cel mai jos al nivelului respectiv şi 

partea superioară a liniei de telecomunicaţii (radioficare). 

- Distanţa c se măsoară între linia de energie electrică (iluminat public), respectiv  elementul cel mai jos cu părţi  

sub tensiune (protejate sau neprotejate) al nivelului respectiv şi partea superioară a liniei de telecomunicaţii. 

-  Distanţa d se măsoară între linia de energie electrică nivelul î.t. şi nivelul j.t., respectiv  conductorul cel mai  

jos al nivelului î.t. şi elementul cel mai de sus cu părţi sub tensiune (protejate sau neprotejate) al nivelului j.t. 

- În cazul montării liniei de televiziune prin cablu CATV pe stâlpi utilizaţi în comun cu cabluri de telecomunicaţii, 

acestea se vor putea monta în acelaşi plan orizontal, dispuse de o parte şi de alta a stâlpilor, sau la o distanţă de 

0,50 m pe aceiaşi parte a stâlpilor (spre clădiri). 

-  Distanţele minime se vor respecta pe tot traseul de folosinţă comună, distanţele efective fiind stabilite prin 

calculul de verificare la solicitări mecanice şi a săgeţilor corespunzătoare condiţiilor cele mai defavorabile, în 

conformitate cu standardele şi reglementările de la .1.2.  

- Valorile din paranteze corespund cazului configuraţiei cu 2 niveluri de telecomunicaţii. 

 

 

 

4. ANCORAREA STÂLPILOR LINIILOR ELECTRICE AERIENE UTILIZAŢI ÎN COMUN 

 

 

4.1. Condiţii de ancorare. 

 

4.1.1. Ancorarea stâlpilor are ca scop atât echilibrarea încărcărilor produse de tracţiunea conductoarelor asupra 

stâlpilor speciali, respectiv cei de întindere, de colţ şi terminali. 

 

4.1.2. La verificarea stâlpilor LEA utilizaţi în comun, se vor considera, pe lângă încercările şi ipotezele de calcul, 

stabilite iniţial la proiectare şi încărcările suplimentare date de conductoarele liniilor cu care este folosită în comun 

linia. 

 

4.1.3. Ancorarea stâlpilor menţionaţi se va face în cazurile în care încărcările din linie depăşesc momentul maxim al 

stâlpului. Ancorele se dimensionează pentru efortul considerând un coeficient de siguranţă de 2,5. 

 

4.1.4. În cazul montării, pe stâlpii LEA de j.t., utilizaţi în comun, a liniilor de telecomunicaţii ( LTC)  şi/sau de 

televiziune prin cablu (CATV), stâlpii de colţ şi terminali trebuie să fie dimensionaţi corespunzător (inclusiv prin 

prevederea unor ancore). 
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4.1.5. În documentaţia de proiectare pentru montarea liniei pe stâlpi utilizaţi în comun, trebuie prevăzute, dacă este 

cazul, ancore independente la stâlpi de colţ şi terminali sau stâlpi speciali, pentru eforturile suplimentare la care sunt 

supuşi stâlpii ca urmare a instalării liniilor. 

 

4.1.6. Instalarea ancorelor se face astfel încât să permită, fiecărui beneficiar, să execute lucrări de reparaţii, 

dezvoltare sau demontare a liniilor fără să afecteze rezistenţa mecanică a stâlpilor liniei respective. 

 

 

4.2.  Condiţii de montare 

 

4.2.1. Ancorele necesare încărcărilor suplimentare, date de liniile de telecomunicaţii (de telecomunicaţii şi/sau de 

CATv), se montează şi la nivelul acestor linii, dacă rezultă din calculele de dimensionare. 

 

4.2.2. La toate LEA de j.t., care au ancore montate la nivelul liniilor de energie electrică, se vor monta ancore 

suplimentare şi la nivelul liniilor de telecomunicaţii (LTC) şi/sau (CATV), dacă este cazul (rezultă din calcule de 

dimensionare) specific liniilor de pe stâlpii utilizaţi în comun. 

