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   INSTRUCŢIUNI  TEHNICE  PENTRU  REALIZAREA  CASELOR  CU  STRUCTURA      

                           DIN  LEMN  ŞI  PEREŢI  STRATIFICAŢI (FRAMING) 

 

 

          

1. Elemente generale 

 

1.1. Domeniul de aplicare 

Prezenţele instrucţiuni se referă la realizarea de componente pentru case cu 

structura din lemn şi pereţi stratificaţi, tip de construcţie mai cunoscut sub numele 

de « framing ». 

Elementele folosite în structură sunt elastice cu grosimea mică                                                     

, ţesute într-o structură spaţială cât mai omogenă şi cu îmbinările spaţiale dublate 

de conectori metalici. 

Această tehnologie se poate realiza în mai multe moduri : 

- realizarea componentelor în condiţii de şantier, pe platforme improvizate 

sau direct pe placa planşeului de fundaţie 

- prin prefabricarea în ateliere a elementelor de perete, planşeu şi şarpantă în 

panouri sau module care ulterior sunt asamblate pe şantier 

- prin prefabricarea de module tridimensionale 

- prin combinarea celor trei modalităţi de lucru arătate mai sus. 

Notă 1 – detaliile care figurează în prezentele instrucţiuni constituie rezolvări 

generale şi pot fi înlocuite şi cu alte soluţii care respectă principiul dispersiei cât mai 

omogene a eforturilor şi scurgerea acestora pe un drum cât mai scurt către 

fundaţie. 

Prezenţele instrucţiuni se aplică la construcţiile la care întreagă structura de 

rezistenţă sau cea mai mare parte din această este din lemn. 

 Ele se aplică construcţiilor amplasate în locaţii cu slabă sau medie higrometrie. 

Ele se aplică în special construcţiilor de folosire curentă. 

Nota 2 – prin construcţii de folosire curentă înţelegem în principal : 

- case uni-familiale izolate 

- case înşiruite sau în bandă 

- clădiri colective 
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- clădiri folosite pentru birouri, spitale, hoteluri, sedii şcolare sau similar 

- ateliere, spaţii comerciale sau de depozitare. 

Soluţiile propuse nu se aplică decât parţial sau deloc la celelalte tipuri de construcţii 

cu structura din lemn : lemn masiv rotund sau cu secţiune dreptunghiulară, cadre 

din stâlpi şi grinzi şi diverse închideri, structuri mixte lemn-beton sau lemn-metal. 

1.2. Tehnologia tip framing 

Elementele  de  structură pentru pereţi sunt preponderent de grosime 45 mm ( 2 

inch după prelucrare) şi 100/200 mm lăţime, cu montanţii distanţaţi la 40 sau 60 

cm, prinşi în cuie de două traverse (traversa superioară şi talpa inferioară), 

planşeele şi şarpanta din elemente de aceeaşi grosime sau mai mare, funcţie de 

deschiderile dintre punctele de sprijin şi de frecvenţa elementelor de structură. 

Închiderile sunt cu plăci aglomerate din lemn iar izolaţia (termică şi fonică) este 

plasată obişnuit în interiorul elementelor de structură şi protejată de folii speciale 

din polietilenă. 

În cazul cel mai obişnuit, al prefabricării majorităţii componentelor în ateliere şi 

montarea ulterioară pe amplasament, kitul    minim   trebuie   să   răspunda    

cerinţelor   fundamentale   din Regulamentul  305/2011/CEE şi să conţină 

elementele structurale necesare pentru a asigura stabilitatea construcţiei :  

- pereţi, planşee şi şarpantă, legăturile dintre acestea şi prinderea sigură 

de fundaţie 

- toate componentele anvelopei exterioare socotite indispensabile : 

izolaţia termică, închiderile interioare, protecţia contra incendiului, 

stratificaţia de regularizare a vaporilor şi de etanşeitate la apă 

- toate componentele pereţilor interiori : izolaţia acustică, elemente de 

compartimentare  

- tubulatura de instalaţii, de încălzire sau climatizare, de electrice – 

înglobată în panouri sau aplicată ulterior la montaj. 

Alte   componente  precum  ferestre,  uşi   exterioare,  placaje  ceramice, închideri 

interioare şi materiale pentru învelitori, chiar dacă sunt socotite esenţiale pentru 

performanţele anvelopei,  nu se consideră necesare a fi furnizate de producătorul 

de kit. 

Alte produse ca uşile interioare, scările, materiale de finisaje pot însă face parte din 

kit. 
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1.3. Terminologie specifică 

- Produs pentru construcţii 

Produs pentru construcţii înseamnă orice produs sau kit fabricat şi introdus 

pe piaţă în scopul de de a fi încorporat în mod permananent în construcţii 

sau părţi ale acestora şi a cărui performanţă afectează performanţă 

construcţiilor în ceea ce priveşte cerinţele fundamentale aplicabile 

construcţiilor 

- Kit 

Kit (sau set) este numit un produs pentru construcţii introdus pe piaţă de un 

singur fabricant sub forma unui ansamblu de cel puţin două componente 

separate care trebuie asamblate pentru a fi înglobate în clădire 

- Cerinţe fundamentale 

Construcţiile trebuie să corespundă, atât în ansamblu cât şi pe părţi separate, 

utilizării preconizate, ţinând seama de sănătatea şi siguranţa persoanelor 

implicate de-a lungul întregului ciclu de viaţă al construcţiilor. În condiţiile 

unei întreţineri normale, construcţiile trebuie să îndeplinească cerinţe 

fundamentale aplicabile construcţiilor pe o durată rezonabilă din punct de 

vedere economic 

- Caracteristici esenţiale 

Sunt acele caracteristici ale produsului pentru construcţii care se referă la 

cerinţele fundamentale aplicate construcţiilor 

- Performanţa unui produs pentru construcţii 

Înseamnă performanţa legată de caracteristicile esenţiale relevante 

- Specificaţii tehnice armonizate 

Înseamnă standarde/norme armonizate şi documente de evaluare europene 

; nu sunt emise (încă) norme pentru toate materialele sau tehnologiile ce se 

folosesc în construcţii, se analizează în fiecare ţară de colective specializate 

şi sunt permise unele localizări dar neesenţiale 

- Standard armonizat 

Înseamnă un standard adoptat (în unanimitate) de unul dintre organismele 

europene de standardizare ale Consiliului Europei 

- Directivă în construcţii 

Document elaborat de Consilul Europei care conţine o recomandare care nu 

este totuşi obligatorie 
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- Regulament european 

Un set de exigenţe care sunt obligatorii pentru toate ţările din Uniunea 

Europeană, se preiau integral ca atare şi nu necesită adaptări sau ajustări la 

condiţii specifice  

- Regulamentul 305/2011/CEE 

Regulamentul 305/2011 este în vigoare de la 1 iulie 2013 şi stabileşte 

condiţiile armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii 

- Strategia Europa 2020 

Strategia se doreşte a fi o soluţie pentru ieşirea din actuala criză, prin acţiuni 

la nivel comunitar, ajungându-se la transformarea UE într-o economie a 

secolului 21, care să conducă la creşterea ocupării pe piaţa muncii, a 

productivităţii şi a coeziunii economice, sociale şi teritoriale ; legat de casele 

cu structura din lemn, acestea pot contribui la angajamentul României de a 

creşte eficienţa energetică cu 19% faţă de 1990 şi la scăderea poluării 

- Regulamentul Termic RT 2012 

Franţa a trecut la măsuri imediate şi doreşte îndeplinirea angajamentelor 

legate de eonomia de energie încă din anul 2013 ; respectarea acestui RT 

este obligatorie şi condiţionează recepţia şi plata pentru lucrările noi 

- Document de evaluare europeană 

Înseamnă un document adoptat de Organizaţia de Evaluare Tehnică (OET) 

pentru orice produs pentru construcţii care nu este acoperit integral de un 

standard armonizat 

- EUROCODURI 

Un ansamblu integrat de norme europene care se referă la conceperea şi 

dimensionarea construcţiilor, de la fundaţie până la asigurarea unei bune 

comportări la seism 

- Metoda stărilor limită 

Este metoda de calcul impusa în toate Eurocodurile şi care analizează stările 

limită de rezistenţă, de deformaţie şi de fisurabilitate 

- Durabilitate 

Durabilitatea reprezintă capacitatea unui element sau, dupa caz, a unei 

clădiri, de a-şi menţine performanţele la un nivel cât mai apropiat de cel 

iniţial, pe durata de exploatare stabilită prin proiectare. 

- Punţi termice 

http://www.romwoodhouse.ro/
mailto:contact@romwoodhouse.ro
mailto:office@romwoodhouse.ro


     ROMWOODHOUSE 

    Asociația Constructorilor de Case pe Structură din Lemn 

Tel.     0040    730    030380,       http://www.romwoodhouse.ro,                                                                        

contact@romwoodhouse.ro,       office@romwoodhouse.ro                                  

B-dul Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti, România 

 

5 
 

Zone din anvelopa exterioară a clădirii care, prin includerea de materiale cu 

rezistenţe termice diferite sau prin erori de proiectare sau execuţie, permit 

pierderi zonale de căldură 

- Fabricant 

Înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs pentru 

construcţii  

- Construcţii 

Construcţii înseamnă clădiri şi lucrări de inginerie civilă. 

 

2. Standarde de referinţă     

 

SR EN 14081-1+A1 - Structuri de lemn - Lemn pentru construcţii cu secţiune                  

                                          dreptunghiulară 

SR EN 14250 – Produse din lemn pentru structuri şi accesorii 

SR EN 14545 – Piese de fixare pentru structuri din lemn 

SR EN 300 –      Plăci de aşchii lungi, subţiri şi orientate (OSB) 

SR EN 335 –      Durabilitatea lemnului şi ale materialelor derivate din lemn 

SR EN 336 -       Lemn pentru construcţii. Dimensiuni, abateri admisibile 
SR EN 338 –      Lemn pentru construcţii. Clase de rezistenţă 

SR EN 1380 –    Structuri din lemn. Îmbinări de rezistenţă cu cuie 

SR EN 14250 –  Structuri de lemn. Cerinţe privind produsele cu elemente de fixare     

                             cu placă metalică ambutisată 

SR EN 14545 –  Structuri de lemn. Conectori. Cerinţe  

SR EN 1995 –    Eurocod 5 – Proiectarea structurilor din lemn. Reguli comune şi 

                             regului pentru clădiri 

P100-1/2011 –  Cod de proiectare seismică 

C 58-96 -             Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi     
                             produselor combustibile din lemn utilizate în construcţii 
NP 019-97 –       Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor din lemn 
C 35-6-86 –        Cod pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţie din 
lemn 
NP 005-2003 –   Normativ pentru proiectarea construcţiilor din lemn 
ST 014-1996 –    Specificaţie tehnică privind condiţii de calitate ale lemnului. 
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Notă - nu există un standard armonizat cuprivire la acest sistem de execuţie ci 

numai reglementări colaterale sau/si pentru unele elemente componente. 