 

4.2.3. La toate LEA de j.t., cu un unghi de colţ 2  120
0
, se vor monta ancore pentru liniile de telecomunicaţii  

(LTC) şi/sau (CATV), chiar dacă pentru liniile de energie electrică nu sunt prevăzute ancore; dacă este cazul rezultă 

din calculele de dimensionare specifice liniilor de pe stâlpii utilizaţi în comun. 

 

4.2.4. La toate LEA de j.t. dublu circuit, având conductoare neizolate, conductoare izolate torsadate sau mixte, se 

vor monta ancore pentru liniile de telecomunicaţii (LTC) şi/sau (CATV), dacă rezultă din calculele de dimensionare 

specifice liniilor de pe stâlpii utilizaţi în comun. 

 

4.2.5. La stâlpii terminali ai LEA de j.t. sau la cei care sunt terminali numai pentru liniile de telecomunicaţii (LTC) 

şi/sau (CATV), se vor monta ancore pentru liniile suplimentare, în conformitate cu cele rezultate din calculele de 

dimensionare specifice liniilor de pe stâlpii utilizaţi în comun. 

 

4.2.6. La LEA pentru iluminat public cu alimentare în cablu, care nu au stâlpi speciali, pentru montarea liniilor 

suplimentare, se vor planta stâlpi speciali de colţ sau terminali. 

 

4.2.7. În situaţiile, verificate pe teren, în care nu este posibilă montarea de ancore, stâlpul special existent  trebuie 

înlocuit cu alt stâlp având momentul capabil dimensionat corespunzător. 

 

 

4.3 Condiţii de izolare şi protecţie  

 

4.3.1. Ancorele stâlpilor se leagă de stâlp, astfel încât distanţele dintre părţile metalice ale ancorei şi conductorul cel 

mai apropiat al liniilor de pe aceşti stâlpi să fie de cel puţin 0,15 m. Este interzis, ca ancora să ajungă în contact cu 

funia de suspendare a cablului, cu învelişul metalic exterior cablului sau cu conductoarele de legare la pământ. 

Dacă ancora este fixată pe un zid sau pe un stâlp ajutător, punctul de fixare al ancorei de stâlp sau de zid trebuie să 

fie situat la minim 2,5 m deasupra solului. 

 

4.3.2. În cazul când ancora trece peste sau sub conductoare care nu sunt susţinute de stâlpul ancorat, spaţiul liber 

dintre aceste conductoare şi ancoră trebuie să fie de cel puţin 0,60 m. 

 

4.3.3. La stâlpii utilizaţi în comun, fiecare ancoră trebuie să fie secţionată în două segmente, prin izolatoare de 

ancoră corespunzătoare tensiunii liniei de joasă tensiune de pe stâlp. 

 

4.3.4. Izolatorul de ancorare se montează la o distanţă pe verticală de minim 2,5 m faţă de sol şi la o distanţă pe 

orizontală de minim 1,80 m faţă de stâlp (figura 13), de zid sau de un alt stâlp ajutător. 

 

4.3.5. În anumite cazuri justificate tehnic şi economic când distanţa pe orizontală (minim 1,80 m) nu se poate 

asigura, trebuie montate câte două izolatoare de ancoră, conform figurii 14. 
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Membrii Comitetului Tehnic CT 165 " Recomandări pentru linii electrice aeriene" care au participat la elaborarea 

prezentului standard: 

 

Preşedinte:  dl Radu Constantin 

 

Secretar:  dl Ion Dumitru                      ICEMENERG Bucureşti 

 

Expert  ASRO: dna Eugenia Aghinii 

 

Membri :   Conform procesului verbal al şedinţei ;  se trece şi instituţia 
    

    

     

             

 

 

Anteproiectul standardului a fost elaborat de dl………………………………..de la instituţia.   
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un standard român nu conţine neapărat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii standardului 

sunt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia. 

Este important ca utilizatorii standardelor române să se asigure că sunt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor 

modificărilor. 

Informaţiile referitoare la standardele române ( termenul de începere a aplicării, modificările etc.) sunt publicate în 

Catalogul Standardelor Române şi în Buletinul Standardizării. 