Federaţia Europeană a Construcţiilor din Lemn (EVH), recent reorganizată, a 

înfiinţat un colectiv special (CEN/TC 250) care se va ocupa de elaborarea unui 

standard ce ar urma sa fie acceptat de toţi membrii CEE . 

 

3.Performanţe dorite la o construcţie cu structura din lemn    

 

3.1. Rezistenţă mecanică şi stabilitate 

Structura portantă a construcţiei trebuie să prezinte o rezistenţă şi o securitate 

adecvată prevenind deranjamentele structurale, deformaţiile inadmisibile şi 

tasările disproporţionate. Se va ţine cont de încărcările din greutatea proprie şi din 

încărcările utile, de cele din vânt, zăpadă şi sarcini seismice. 

Se va urmări stabilitatea ansamblului şi conlucrarea spaţială a elementelor de 

structura în ideea unei dispersii favorabile a eforturilor şi evitarea concentraţiilor 

de eforturi. 

Se va evita amestecarea sistemelor de execuţie : elemente elastice din sistemul 

framing şi pereţii ca elemente de descărcare, cu stâlpi şi grinzi masive caracteristice 

sistemului de construcţie în cadre.  

 

3.2. Securitatea în caz de incendiu 

3.2.1. Reacţia la foc 

Materialele incluse în kit tebuie să fie performante ca reacţie la foc - adică implicare 

redusă în declanşarea incendiului, evitând pe cât posibil aprinderea la temperaturi 

ridicate, degajarea de fum şi emiterea de particole aprinse. 

3.2.2. Rezistenţa la foc 

Posibilitatea structurii de a se menţine cât mai mult în stare de funcţionare este 

determinată direct de perioada de timp în care care elementele de construcţie îşi 

pot menţine rolul lor iniţial. Determinarea acestei capacităţi de rezistenţă este 

confomă cu EN 1995-1-2 (« Calculul structurilor la foc ») şi se referă în special la 

elementele principale de structura dar şi la cele cu secţiune mică şi la piesele de 

asamblare. 

 

3.3. Igienă, sănătate şi mediu înconjurător 
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3.3.1.  Permeabilitatea la vaporii de apă şi protecţia termoizolaţiei 

Plasarea corectă a barierei de vapori pe faţa caldă a termoizolaţiei şi plasarea unei 

folii de dispersie cu posibilitate de ventilare în spatele placajelor de faţadă pot 

împiedica deteriorarea în timp a termoizolaţiei dar şi dezvoltarea inacceptabilă de 

microorganisme în stratificaţia anvelopei. 

3.3.2. Etanşeitatea la apă 

3.3.2.1. Anvelopa exterioară 

Trebuie ţinut cont că placarea cu lambriu din lemn dar şi diversele soluţii de faţadă 

din elemente de mici dimensiuni implică un risc de pătrundere în timp a apei din 

ploi sau din topirea zăpezii. Iar eliminarea ulterioară a acesteia este o operaţie 

dificilă şi costisitoare. 

 

3.3.2.2. Suprafeţe interioare 

Suprafeţele interioare de pereţi şi planşeu din sălile de baie şi de toaletă, declarate 

ca etanşe la apă de către fabricant, se pot dovedi în timp permisive pentru 

infiltraţiile de apă, cu efect scurt pentru elementele de rezistenţă ale structurii dar 

pe timp mai îndelungat, sursă de dezvolatre inacceptabilă de micro-organisme. 

3.3.3. Degajare de substanţe periculoase  

La alegerea materialelor ce se îngobează în kit ca şi a celor ce se adaugă la montaj, 

se va ţine cont de dispoziţiile legale din domeniu în ţara unde se execută lucrarea. 

În plus, se va atenţiona asupra oricărei degajări de gaze toxice, de particole 

periculoase sau de prezenţa umidităţii pe anumite parţi ale construcţiei, ce se 

constată olfactiv sau vizual pe parcursul lucrării. 

 

3.4. Securitatea în utilizare 

3.4.1. Alunecările pe suprafaţa planşeului 

Pentru evitarea căderilor accidentale în timpului execuţiei se vor marca şi delimita 

zonele cu goluri în planşeu iar la finisarea planşeului, se vor evita materialele ce pot 

provoca alunecări în condiţii normale de exploatare. 

3.4.2. Pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilităţi se vor prevede în 

structura ce devine ascunsă prin finisaj elemente din lemn pentru fixarea ulterioară 

sigură a mâinii curente suplimentare la scări şi la camerele cu utilităţi specifice. 

3.4.3. Rezistenţa la şocuri 
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Pereţii şi acoperişul vor avea o rezistenţă ridicată la şocurile posibile din utilizare 

sau la eventuale incercări de intrare prin efracţie. 

 

3.5. Protecţie contra zgomotului 

3.5.1. Izolare contra zgomotelor exterioare 

Construcţiile trebuie proiectate şi executate astfel încât zgomotul produs de 

persoane aflate în apropiere sau de către sursele de zgomot datorat unor utilaje 

sau traficului rutier să fie menţinut la un nivel la care să nu pericliteze sănătatea 

locatarilor şi să le permită acestora somnul şi odihna. 

3.5.2. Izolare contra zgomotelor de şoc 

Planşeele trebuie să asigure izolaţia acustică necesară contra zgomotelor din 

circulaţie la nivelurile superioare sau a manevrelor de obiecte cu impact asupra 

pardoselilor. 

 

 

3.5.3. Absorbţia acustică 

Suprafaţa interioară a elementelor de construcţie incluse în kit trebuie să ofere 

absorbţia acustică necesară naturii clădirii şi a destinaţiei încăperilor (camera de 

hobby, ateliere, centrale termice, birouri).    

                

3.6. Economia de energie şi izolarea termică 

3.6.1. Rezistenţa termică 

Anvelopa exterioară trebuie să furnizeze izolarea termică necesară scopului pentru 

care se realizează construcţia. O atenţie deosebită se va acorda evitării punţilor 

termice care produc pierderi notabile de căldură dar şi condensării de vapori care 

pot afecta higiena şi sănătatea locatarilor. 

3.6.2. Permeabilitatea la aer 

Anvelopa exterioară trebuie să furnizeze etanşeitatea la aer adecvată pentru 

evitarea pierderilor inutile de energie sau a favorizării formării curenţilor de aer 

rece susceptibili a periclita sănătatea locatarilor. 

3.6.3. Confortul de vară 

Se va analiza şi eficienţa unei termoizolaţii la exteriorul anvelopei (ITE) precum şi 

folosirea unei termoizolaţii de o densitate mai mare cu scopul asigurării confortului 

în zone cu veri călduroase sau climă oceanică. 
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3.7. Utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

3.7.1. Materialele înglobate şi soluţiile tehnice folosite vor asigura folosirea clădirii 

pentru mai multe generaţii de ocupanţi, permiţând o întreţinere curentă facilă şi 

eventuale modernizări sau extinderi fără probleme. 

3.7.2. Prin proiectare se va asigura o durabilitate adecvată sistemului (evitarea 

stagnării apei şi a condensului în stratificaţia anvelopei, posibilităţi de ventilare) şi 

acces facil pentru întreţinere şi reparaţii locale. 

3.7.3. În caz de demolare sau de reutilizare, componentele din kit vor putea fi 

refolosite sau reciclate cu uşurinţă şi fără a periclita mediul înconjurător. 

 

4. Simboluri 

 

Rc – rezistenţele de calcul pentru diferitele specii de material lemnos 

Ri – rezistenţele caracteristice ale diferitele specii de material lemnos 

mui – coeficienţii condiţiilor de lucru care introduc în calcul umiditatea de    

lucru a materialului lemnos funcţie de microclimatul de exploatare 

mdi – coeficienţii condiţiilor de lucru funcţie de durata de acţiune a 

încărcărilor 

Υi – coeficienţii parţiali de siguranţă funcţie de tipul solicitării 

 λ conductivitate termică -  proprietatea  materialului de a permite trecerea 
fluxului termic, exprimată prin fluxul termic ce străbate prin unitatea de suprafaţă 
un  strat  omogen  din cadrul  unui  element  de  construcţie  plan,  când  diferenţa 
temperaturilor pe cele două suprafeţe ale stratului este egală cu unitatea 

U -  coeficient de transfer termic al elementului de închidere 
Pcr – sarcina critică la flambaj care dacă este depăşită stabilitatea barei 

comprimate axial este perclitată 
E – modulul de elasticitate al materialului, pentru lemnul de brad şi molid 

este între 9000 şi 11.000 N/mm2 funcţie de direcţia de acţionare 
Imin  -  momentul de inerţie minim al barei comprimate 
lf  – lungimea de flambaj ce depinde de lungimea barei şi de modalitatea de 

prindere. 

 

 

 

http://www.romwoodhouse.ro/
mailto:contact@romwoodhouse.ro
mailto:office@romwoodhouse.ro


     ROMWOODHOUSE 

    Asociația Constructorilor de Case pe Structură din Lemn 

Tel.     0040    730    030380,       http://www.romwoodhouse.ro,                                                                        

contact@romwoodhouse.ro,       office@romwoodhouse.ro                                  

B-dul Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti, România 

 

10 
 

5. Sistem constructiv 

 

5.1.  Principial, sistemul constructiv tip pentru soluţia framing este următorul : 

  
5.2. Cronologic, primele case cu etaj tip framing au fost realizate în jurul anului 1840 

de către pionierii Vestului american iar sistemul de construcţie a fost numit 

« baloon frame » şi s-a inspirat din tehnologia realizării dirijabilelor : elemente de 

mare lungime care formau cadre multiple de structură. Montanţii erau de lungime 

cât înălţimea clădirii şi erau prinşi în cuie la capete iar cadrele se succedau cu un 

ecartament fix. Tălpile superioare formau o şarpantă uşoară iar cele inferioare 

formau structura planşeului inferior.  

Limitele sistemului erau date de necesitatea unor elemente din lemn foarte lungi 

şi de imposibilitatea unei prefabricări de atelier. În prezent sistemul « baloon » este 

înlocuit cu structura tip « platforme » care îşi trage numele de la platforma                (= 

planşeul) care fracţionează montanţii la înălţimea unui singur nivel. Panourile de 
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perete sunt de înălţimea optimă pentru transportul în TIR-uri sau containere şi 

acesta se poate face în poziţia de montaj. 

 

   
În prezentele instrucţiuni se analizează numai sistemul de execuţie « platformă ». 

 

6. Proiectare 

 

6.1. Sunt mai multe programe informatice care permit o fracţionare 

corespunzătoare a panourilor de structură, corelată cu mijloacele de transport şi 

montaj dar şi cu gradul de prefabricare convenit. Orice program dă însă numai o 

rezolvare principială, chiar dacă îi este alimentată « librăria » cu prescripţiile în care 

lucrează producătorul. Este bine ca proiectul de execuţie să nu treacă direct de pe 

masa proiectantului în atelier ci să fie completat, adaptat şi avizat de biroul tehnic 

al producătorului. 

6.2. EUROCOD-urile sunt un ansamblu integrat de norme europene care se referă 

la conceperea şi dimensionarea construcţiilor. Dacă EUROCODE 1 furnizează valori 

pentru acţiuni (greutăţi proprii, sarcini utile, vânt, zăpadă), EUROCODE 5 defineşte 

regulile pentru construcţiile din lemn iar EUROCODE 8 pentru calculul structurilor 

la seism. 

6.3. La noi în ţară, NP 005-2003 este un normativ pentru proiectarea construcţiilor 

din lemn iar NP 019-97 este un ghid pentru calculul la stări limită. Recent a fost 

actualizat şi Codul de proiectare seismică P100-1/2011. 
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6.4. Formula generală a rezistenţelor de calcul ţine cont de diferitele specii de 

material lemnos şi de solicitări dar şi de condiţiile de exploatare : 

 

               Rc = mui. mdi. 
𝑅𝑖

 𝛶
  

 

în care « m » sunt coeficienţii condiţiilor de lucru , Ri este rezistenţa caracteristică 

a speciei de lemn iar 𝛶 un coeficient de siguranţă. 

6.5. În general, dacă se respectă prescripţiile tehnice generale, pentru pereţi nu 

sunt necesare calcule suplimentare dar grinzile de planşeu cele mai solicitate ca şi 

elementele principale de şarpantă vor trebui calculate, în special la deformaţia 

maximă care  trebuie sa fie mai mică decât L/300 (L/150 pentru console). 

 

7. Materiale 

7.1. Lemn 

7.1.1. Pentru structură ne interesează în special molidul şi bradul dar pentru 

lambriu, pe lângă aceste două specii, se mai foloseşte şi pinul şi laricele, cu 

proprietati favorabile ca lemn « la vedere ». Ca aspect, culoarea la molid şi brad 

este foarte asemănătoare, deosebirea principală este că bradul nu prezintă în 

structură canale rezinifere şi deci nici pungi de răşină iar nodurile bradului sunt în 

general mai groase decât la molid. 

7.1.2. Există o normă europeană referitoare la terminologia structurii biologice a 

lemnului, EN 844-7 . Conform acesteia, coaja serveşte ca strat de protecţie a 

trunchiului, urmeaza alburnul care este format din primele inele anuale - imediat 

în spatele cojii, duramenul, denumit şi « lemnul perfect » este situat în partea 

centrală a trunchiului - are vasele obturate de diferite depuneri de tanin, coloranţi, 

răşini  iar inima, după cum îi arată şi numele, este zona centrală a trunchiului.                                 
7.1.3. În general putem spune că lemnul pentru construcţii poate fi debitat din orice 

zonă a trunchiului. Pentru structura de rezistenţă însă, trebuie să diferenţiem zone 

favorabile şi altele care trebuie evitate. Partea cea mai rezistentă este constituită 

din duramen în timp pe alburnul , sau lemnul tânăr, reprezintă partea fiziologc 

activă şi, prin substanţele depozitate, constituie o zonă putrescibilă. Zonele 

extreme nu prezintă de regulă interes pentru întrebuinţările curente.  
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7.1.4. Pentru a-şi păstra calităţile în timp , lemnul trebuie tratat. Un produs de 

tratare este un produs care aplicat pe suprafaţa lemnului sau introdus în masa lui, 

are rolul de a spori caracteristicile de durabilitate naturală ale acestuia. Expresia 

« clasă de risc biologic » a apărut în documentele tehnice europene după anul 1986 

iar din anul 2001 s-au precizat cele 5 clase de risc în norma europeană  EN 335-1: 

 

7.1.5. Substanţele de tratare ale lemnului conţin o substanţă activă care conferă 

eficacitate biologică (minim la microorganisme, mucegai, carii, albăstreala 

lemnului) şi un solvent care transportă substanţa activă. Din păcate nu există o 

normă europeană care să menţioneze explicit componentele care trebuie evitate 

(de exemplu Lindane, săruri CCA, Pyrethrinoide de sinteză etc) şi care pot pune în 

pericol sănătatea locatarilor. Există numai un „Regulament (CE) nr.1451/2007” 

emis de Consiliul Economic European cu privire la introducerea pe piaţă a 

produselor biocide. Va trebui ca fiecare producător de case să obţină de la 

furnizorul de substanţe de tratare o certificare de conformitate cu acest 

regulament şi evitarea componentelor ce ar putea fi dăunătoare omului. 
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7.1.6. Funcţie de clasa de tratare, operaţia de tratare a lemnului poate fi făcută prin 

pensulare sau pulverizare la primele două clase de tratare, eventual şi la clasa 3 

„slabă expunere”, dar recomandăm tratarea în autoclavă prin vaacum şi presiune 

pentru clasele 3,4 şi 5. 

7.1.7. Norma europeană armonizată EN 14081-1 (preluată sub acelaşi număr şi de 
Asociaţia română de standardizare) se referă la lemnul de construcţii cu secţiune 
dreptunghiulară sortat dupa rezistenţă. Este standardul de bază ce trebuie 
respectat atât la intern cât şi la export, sortarea poate fi făcută şi vizual iar lemnul 
trebuie să aibă rezistenţe caracteristice minime (încovoiere, tracţiune, 
compresiune, forfecare, modul de elasticitate) şi implicit o clasificare după norma 
europeană subsidiară EN 338. 
7.1.8. Norma EN 14081-1 analizează amănunţit cerinţele vizuale (crăpături, 
deformaţii, teşituri, diametrul nodurilor, înclinarea fibrei) iar lemnul este 
categorisit în două mari grupe, funcţie de clasa de rezistenţă conform EN 338 : C 18 
sau mai mică şi clasa peste C 18. Deşi la noi nu există precizări ci numai 
recomandări, producătorii care lucrează pentru export se pot confrunta cu 
pretenţiile locale care în mare sunt urmatoarele : 

                    
7.1.9. O recentă normă europeană derivată din RPC 305, cu indicativul EN 14915, 

impune ca la placajele cu lambriu din răşinoase, pentru obţinerea unei clase de 

performanţă, să se facă  obligatoriu încercări pentru determinarea rezistenţei la 

incendiu, pentru faţadă o grosime minimă de 27 mm, cuie de cel puţin 60 mm 

lungime şi distanţate la maximum 600 mm unul de altul. 

7.2. Căptuşeli - Căptuşeala se constituie ca suport pentru finisaj dar are şi funcţia 

importantă de a repartiza şi uniformiza încărcările pentru elementele de structură. 

Prinderea de structură se face cu şuruburi de lemn sau cleme, uneori se adaugă şi 

o spumă poliuretanică în zonele de contact. 

7.2.1. Plăci din OSB (Oriented Strand Board) 
Sunt plăci aglomerate din aşchii din lemn de dimensiuni mari, orientate prin 
procesul de producere în mod diferit : paralele cu suprafaţa la exterior şi 
perpendiculare cu aceasta la interior. Ele sunt legate cu un adeziv organic, la 
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exterior se folosesc răşini melaminice cu insensibilitate la umiditate. Conform 
normei europene EN 300 sunt patru tipuri de OSB, după zona de folosire : OSB 1 nu 
se foloseşte în construcţii, OSB 2 se utilizează exclusiv în mediu uscat, OSB 3 poate 
fi utilizat şi în mediu umed iar OSB 4 sunt panouri portante cu rezistenţă mecanică 
deosebită şi o comportare bună la umiditate ridicată. 
7.2.1.1. Plăcile nu pot fi montate oricum, latura lungă (2500, 2650, 2800 mm) este 
axa principală purtătoare de sarcini – pe această direcţie rezistenţa este de 2,5 ori 
mai mare decât pe cealaltă. Numai în cazuri speciale, când nu se pot procura 
lungimile dorite, se admite montarea plăcilor şi pe direcţia minimă de efort. 
Grosimile curente : 6, 8, 10, 12, 15, 18, 22, 25 mm. Densitatea este între 600 şi 640 
Kg/m3. 
7.2.1.2. Recomandări dimensionale de folosire : 

- pentru căptuşeli la pereţi – grosimi 10-12-15 mm, distanţe de sprijin 41,6 
sau 62,5 cm 

- placa suport la pardoseli (duşumea oarbă) – grosimi 15-18-22 mm 
prinderi de suport la 41,6 sau 62,5 cm 

- astereala de acoperiş (suport învelitoare) – grosimi 15, 18 mm cu prinderi 
pe suport la 62,5…maxim 100 cm. 