 

Modificări după publicare 

Nr. Modificării Buletinul Standardizării 

Nr./An 

Punctele modificate 
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Figura 1 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun pentru: linie electrică aeriană cu 

conductoare neizolate, linie aeriană de radioficare, cablu telefonic (sau cablu autoportant), cablu 

Tv (CATv) sau cablu autoportant- ambele cabluri fiind dispuse pe partea dinspre clădiri. 
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Figura 2 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun pentru: linie aeriană de energie electrică 

cu conductoare neizolate, linie de radioficare în cablu, linie de telecomunicaţii în cablu (cablu 

autoportant) şi CATv (sau cablu autoportant)-dispuse pe partea dinspre clădiri. 
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Figura 3 
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Mod de amplasare pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun pentru: linie electrică aeriană cu 

conductoare neizolate, cablu de radioficare, cablu telefonic (cablu autoportant) şi cablu TV 

(CATv) sau cablu autoportant-dispuse în acelaşi plan orizontal. 
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Figura 4 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun pentru: linie electrică aeriană cu 

conductoare neizolate, cablu de radioficare, cablu specializat telefonic + CATv (sau cablu 

autoportant)- dispus pe partea dinspre clădiri. 
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Figura 5 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun pentru: linie electrică aeriană cu 

conductoare izolate torsadate, cablu radioficare (sau cablu autoportant), cablu telefonic 

specializat  (sau cablu autoportant) + CATv - dispuse pe partea dinspre clădiri. 
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Figura 6 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA j.t. utilizaţi în comun pentru: linie electrică în cablu torsadat, 

cablu radioficare (sau cablu autoportant), cablu telefonic  (sau cablu autoportant) şi cablu TV 

(CATv) sau cablu TV  autoportant - dispuse pe partea dinspre clădiri. 
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Figura 7 

Mod de amplasare pe stâlpii  liniei de tracţiune electrică urbană utilizaţi în comun pentru: linie 

electrică aeriană cu conductoare neizolate, linii de telecomunicaţii (cablu telefonic sau cablu 
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autoportant), cablu TV (sau cablu  autoportant) - dispuse în plan orizontal, linie de tracţiune 

electrică urbană. 
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Figura 8 

Mod de amplasare pe stâlpii  liniei de tracţiune electrică urbană utilizaţi în comun pentru: linie 

electrică aeriană  de j.t. cu conductoare neizolate, cablu specializat telefonic + CATv (sau cablu 

autoportant) – dispus pe  partea dinspre clădiri, linie de tracţiune electrică urbană. 
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Figura 9 

Mod de amplasare pe stâlpii  liniei de tracţiune electrică urbană utilizaţi în comun pentru: linie 

de energie electrică, cablu radioficare (sau cablu autoportant) şi  cablu telefonic specializat + 

CATv – dispuse  pe  partea dinspre clădiri, linie de tracţiune electrică urbană. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  Tipul informatiei: C3 Confidentiala 
 

32 

 

 
 

 

 

Figura 10 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA î.t.(de la 1 pînă la 20 kV inclusiv) utilizaţi în comun pentru: 

linie de energie  electrică de î.t (maxim 20 kV) linie de energie electrică de j.t. (maxim 1000 de 

V) tip LEA sau LEC, cablu telefonic (sau cablu autopurtat) şi cablu TV (CATv) - dispuse pe 

partea dinspre clădiri. 
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Figura 11 

Mod de amplasare pe stâlpii LEA î.t.( de la 1 pînă la 20 kV)  pentru: linie de energie  electrică de 

î.t (maxim 20 kV) linie de energie electrică de j.t. (maxim 1000 de V) tip LEA sau LEC, cablu 

telefonic (sau cablu autopurtat) + cablu TV (CATv) - dispuse în plan orizontal 
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Figura 12 
Mod de amplasare panou publicitar pe un stîlp LEA de j.t., utilizat în comun cu linie de energie 
electrică (maxim 1000 V), linie de telecomunicaţii (sau CATv). 
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Figura 13 

1. Izolator de ancorare. 

2. Cablu din oţel (funie) pentru ancorare. 
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Figura 14 

1. Izolator de ancorare. 

2. Cablu din oţel (funie) pentru ancorare. 
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