7.2.1.3  Norma EN 324 stabileşte toleranţele ce trebuie verificate la procurare : 
diferenţa de grosime între două panouri să nu depăşească ± 0,3 mm, rectitudinea 
marginilor 1,5 mm/m iar la echeraj 2,0 mm/m. Pentru comportarea la umiditate , 
norma EN 322  cere pentru OSB 3 şi OSB 4 o umiditate maximă între 5 şi 12%. 
O verificare de atelier : nu se introduc în lucru plăcile de OSB dacă nu au umiditatea 
sub 15%. 
7.2.1.4. O caracteristică foarte importantă : conţinutul de formaldehidă. Norma 
europeana EN 120 clasifică OSB-ul în două clase de calitate : 

- clasa E1 la care conţinutul de formaldehidă nu depăşeşte 8 mg la 100 
grame de material 

- clasa E2  la care formaldehida este cuprinsă între 8 mg şi maximum 30 mg 
la 100 grame de material. 

La lucrările de locuinţe nu se admite decât OSB din clasa E1 iar pentru exigenţe 
deosebite din punct de vedere ecologic se poate procura şi OSB 4 PUR cu 0% 
formaldehidă. 
 
 
7.2.2.  Plăci din particole 
Aceste  panouri  sunt  consituite  din  particole  din  lemn  (deci  nu  aşchii)  sau  alte 
materiale celulozice sub forma de particole, legate între ele cu un liant organic sau 
mineral. 
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7.2.2.1. Fără îndoială că cele mai cunoscute plăci sunt cele tip betonyp. Sunt plăci 
compozite pe bază de lemn  (rumeguş) cu adaos  de  sticlă  solubilă, liant este 
cimentul şi realizate prin etuvare. 
Dimensiuni : 1250x2800 mm, 1250x3200 mm, grosimi 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 
28, 40 mm, greutate volumetrică 1400 Kg/m3. 
Avantaje : incombustibile, rezistente la apă şi la atacul ciupercilor, lipsa totală a 
formaldehidei. Dezavantaje : grele, casante, trebuie date găuri în prealabil. 
Recomandabile pentru căptuşeli la pereţi – grosimi 10-12 mm sau placă suport de 
pardoseală (pentru rezistenţa deosebită la apă) – grosimi 18, 20, 24 mm. 
Exigenţele generale pentru panourile din particole sunt nominalizate în EN 324.  
  
7.2.3. Plăci pe bază de lemn multistrat 
Este vorba de un placaj rezistent la umiditate format din straturi succesive legate 
cu un liant organic. Straturile au orientări succesive la 90° şi au grosimi constante, 
putând fi din lemn de răşinoase şi foioase, de durităţi diferite. 
În unele ţări este preferat OSB-ului (de exemplu în Cehia şi Slovacia), în Franţa îl 
regăsim sub denumirea de „contreplaque” sau „lamibois” iar în teminologia anglo-
saxonă sub numele de LVL. Normele europene în care le regăsim sunt EN 636. 
Dimensiunile curente: lungimi 2,5 şi 3,1 m, lăţimi 1,20 si 1,50 m iar grosimie sunt 6, 
8, 10, 12, 15, 18, 11, 25 si 30 mm.  Abaterile permise : ± 0,6 mm la grosime, ± 
3,5 mm la lungime şi lăţime şi 1,0 mm la echeraj şi rectitudine. 
De menţionat că în clasa E1 sunt plăcile care au formaldehidă ≤ 8,0 mg/100 grame 
material şi norma europeană care stipulează acest ecart este EN 1084. 
 
7.3. Izolatori - O izolaţie performantă este indispensabilă pentru a obţine o casă 

confortabilă şi cu economie de energie. Aceasta permite o importantă economie la 

încălzire dar şi la climatizare. În plus, omul modern a devenit foarte sensibil la 

zgomote iar confortul acustic a devenit demult o necesitate în lupta cu stressul.  

7.3.1.  Conductivitatea termică determină iarna performanţele unui izolant. 

Coeficientul λ exprimă cantitatea de căldură care traversează într-o secundă 1 m2 

de material omogen, pentru o diferenţă de temperatură de 1º C  între cele două 

feţe. Coeficientul Lambda (λ) se exprimă în W/m.ºK (watti pe metru şi grade Kelvin). 

Un material cu un λ mare este un prost izolant. Rezistenţa termică (R) se calculează 

prin raportul grosime/λ, exprimat în m2.K/W. Cu cât R este mai mare, ansamblul 

este mai bun izolant. Dar performanţa unui izolant nu depinde numai de 

caracteristica λ a materialului şi de grosimea lui, o importanţă deosebită o are 

durabilitatea în timp a performanţelor iniţiale şi aici intervine modul de aplicare, 
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deci tehnologia şi cum se asigura protecţia acestuia în elementele de construcţie 

(folii de protecţie, fante de aer). 

7.3.2.  Densitatea   este  decisivă   pentru   confortul termic   de   vară. Capacitatea 

de acumulare a izolantului este în măsură să atenueze temperaturile extreme în 

ritmul zi/noapte. O bună capacitate de acumulare va permite aşa numitul 

« defasaj » necesar pentru atenuarea temperaturilor extreme de vară. Acest 

defasaj nu este deloc în avantajul izolanţilor sintetici (polistiren, poliuretan) şi al 

vatei minerale (de sticlă sau de rocă), cu tot coeficientul lor λ excelent. Cele mai 

bune rezultate sunt obţinute de panourile de fibră din lemn, plută, cânepă sau 

celuloză... 

7.3.3. În varianta standard, izolaţia termică cea mai folosita este vata minerală 

amplasată în interiorul structurii şi se consideră că ea asigură şi suficientă izolare 

fonică. Pentru zonele mai sensibile la zgomot din casa sau pentru construcţii 

speciale (sanatorii, spitale, clădiri de birouri) există materiale cu o compoziţie şi 

densitate specială dar şi soluţii tehnologice de intecalare a fantelor de aer şi de 

aranjarea specială a stratificaţiei . 

7.3.4. În principal se disting patru familii de materiale izolatoare : 
- izolanţi din fibre minerale (vată de sticlă şi de rocă) 
- materiale cu bază vegetală (fibre de lemn sau celuloză, plută expandată) 
- produse plastice alveolare (polistiren, poliuretan, spumă de răşini) 
- alte materiale izolante (beton celular, betoane poroase) 

7.3.5. Izolatorii „tradiţionali“ cei mai folosiţi rămân fără îndoială vata minerală şi 
polistirenul. Vata minerală are calităţi de necontestat atât ca performaţe tehnice 
cât şi ca preţuri de achiziţie. Justificat sau nu, primele acuzaţii la adresa acestor 
materiale au apărut din cauza pericolului de inhalare de microfibre iritante care ar 
pătrunde în organism prin căile respiratorii. Polistirenul are o porozitate redusă 
care nu permite “respiraţia » anvelopei iar poliuretanul este suspectat pe linie 
medicală. Au aparut apoi şi Directivele europene şi recentul « Regulament » pentru 
construcţii, cu prevederi legate de  utilizarea sustenabilă a materialelor de 
construcţii ori după demolare, vata minerală nu poate fi refolosită şi îngroaşă 
substanţial  depozitele uriaşe de deşeuri de care nu se ştie când şi dacă vom scăpa. 
7.3.6. În special pentru producătorii care lucreză la export, câteva cuvinte despre 
izolanţii numiţi, mai mult sau mai puţin justificat, « izolatori ecologici » : 

- fibra celulozică – produsă din hârtie reciclată, triată, măcinată apoi tratată 
cu sare de bor pentru a o proteja de insecte şi rozătoare apoi ignifugată. 
Poate fi suflată uscată sau stabilizată în apă cu sau fără adeziv. Este un izolant 
foarte eficient cu un preţ competitiv, umple foarte bine spaţiile structurii, 
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excelent regulator de umiditate în ambient. Este 100% un produs natural, nu 
poluează, nu este iritant sau toxic. După unele păreri, economiseşte 25% 
energie faţă de vata de sticlă. 
O variantă îmbunătaţită dar ceva mai scumpă este livrarea izolantului în 

saltele sau plăci flexibile cu o densitate mai ridicată (între 60 şi 90 kg/m3), 

făcând un bun compromis pentru o izolare bună de vară şi de iarnă precum 

şi o izolare fonică performantă. În plus, evită orice fenomen de tasare în timp 

şi are o rezistenţă sporită la insecte. Este socotit materialul care prezintă în 

acest moment cel mai bun raport izolare/ecologie/securitate/costuri ! 

- cânepa - are o rezistenţă naturală la insecte şi rozătoare şi nu putrezeşte. 

Iar aceste calităţi se păstrează în timp ! Poate fi folosită şi în vrac, în special 

prin descărcare directă pe planşee sau sub formă de mortar la şape 

uşoare, dale izolante sau terase. Important este că în vrac nu necesită 

tratamente şi nici ignifugare. 

- fibre de lemn - panourile sunt formate din fibre din lemn, preponderent 

de răşinoase, tocate, defibrate şi aglomerate cu ajutorul propriei răşine 

din lemn. Panourile sunt poroase, având o multitudine de celule de aer 

care le conferă un plus de izolare termică şi acustică.  Nu prezintă tasări 

în timp, bună rezistenţă la insecte, mai puţin la rozătoare. Regulator de 

umiditate al ambientului. 

- lâna de oaie – este un izolant termic excepţional şi are proprietatea 

neobişnuită de a absorbi apa şi de a o elimina cu uşurinţă ulterior. Pozarea 

ei este facilă, chiar la suprafeţe neregulate. Foarte important : este 

singurul izolator care nu necesită folie barieră de vapori ! 

7.3.7. Un tabel comparativ cu caracteristici medii de pe piaţa europeană: 
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           - cu cât materialul este mai dens cu atât el are o capacitate sporită de 

înmagazinare prin inerţie, deci de protecţie de căldură şi de zgomot aerian 

 - cu cât capacitatea termică specifică este mai ridicată, cu atât creşte 

capacitatea de înmagazinare a căldurii de vară 

 - lambda (λ) determină capacitatea de izolare la frig, cu cât este mai mic cu 

atât puterea de izolare a materialului este mai importantă 

 - defazajul  este  timpul  în  care  căldura  soarelui  traversează grosimea dată 

a izolantului. 

 

7.4. Filmele de protecţie ale termoizolaţiei -  Activităţile curente care se 

desfăşoară în interiorul locuinţei produc o cantitate considerabilă de vapori de apă 

care  sunt  absorbiţi  de   aerul   ambiant  ce  devine  încărcat  de  umiditate.  Dacă 

în anotimpul rece aceşti vapori de apă reuşesc să se infiltreze în anvelopa casei, în 

momentul în care ajung la un strat suficient de rece (temperatura „de rouă”) vaporii 

se transformă în picături de apă. Sensul de circulaţie al vaporilor datorită diferenţei 

de potenţial este iarna dinspre interior (cald) către exterior (rece). 

 Al doilea mecanism prin care apa poate penetra pereţii este mişcarea aerului. Când 

presiunea din interior este mai mare decât cea de afară (tot iarna se întâmplă acest 

fenomen, aerul rece din exterior este mai greu şi creează un vid pe faţadă şi o 

tendinţă de antrenare a aerului din interior) aerul tinde să iasă prin orice crăpătură 

sau fisură din anvelopă, antrenând şi vaporii cu el.  

http://www.romwoodhouse.ro/
mailto:contact@romwoodhouse.ro
mailto:office@romwoodhouse.ro


     ROMWOODHOUSE 

    Asociația Constructorilor de Case pe Structură din Lemn 

Tel.     0040    730    030380,       http://www.romwoodhouse.ro,                                                                        

contact@romwoodhouse.ro,       office@romwoodhouse.ro                                  

B-dul Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti, România 

 

20 
 

7.4.1.  Prezenţa apei în structura din lemn sau în finisajele exterioare – dar mai ales 

în termoizolaţie, este cu totul contraindicată şi trebuie  luate măsuri de prevenire.  

Activităţile curente care se desfăşoară în interiorul locuinţei produc o cantitate 

considerabilă de vapori de apa care sunt absorbiţi de aerul ambiant ce devine 

încărcat de umiditate.  Dacă, în anotimpul rece, aceşti vapori de apă reuşesc să se 

infiltreze în anvelopa casei, în momentul în care ajung la un strat suficient de rece 

(temperatura „de rouă”) vaporii se transformă în picături de apă.  

7.4.2. Membrana barieră de vapori (EN 13859-2+A1)  - Materialele folosite în 
protecţie sunt impermeabile, plăci sau folii/filme, puse în operă pe faţa caldă a 
elementului de construcţie (vertical, orizontal sau înclinat) a cărei funcţie este de a 
limita transmisia de vapori de apă ce traversează anvelopa, pentru a evita formarea 
punctului de rouă în interiorul izolantului. Aceste materiale se mai numesc şi 
barieră de vapori deoarece blochează sau reduc drastic posibilitatea penetrării 
vaporilor în termoizolaţie. Deoarece obişnuit se pune o singură „barieră” şi pentru 
vapori şi pentru aer, deci combinată în acelaşi element de construcţie, o putem 
numi barieră de aer-vapori.  
7.4.3. Membrana de difuziune (o regăsim şi cu alte denumiri : membrană/folie de 
dispersie, folie de vânt) , norma europeana EN 13859-1+A1-  dacă  totuşi  vaporii  
ajung  în  termoizolaţie,  pe  partea  „rece” a  acesteia  se amplasează o membrană 
de difuziune care să permită ieşirea vaporilor ce au penetrat bariera de vapori. 
Aceste membrane au şi rolul de a proteja anvelopa clădirii (pereţi şi acoperiş) de 
eventualele penetraţii de apă din ploi, de a consolida etanşeitatea la aer a 
construcţiei şi de a proteja provizoriu pereţii în timpul execuţiei îmbrăcămintei 
exterioare. Pe scurt, membrana trebuie să fie etanşă la apă (într-un sens) dar 
penetrabilă la vapori (în celălalt). 
 
7.5. Piese metalice de asamblaj – pentru asamblarea componentelor din lemn în 
panouri prefabricate şi pentru montarea acestora în ansambluri de structură sunt 
necesare diverse piese metalice fie sub forma de tije (cuie, cleme) fie piese metalice 
de conlucrare spaţiala de forme şi funcţiuni speciale. 
 
7.5.1. În atelier, piesele metalice de uzaj curent la componentele pentru casele 

familiale sunt destul de obișnuite și le regăsim în toate atelierele mai mult sau mai 

puțin profesionale : cuie, șuruburi pentru lemn, agrafe, tije filetate. Cu varianta 

profesională care înlocuiește holzşurubul obișnuit cu cuiele și agrafele cu suprafața 

tratată pentru încleștarea chimică în lemn, după aplicarea cu pistoale pneumatice. 

Deci, limitând cât mai mult deranjarea fibrelor lemnului și evitând creerea de breșe 
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periculoase în stratul destul de subțire de lemn protejat prin tratarea curentă prin 

imersie sau pensulare. 

Există mai multe norme europene, obligatorii și pentru noi, privind adâncimea de 

ancorare în lemnul suport, numărul de cuie care să asigure rezistența ansamblului 

precum și tratamentele anticoroziune necesare. 

Noi nu avem lemn acid, doar în zonele de climat maritim (mai puțin de 10 km de 

țărmul mării) sunt necesare cuie din oțel inoxidabil. Pentru exportatori este bine să 

se solicite clientului să comunice expres dacă ambianța exterioară necesită 

tratamente speciale pentru piesele de asamblaj. 

7.5.2. Piesele metalice sub forma de tije (numite curent « cuie ») nu au o normă 

europeană explicită şi de aceea precizăm câteva cerinţe specifice : 

- cuiele nu trebuie sa sfărâme ordinea internă a fibrelor, de  aceea  sunt  de 
preferat cuiele lise sau cu asperităţi limitate 

- se  preferă  cuie  subţiri  dar  dese şi  distribuite  uniform,  în locul unor 
piese mai groase şi mai rare ; orice întrerupere a continuităţii fibrelor 
lemnului este defavorabilă comportării ansamblului 

- se  impune  o  lungime  minimă  a  cuiului  şi  un mod de  aplicare  înclinat  
(cuie concurente în loc de cuie paralele) în zonele de efort mare 

- cuiele  folosite  în  atelier  trebuie  să  fie  cuie  cu  încleştare  chimică, cu  
suprafaţa laterală tratată cu o răşină care la aplicarea pneumatică se 
încălzesc brusc şi activează răşina . În formatarea panourilor nu se poate 
realiza nedeformabilitatea in timp a imbinarilor cu cuie cu suprafaţa 
netratată 

- pentru îmbinările de atelier se recomandă cuie R 20 - 3,0…3,2 mm 
grosime x 90 mm lungime - în banda, lise (BK) sau cu şurub (BK şurub), dar 
obligatoriu cu suprafaţa laterală tratată cu o răşină specială.  
Prinderea OSB de structură se face cu cleme U 14/35 sau 14/45 iar pentru 

folie (aplicare pneumatică) cleme U 380/10. 
7.5.3. Piese metalice tridimensionale (numite curent „conectori”) sunt piese de 
asamblare care asigură legătura plană la nodurile fermelor grindă cu zăbrele 
precum şi piese de consolidare a îmbinărilor spaţiale a elementelor structurale din 
lemn. Există norma europeană EN 14545 – „Conectori” precum şi EN 14250 – 
„Ferme prefabricate care utilizează conectori cu plăci metalice ambutisate”. 
O altă categorie de conectori leagă structura din lemn de fundaţia de beton, piese 
metalice ce pot fi înglobate la turnarea fundaţiei sau ulterior întăririi acesteia – 
piese speciale cu expandare. Norma europeană este EN 14502 – „Elemente de 
fixare”. 
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7.5.4.  O altă categorie de conectori leagă structura din lemn de fundaţia de beton, 
piese metalice ce pot fi înglobate la turnarea fundaţiei sau ulterior întăririi acesteia 
– piese speciale cu expandare. Norma europeană este EN 14502 – „Elemente de 
fixare”. 
7.5.5. Piese metalice speciale se folosesc la construcţii înalte, peste parter + 1/2 
nivele – un fel de tensori care crează o precomprimare iniţiala a ansamblului dar 
din păcate sunt greu de procurat în Europa. O alta grupă de piese metalice speciale 
sunt cele pentru zone seismice severe, în conformitate cu EUROCODE 8, norma EN 
019-03 şi codul de proiectare seismică P 100-1/2011.  
 
7.5.6. Exemple de conectori pentru îmbinări spaţiale :  
 
  

                 
 
Pentru legătura dintre etaj şi parter sau între nivelurile 2 şi 3 , pe lângă prinderea 
cu un bulon care să străbată planşeul intermediar, se aplică şi o benzi cu găuri şi 
fixate cu holz-şuruburi, pe structură sau pe căptuşeala din OSB. 
 
La structura din panouri prefabricate, prinderea cu buloane este obligatorie la 
panourile marginale iar cea cu banda cu goluri la fiecare panou, câte două benzi de 
aproximativ 60 – 80 cm lungime. 
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8. Dotarea cu utilaje a atelierului 

 

8.1. Dotarea minimă – este necesar un spaţiu închis în care să se poată menţine o 

umiditate constantă şi condiţii normale pentru muncitori în perioadele de 

temperaturi extreme. Pentru firmele mici care îşi încep activitatea în colaborare cu 

o firmă cu o dotare mai complexă, utilajele minime în atelierul propriu sunt : 

- un fierăstrău basculant (căpuitor) care să asigure o tăiere cât mai exactă – pentru 

început tăierea perfect verticală este suficientă. Fierăstrăul trebuie să fie fix şi dotat 

cu o masă de ghidare care să asigure stabilitatea dulapului în momentul tăierii 

- compresor de 4-8 atmosfere şi minimum 300 l capacitate de aer 

- mese simple şi platforme de lucru, compartiment preferabil separat de incinta de 

lucru pentru tratarea lemnului prin pensulare (substanţele sunt agresive), 

cărucioare de transport componente, spaţii de depozitare a panourilor terminate 

- instrumente de măsura, echere (metalice), şurubelniţe şi rindele electrice, 

fierăstraie portative, ciocane de aplicat cuie şi agrafe. 

8.2. Dotarea medie implică o investiţie care asigură o independenţă a firmei : 

- uscător care să permită elemente mai lungi de 4,5 m, uscare în trepte şi în mediu 

umed şi cu spaţiu protejat de « revenire » după uscare 

- maşină pe patru feţe. 
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8.3. Dotarea pentru performanţă  

- procurarea sau confecţionarea din resurse proprii a unei/unor mese speciale de 

confecţionat panouri care să asigure strângerea componentelor din lemn pe poziţia 

din detaliile proiectate , înainte de aplicarea pneumatică a cuielor speciale. Cu 

dispozitiv de liftare şi transport pe o masă auxiliară pe care se poate face aplicarea 

OSB şi decuparea golurilor 

- bazine de tratare prin imersie cu dispozitive de ancorare şi scufundare/ridicare 

8.3.1. Masă specială pentru realizarea panourilor – este dotată cu dispozitive 

pneumatice de strângere a componentelor (montanţi şi traverse), ghidaje care 

asigură verticalitatea montanţilor pe traverse şi distanţarea optimă între 

montanţi), baterii de ciocane de implantat cuie şi care glisează pe laturile lungi ale 

mesei şi permit aplicarea sub un unghi constant a cuielor, dispozitiv de liftare 

pneumatică a panoului şi translarea pe un tren de role către masa de aplicare a 

căptuşelii din OSB – acolo unde se face şi decuparea golurilor. 

Această masă permite aplicarea cuielor pe structura deja formatată de dispozitivele 

amintite şi se evită creerea unor tensiuni inerente în stratul suport al finisajelor. 

Înclinarea constantă de aproximativ 12° a aplicării cuielor permite o stabilitate mult 

mai mare în timp a structurii. 

8.3.2. Mese simple de montaj – este o soluţie intermediară, mesele asigură 

strângerea pe poziţie a componentelor din lemn deci forma geometrică a panoului  

dar este o strângere mecanică prin puncte iar aplicarea cuielor se face sub un unghi 

aproximativ constant, cu ciocane manevrate manual. 

8.4. Câteva exigenţe la lucrările de atelier  

Nu sunt standarde armonizate dar exigenţele ce se urmăresc la producător sunt 

legate mai mult de cerinţe ce devin ulterior « lucrări ascunse » iar erorile sunt 

penalizate cu deranjamente în timp şi foarte greu de remediat. 

8.4.1. Considerând ca materie primă lemnul uscat, tratat şi semiprelucrat ajuns la 

uşa atelierului de structură, acesta va trebui să se încadreze în anumite limite : 

- umiditatea maxima a lemnului în momentul asamblării nu trebuie să depăşească 

18% iar diferenţa de umiditate dintre două elemente legate între ele nu trebuie să 

depăşească 14% ; la şarpantă se admite şi lemn zvântat dar umiditatea in momentul 

prelucrării nu trebuie să depăşească 22%. 

- deformaţia faţă de axă (săgeata maximă) să nu depăşească 1/300 din lungimea 

totală a elementului. 

http://www.romwoodhouse.ro/
mailto:contact@romwoodhouse.ro
mailto:office@romwoodhouse.ro


     ROMWOODHOUSE 

    Asociația Constructorilor de Case pe Structură din Lemn 

Tel.     0040    730    030380,       http://www.romwoodhouse.ro,                                                                        

contact@romwoodhouse.ro,       office@romwoodhouse.ro                                  

B-dul Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti, România 

 

25 
 

8.4.2. Dotarea medie de atelier prevede cuie cu încleştare chimică de 90 mm 

lungime şi dispozitive de aplicare a acestora (ciocane) pentru această lungime. 

- pătrunderea în ultimul element de asamblare este de minim 45 mm ; în ţările 

germanice, unde cerinţele de grosime pentru elementele de structură din lemn 

sunt  de 60 mm, condiţia de mai sus impune cuie şi ciocane de aplicat de 110 mm, 

deci practic preluarea unor contracte în aceste ţări necesită o nouă dotare de 

atelier, la o treaptă superioară de preţuri de procurare cu aproximativ 40%. 

 

9. Grinzi de fundaţie 

 

Regulă generală : elementele de structură din lemn nu trebuie niciodată să fie în 

contact direct cu solul. Între partea inferioară a structurii din lemn şi sol se 

interpune o fundaţie (placă sau izolată sub pereţi) din beton, beton armat sau 

zidărie din piatră brută sau cărămidă, care asigură o înălţime de cel puţin 20 cm 

faţă de nivelul solului sistematizat. 

Deoarece fundaţiile se execută de obicei prin grija beneficiarului, nu trebuie uitat 

că de cele mai multe ori acesta angajează subantreprize pe criterii mai mult 

economice decât de competenţă profesională iar neconformităţile plecate de la 

cota zero se amplifică cu fiecare nivel de structură. 

Deşi execuţia fundaţiei nu face obiectul prezentelor instrucţiuni, mentionăm 

toleranţele admise la această lucrare :  

- la dimensiuni (lungime, lăţime), abateri maxime ± 1 cm 

- toleranţe la nivel ± 1 cm la măsurătorile făcute cu un dreptar de 10 m 

- verticalitatea marginii în plan ± 5 mm 

Şeful de echipă de montaj la structură trebuie să nu înceapă lucrările cu 

componentele din lemn până la intrarea în normalitate a fundaţiei. 

 

9.1. Grinzile de fundaţie sunt piese din lemn, cu lăţimea cel puţin cât a structurii 

peretelui, tratate special în autoclavă prin vaacum şi presiune (clasa 4) şi fac 

legătura între structura din lemn şi fundaţie. După recepţia fundaţiei şi a 

hidroizolaţiei, se înseamnă pe placă/ fundaţie axele pereţilor clădirii . Se verifică 

toate dimensiunile şi conformitatea cu planurile care au stat la baza proiectării 

structurii din lemn – se aplică hidroizolaţia în fâşii cu 10-15 cm mai late decât talpa 

de fundaţie , apoi se trece la înşiruirea grinzilor de fundaţie. 
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9.2. Prinderea grinzilor de fundaţie se poate face fie cu piese metalice înglobate în 

fundaţie înainte de turnarea betonului fie cu piese metalice cu expandare (buloane, 

tirfoane), găurile fiind date cu o sculă pneumatică roto-percutoare. Înainte de 

prinderea definitivă se va asigura nivelul cu calaje din piese din lemn dur. Calajele 

sunt permise pentru corectări în limita toleranţelor şi numai în zona de 1 dm2 sub 

fiecare montant al panoului. 

Piesele metalice trebuie să pătrundă cel puţin 12 cm în beton şi să aibă diametrul 

minim 12 mm. Rondelele vor fi îngropate în lemn minim  2-4 mm. 

 

10. Pereţi 

 
Pereţii sunt constituiţi din montanţi cu o traversă superioară şi una inferioară plus 
o traversă superioară de legare de panoul următor. 
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Distanţa dintre montanţi este aproximativ 40 sau 60 cm (ax-ax). Spaţiul intermediar 
se umple cu izolant termic/ acustic. Golurile sunt mărginite cu montanţi 
suplimentari de rezistenţă şi de susţinere a buiandrugilor. 
 
Căptuşirea exterioară a pereţilor exteriori este făcută cu placă OSB iar închiderea 
interioară cu gips-carton sau OSB + gips-carton. Pereţii interiori sunt şi ei placaţi cu 
gips-carton sau OSB + gips-carton. 
 
10.1  Structura pereţilor se va realiza pe masa specială de montaj sau pe o 
platformă orizontala , din dulapi 45x150 mm la pereţii exteriori şi 45x100 mm la cei 
interiori. După caz, pereţii interiori portanţi pot avea aceiaşi structură cu cei 
exteriori – în conformitate cu detaliul explicit dat de proiectantul firmei. 
Înălţimea totală a pereţilor, de la partea de jos a tălpii inferioare până la partea de 
sus a tălpii duble de asamblare (deci înălţimea panoului + talpa de asamblare) este 
variabilă funcţie de dorinţa arhitectului clientului şi este în general de 2,60-2,70 m. 
10.2. Prinderea montanţilor de traverse se face cu minimum 2 cuie cu diametrul de 

aproximativ 3 mm pentru montanţii de 10 cm lăţime şi 3 cuie la cei de 15 cm ;  cuiele 

se aplică oblic în majoritatea îmbinărilor. 

Prinderea OSB pe structură se face cu şuruburi cu o pătrundere în lemn de minim 

25 mm sau cu agrafe care intră în lemn cel puţin 35 mm. 
10.3. Primul interval dintre montanţii de la colţurile clădirii se consolidează cu o 
diagonală din lemn. 
10.4. La pereţii interiori se prevede o izolaţie fonică din vată minerală iar în cazuri 
speciale de izolare structura poate fi compusa din două ansambluri distincte de 
montanţi, fiecare cu traverse inferioare şi superioare separate cu un spatiu 
intermediar liber. 
 
 

Toleranţe la recepţia pe şantier a panourilor 
 Dimensionale : 

- înălţime +/- 3 mm 
- lăţime  +/- 3 mm 
- grosime  +/- 2 mm 
- diferenţa între 2 diagonale  ≤ 5 mm la diagonalele de cel mult 6 m 

lungime şi ≤ 7 mm la lungimi de diagonale peste 6 m 
- verticalitate maxim 1 mm/m 

Planeitate, măsurată cu rigla de 2 m : săgeata maximă 5 mm pe element între 
doi montanţi consecutivi, maxim 1 mm la faţa superioară 
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11. Planşee 

Planșeele sunt elemente de construcții plane, în general orizontale (înclinate la săli 

de spectacole sau la rampe de acces), ce compartimenteaza clădirea pe verticală. 

Dacă pereții preiau în principal numai sarcini verticale, planșeele preiau atât sarcini 

verticale din pereții interiori, mobilier, încărcarea cu oameni (utilă), dar și forțele 

orizontale (vânt, cutremure) pe care le transmit către pereți. 

Funcție de poziția pe verticală pe care o au în clădire, planșeele pot fi inferioare 

(peste fundație), superioare (peste ultimul nivel) sau intermediare, între etajele 

clădirii.  

11.1. Planşeul intermediar este constituit din grinzile de planșeu, în general din 

dulapi de 45 - 60 mm grosime dar și deseori din grinzi lamelare lipite de sprijin sau 

chiar de câmp - în cazul deschiderilor foarte mari, la partea superioară avem 

pardoseala iar la partea inferioară tavanul (pentru încăperea inferioară) : 

 

    

 

11.1.1. Dimensiunile grinzilor de planşeu trebuie calculate şi corelate cu 

posibilităţile reale de procurare dar şi cu dimensiunea maximă permisă de maşina 

pe patru feţe din atelier. Obişnuit se pun la 40 cm ax-ax, distanţă acceptabilă şi din 

punct de vedere al izolării fonice la zgomotul de impact. 
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11.1.2. Pentru a prelua în bune condiţii sarcinile orizontale care pot veni din orice 

direcţie, este bine ca orientarea grinzilor să fie parţial pe ambele direcţii 

ortogonale. Pentru conlucrare, grinzile de planşeu sunt contravântuite :  

                  
           

 

11.1.3. Câteva precizări dimensionale :  

- placa suport din OSB la locuinţe uni-familiale are grosimea minimă de 18 mm şi 
de 22 mm la locuinţe pentru cel puţin 2 familii 
- sprijinirea cea mai bună la capete este pe structura de lemn, rezemare cel puţin 

50 mm iar toleranţa la nivel, diagonal pe minimum patru grinzi alăturate, ± 0,5 mm. 

Nu întotdeauna este posibilă rezemarea grinzilor de planşeu pe pereţi portanţi – de 

exemplu în zona casei scărilor. În aceste cazuri sprijinirea se face în etrieri metalici. 

11.1.4. Zona decupărilor în planşeul peste parter în zona casei scării ridică multe 

probleme fiind o reală discontinuitate în repartizarea uniformă a sarcinilor. 

Soluţia corectă de consolidare a zonei casei scării : 
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11.1.5. În zone cu seismicitate medie sau mare, importanţa unei execuţii corecte a 

planşeului peste parter devine foarte importantă iar EUROCODE 8  şi   P   100/2011 

stipulează printre altele : 

- planşeele joacă un rol esenţial prin colectarea forţelor de inerţie şi transmiterea 

lor cât mai omogenă către elementele verticale ale structurii (pereţi) 

- acţiunea de diafragmă orizontală a planşeului asigură angajarea solidară a 

elementelor verticale în preluarea sarcinilor orizontale 

-   în cazul în care nu se dispun rigidizări pe întreaga înalţime a grinzilor de 

planşeu, raportul dintre înălţimea şi grosimea grinzilor (h/b) trebuie să fie mai mic 

ca 4 

- configuraţia în plan trebuie să fie compactă, adică fiecare planşeu să fie delimitat 

de un poligon convex. În cazul în care în plan există intrânduri şi ieşinduri, condiţia 

de regularitate este îndeplinită dacă acestea nu depăşesc 5% din aria planşeului .    

11.1.6. Gradul de prefabricare al planşeului este ales de executant, funcţie de 

proiectare dar şi de dotarea cu utilaje a montajului. Se pot face semipanouri de 

planşeu sau numai module de structură (2-3 grinzi de planşeu plus distanţieri). 

 

12. Acoperişuri  

Acoperişul este elementul de închidere la partea superioară a clădirii, având rolul 

de a o proteja contra acţiunilor climatice. Părţile componente ale acoperişului cu 

pantă mare sunt : şarpanta (elementul de rezistenţă), învelitoarea (elementul de 

protecţie), jgheaburi şi burlane (elemente accesorii).  Şarpanta este elementul 

portant care are rolul de a prelua încărcările din învelitoare (greutate proprie, 

zăpadă, vânt) şi de a le transmite pereţilor portanţi ai clădirii şi de aici spre fundaţie. 

12.1. Structura acoperişului este făcută din dulapi de minimum 45 mm grosime iar 

forma şi desfăşurarea ei poate afecta (sau nu) spaţiul locuibil al podului:   

http://www.romwoodhouse.ro/
mailto:contact@romwoodhouse.ro
mailto:office@romwoodhouse.ro


     ROMWOODHOUSE 

    Asociația Constructorilor de Case pe Structură din Lemn 

Tel.     0040    730    030380,       http://www.romwoodhouse.ro,                                                                        

contact@romwoodhouse.ro,       office@romwoodhouse.ro                                  

B-dul Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti, România 

 

31 
 

 

 
12.1.1. Ca mod de alcătuire, şarpanta clasică poate fi alcătuită din căpriori + cleşti 

sau ferme grindă cu zăbrele iar descărcarea spre fundaţie se va face pe pereţii 

exteriori de reazem ce devin portanţi. 

12.2. Funcţie de pantă, acoperişurile se clasifică în :  

 - acoperişuri cu pantă mare a învelitorii  

 - acoperişuri cu pante reduse - terase  

Pantele de scurgere sunt funcţie de : cerinţele arhitecturale, de cantitatea de 

precipitaţii locale, de natura materialelor şi de considerente economice. În zonele 

cu precipitaţii abundente, pantele acoperişului vor fi mai accentuate, în vederea 

îndepărtării rapide a apei spre jgheaburi şi burlane. Aceeaşi pantă accentuată se 

mai recomandă în cazul învelitorilor din elemente mici care, prin asamblare, dau 

rosturi numeroase care favorizează pătrunderea apei în interiorul clădirii.  

12.3. Cerinţe europene generale  relativ la şarpantă : 

 -  şarpanta să menţină fermă greutatea şi forma învelitorii  

  - să garanteze stabilitatea acoperişului sub efectul sarcinilor permanente, zăpadă, 

vânt, grindină  

  - să asigure securitatea ocupanţilor în raport cu sarcinile şi elementele portante  

  - să reziste la presiune şi depresiune fără a exista riscul ridicării de pe reazeme  

  - să satisfacă criteriile de durabilitate prin tratamentul lemnului la agenţii 

destructivi  
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  - să limiteze efectul defavorabil al zăpezii si al vaporilor din acţiunea vânt + ploaie, 

prin interpunerea unui ecran de protecţie sub învelitoare  

   - să respecte legislaţia privind « ieşirile» din acoperiş (conducte, coşuri de fum, 

fante de ventilaţie) şi privind protecţia contra incendiilor  

 - să protejeze clădirea cu o izolaţie termică şi fonică corespunzătoare  

  - să necesite o întreţinere minimă şi un acces facil în pod  

  - să se înscrie în mediul înconjurător prin formă şi volum, prin natura şi coloritul 

materialului de învelitoare şi printr-o pantă consonantă cu a caselor învecinate  

  - să se integreze în armonia ansamblului celorlalte acoperişuri  

12.4. Statistic, diferendele cele mai frecvente cu clienţii apar datorită unei detalieri 

iniţiale insuficiente a pretenţiilor acestora legate de acoperişuri dar şi de 

problemele ce apar în timp la această parte a construcţiei. Exportatorii ar trebui să 

solicite încă din faza de evaluare a costurilor o serie de date absolut necesare 

calculului : 

- altitudinea  amplasamentului pentru a se putea aprecia greutatea zăpezii    
-  presiunea de calcul a vântului  
-  tipul învelitorii preconizate, eventual greutatea acesteia  
-  tipul de plafon la mansarda locuită şi modalitatea de prindere de 

structură  
-  izolaţii  standard  la  şarpantă  sau poate  se  doreşte  casă  cu  consum  

energetic foarte redus sau casă pasivă?  
-  panta acoperişului (funcţie de regiune şi învelitoare)  
-  dacă sunt restricţii urbanistice în zonă legate de înălţimea maximă a 

acoperişului?  
-  lăţimea ştablatului şi care este opţiunea cu privire la acoperirea 

balcoanelor ?  
- previziunile de lucarne şi ferestre de acoperiş (tip Velux) 
- ieşirile de ventilaţie şi dimensiunile acestora 

12.5. Calculul de rezistenţă al şarpantei se poate face « tip şcoală » sau cu diverse 
programe informatice. În general se calculează elementele cele mai solicitate care 
dimensionează structura întregului ansamblu. Acesta este numai un calcul 
informativ şi simplist deoarece nu rezolvă problema conlucrării spaţiale a 
ansamblului şi nici prinderea acoperişului de structura ultimului nivel. 
12.5.1. Structura acoperişului conţine multe elemente zvelte comprimate  iar 
flambajul devine o solicitare de temut. Conform definiţiei, « arbaletrierul » este o 
piesă înclinată a acoperişului care susţine elementele longitudinale ale structurii şi 
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învelitoarea. Arbaletrierii sunt întotdeauna comprimaţi iar la ferme o parte din 
diagonale sunt în aceeaşi situaţie.  
 
 
Mărimea teoretică a sarcinii critice la flambaj este dată de relaţia lui Euler : 
 

                        Pcr = 
п2 𝐸𝐼min

𝑙𝑓2  

Pentru a reduce riscul de atingere a pragului limită Pcr, modalitatea cea mai la 

îndemână este de a reduce lungimea de flambaj prin introducerea unor piese pe 

care le şi numim « antiflambante » - ca reazeme intermediare şi de a consolida 

prinderile la capete ca să le aducem cât mai aproape de încastrare. 

 

Antretoazele sunt elemente în general longitudinale clădirii care menţin distanţa 

dintre ferme şi pot contribui la fixarea rigidă a antiflambantelor. Ele asigură 

legătura fermă cu infrastructura şi formează o triangulaţie de stabilitate. 

 

 

Contravântuirile se compun dintr-o grilă de diagonale şi grinzi longitudinale care 

formează o triangulaţie spaţială. Pentru a fi eficiente, contravântuirile trebuie să 

lege solidar cel puţin trei elemente de şarpantă. 
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Calculul de rezistenţă al şarpantei trebuie considerat numai o etapă în rezolvarea 

stabilităţii acoperişului si acesta trebuie obligatoriu completat cu o proiectare 

complexă de piese metalice dar şi din lemn , cu o amplasare logică şi exactă ce nu 

trebuie lăsată la latitudinea şefului echipei de montaj. 

Planşele de amplasare ale contravântuirilor şi ale conectorilor metalici va face parte 

integrantă din proiectul de execuţie iar un exemplar din această documentaţie va 

fi transmisă anticipat arhitectului clientului. 

12.5.2. Stabilitatea construcţiei trebuie asigurată ca un tot unitar, de aceea 
modalitatea de prindere între acoperiş şi planşeul ultimului nivel trebuie dublată 
cu piese metalice speciale, pe lângă prinderea în cuie şi tije metalice . 
12.6.  Termoizolaţia va avea o barieră contra vaporilor la partea inferioară (caldă) 
şi o folie de dispersie spre exterior. Vata minerală va avea o fantă de aer la partea 
superioară (2-3 cm) iar constructiv se va asigura o circulaţie/ ventilare a aerului . 
12.7. Astereala se face obişnuit din OSB de 15-18 mm, plăcile se montează cu latura 
lungă perpendiculară pe căpriorii de sprijin. Prinderea se face cu cuie, frecvenţa 
fiind de 15 cm la marginile panoului şi de 30 cm pe elementele intermediare. 
Cuiele cu suprafaţa lisă trebuie să aibă minim 7 cm lungime, dacă au filet 5 cm, iar 
scoabele să aibă minim 3 cm parte activă. În zonele seismice se recomandă la 
montaj să se folosească numai cuie su striaţiuni sau cu încleştare chimică. 
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Între plăcile de OSB se lasă rosturi de 2-3 mm pentru deformaţii datorită variaţiilor 
de umiditate. Astereala poate fi făcută şi din  scânduri în câmp contiuu sau 
discontinuu, funcţie de tipul învelitorii.  
12.8. În zone seismice se recomandă folosirea cu precădere a plăcilor metalice de 
nod cu găuri şi prindere în şuruburi (conform recomandărilor din P 100/2011) cât 
şi din cauza unei comportări mai sigure în caz de incendiu. 
Se pot folosi şi plăci de nod din placaj multistratificat din lemn şi prindere în 
holzşuruburi. 
 
Norma europeană armonizată în domeniu este EN 14250 şi se intitulează „Ferme 
prefabricate care utilizează conectori din plăci metalice ambutisate” .  
                                               

13.Exemple  de soluţii pentru obţinerea performanţelor  

 

13.1. Legătura dintre structura din lemn şi infrastructură  

Legatura dintre două materiale atât de diferite precum lemnul şi zidaria sau 

betonul armat din fundaţie ridică probleme din punct de vedere al stabilităţii 

ansamblului. Tot în această zonă există posibilitatea ca la variaţii de temperatură 

apa din sol să se ridice prin  capilaritate şi să pună în pericol lemnul din structură. 

Este obligatorie intercalarea unor grinzi din lemn tratate în clasa 4 (vaacum şi 

presiune) şi prinderea acestora cu buloane sau piese metalice turnate în beton. 
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13.2.Legătura dintre panourile de perete 

Pentru scurtarea timpului de şantier alocat montajului structurii, cel puţin în cazul 

pereţilor se recomandă prefabricarea acestora în ateliere. Legatura dintre panouri 

în lungul pereţilor se realizează prin prinderea în cuie şi buloane iar continuitatea 

printr-o traversă suplimentară la partea de sus a panourilor. 

Pentru îmbinările de colţ şi de racord perete exterior-perete interior recomandăm 

următoarea legătură a structurii : 
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13.3. Structura de colţ a planşeului terasă 

Structura planşeului se realizează din grinzi de planşeu distanţate la aproximativ 40 

cm una de alta şi rezemate pe tălpile superioare ale pereţilor. Pentru a prelua în 

cele mai bune condiţii sarcinile orizontale (vânt, seism) grinzile de planşeu se vor 

monta, pe diversele încăperi, pe două direcţii ortogonale iar între ele se vor pune 

grinzi scurte distanţier, la 1,60-1,80 m una de alta. Planşeul terasei necesită în plus 

soluţii de colţ şi sprijinirea grinzilor în consolă. 

Rezemarea optimă a grinzilor de planşeu se va face lemn-pe-lemn pe cel puţin 5 cm 

şi numai în cazuri speciale se vor sprijini pe etrieri metalici.  

 

 

 

Detaliul explicit : 
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13.4. Secţiuni tip pentru peretele exterior 

Pentru realizarea confortului termic şi a consumului redus de combustibil, în 

spaţiile dintre montanţi se prevede o termoizolaţie protejată de o folie barieră de 

vapori . 
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13.5. Protecţia termoizolaţiei în zonele de racord  

 
 

13.6. Zone în care este posibil să apară punţi termice 

 

 

1 – legătura placă – grindă 

intermediara de lemn 

2 – legătura grinda intermediară 

din lemn - talpă inferioară panou 

3 – legătura planşeu intermediar – 

panou perete 

4 – legătura tâmplărie – perete 

5 – legătura perete – plafon 

6 – legătura perete exterior în 

unghi 

7 – legătura dintre panourile de 

perete adiacente 

8 – nişe de ventilaţie, canalizare 

instalaţii 

9 – trape de acces în pod 

10 – accesorii instalaţii şi 

echipamente 
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Prin punţi termice se pierde între 5 si 10% din energia termică folosită în mod 

curent la încălzirea locuinţelor. Folosirea unei termoizolaţii foarte performante nu 

rezolvă problema deoarece creşte şi diferenţa de rezistenţă termică între lemnul 

de structură şi termoizolaţie.  

Soluţia consta într-o mai mare atenţie la execuţia izolării în aceste zone şi prin 

trecerea unei părţi a termoizolaţiei la exteriorul faţadei (tehnologia ITE). 

 

13.7. Ventilaţie la poduri 
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13.8. Decupări permise în elementele portante ale structurii 

 

14. Certificări, informări tehnice şi consiliere, controale 

 

Pentru uniformizarea cerinţelor legate de construcţii este necesară stabilirea unor 

specificaţii tehnice armonizate la nivel european cu scopul de a evalua 

performanţele produselor pentru construcţii. Respectivele specificaţii tehnice   

armonizate are trebui să includă încercarea, calculele şi alte mijloace, definite în 

cadrul standardelor armonizate şi al documentelor de evaluare europene, care 

permit evaluarea performanţei în ceea ce priveşte caracteristicile esenţiale ale 

produselor pentru construcţii. 

Din păcate nu a fost încă elaborat şi aprobat un asemenea standard armonizat 

european pentru casele cu structura tip framing. Până la oficializarea unui astfel de 

standard armonizat este necesară elaborarea unor norme naţionale aplicabile şi 

desemnarea în fiecare ţară a unor organisme de evaluare tehnică (OET) care să 

elibereze evaluări tehnice europene. 

 

14.1. Documentul european de evaluare tehnică este elaborat de organizaţia OET-

urilor  urmare unei cereri de evaluare  făcute de fabricant. 

14.1.1. Atunci când un produs pentru construcţii este conform cu o evaluare 

tehnică europeană care a fost elaborată pentru acesta, fabricantul întocmeşte o 

declaraţie de performanţă pentru produs în momentul în care acesta este introdus 

pe piaţă. 

14.1.2. Prin întocmirea declaraţiei de performanţă, fabricantul îşi asumă 

responsabilitatea pentru conformitatea produsului său cu performanţa declarată. 

http://www.romwoodhouse.ro/
mailto:contact@romwoodhouse.ro
mailto:office@romwoodhouse.ro


     ROMWOODHOUSE 

    Asociația Constructorilor de Case pe Structură din Lemn 

Tel.     0040    730    030380,       http://www.romwoodhouse.ro,                                                                        

contact@romwoodhouse.ro,       office@romwoodhouse.ro                                  

B-dul Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 1, et. 1, ap. 1, Bucuresti, România 

 

42 
 

În lipsa unor indicii obiective în sens contrar, declaraţia de performanţă întocmită 

de fabricant este considerată exactă şi fiabilă. 

14.1.3. Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei se face de către organisme 

notificate guvernamental sau neguvernamental şi se poate face pentru : 

 - certificarea că în fabrică există un control al producţiei în conformitate cu 

normele prestabilite 

 - certificarea  conformităţii produselor 

 - examinarea în laborator a performanţelor produselor pentru construcţii 

14.1.4. Pentru că un produs pentru construcţii să circule liber în Uniunea Europeană 

trebuie să aibă marcajul CE. Marcajul CE se aplică numai pe produsele pentru care 

fabricantul a întocmit o declaraţie de performanţă şi aceasta atestă conformitatea 

produsului cu performanţa declarată. 

14.1.5. În conformitate cu RPC 305/2011 kitul/setul de componente ce urmează să 

fie asamblat într-o lucrare cu caracter definitiv este asimilat cu un produs pentru 

construcţii. 

14.2. Statele membre UE trebuie să desemneze puncte de informare despre 

produsele pentru construcţii  care trebuie să furnizeze informaţii fiabile şi exacte 

cu privire la legislaţia în vigoare în statul membru în care fabricantul doreşte să între 

pe piaţă. Dacă relativ la informaţiile care vizează respectarea cerinţelor 

fundamentale aplicabile construcţiilor informaţiile se vor acordă gratuit, pentru 

informaţii suplimentare aceste puncte de informare pot percepe tarife 

proporţionale cu costul obţinerii acestor informaţii.   

14.2.1. O altă sursă de informaţii poate fi formarea de Asociaţii profesionale în care 

firmele cu experienţă în domeniu pot împărtăşi din cunoştinţele acumulate în urmă 

confruntării cu cerinţele specifice ale ţărilor în care acestea au lucrat.    

14.3. În atelierele din România sunt obligatorii controalele în acţiunile de audit 

pentru obţinerea şi actualizarea certificării CE pe lemn conform EN 14081-1 şi cele 

cerute de OET pentru elaborarea Documentului european de evaluare tehnică şi  

pentru verificarea constanţei performanţei în timp. 

14.3.1. În ţările din UE sunt numeroase organisme care sunt abilitate să controleze 

legalitatea şi corectitudinea transportului pentru « Produsele pentru construcţii » 

care intră pe teritoriul lor  naţional. De exemplu, în Franţa  sunt autorizaţi să facă 

controale agenţii următoarelor autorităţi : Direcţia Generală a Consumatorilor, 

Direcţia Generală a Concurenţei, Direcţia Generală a Vămilor, Direcţiile Regionale 
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de Industrie, Direcţia Regională de Protecţie a Mediului, Organele Zonale de 

cercetare şi poliţie.    

14.3.2. Exemplu din Franţa ; sunt autorizaţi să facă controale la « Lucrările  de 

construcţie » agenţii următoarelor autorităţi : Organele de specialitate ale 

autorităţii ce au eliberat autorizaţia de construcţie, Organele Zonale de protecţie a 

muncii, Organele autorităţii de pază contra incendiilor, Reprezentanţii Inspecţiilor 

de calitate în construcţii SOCOTEC şi VERITAS, Reprezentanţii Direcţiei de Securitate 

Civilă a Ministerului de Interne, Reprezentanţii Inginerilor Consilieri în structura din 

lemn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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