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 1. Introducere 
 
 Construirea caselor de lemn are actualmente o mare r spândire. Sta iunile 
montane din Fran a i din Elve ia, extinderea ora elor din Germania dar i marile 
ora e din pretutindeni în Europa de Vest i în America de Nord. 
 Afluen a de case de lemn în rile bogate se explic  i prin posibilit ile oferite 
de lemn pentru locuin e de lux. Casele de lemn sunt atractive îns  din mai multe 
motive care vor fi ar tate pe larg în acest articol. 
 România are mari resurse de lemn, dar pentru moment, ea este, mai cu seam , 
furnizoare de lemn brut i de componente. 
 În acest articol ne-am propus s  identific m principalele avantaje create de 
nout ile tehnice aduse proiect rii i construc iei caselor de lemn, atât sub aspect 
tehnic i economic, cât i ecologic. 
 
 2. Propriet ile lemnului ca material de construc ie pentru case 
 
 Noile performan e ale lemnului, ob inute prin tehnologiile moderne, diminueaz  
pân  la anulare deficien ele acestuia. 
Limitele lemnului din punctul de vedere al construc iilor: sensibilitate la umezeal , 
este atacat de insecte i de ciuperci, este inflamabil. 
Consecin e: deforma ii, cr p turi, putrezire, reducerea rezisten elor mecanice. 
 Avantajele lemnului ca material de construc ie:greutate proprie redus , 
posibilit i de modificare a structurii pe durata de via  a construc iei, comportare 
bun  la seism, costuri sc zute (cu 20 – 30% mai ieftine ca cele de c r mid ).  Drept 
dovad  a avantajelor lemnului ca material de construc ie este i faptul c  primele de 
asigurare ale companiilor de asigur ri franceze pentru casele de c r mid  sunt egale 
cu cele ale caselor de c r mid . Deficien a referitoare la rezisten a la foc este suficient 
de mic  încât chiar i prestigioasa revist  german  Hausbau plaseaz  casele de lemn i 
cele de c r mid  în aceea i clas  de rezisten  la foc. 
 O mare problem  pentru lemnul românesc de construc ii o reprezint  
deformabilitatea sa care este mai accentuat  decât cea a lemnului deconstruc ie din 
aceea i esen  dar provenind din nordul Europei. Solu ia la care s-a ajuns const  în 
alc tuirea elementelor de construc ii din lamele de lemn încleiate între ele care 
lucreaz  ca un întreg, dar care nu se mai deformeaz . 
 Exigen ele legislative europene în domeniul construc iilor sunt date de 
EUROCODE 5, respectiv standardele de calitate SR EN ISO 9002  i de respectarea 
normelor WschVO i EnEV. 
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 Astfel, ISO impune: 
 - înlocuirea ponderii controlului calit ii pe fluxul de produc ie cu formarea 
calit ii în  toate sectoarele i autocontrolul executan ilor direc i; 
 - accentul s  cad  pe activit ile de proiectare, preg tirea produc iei i 
aprovizionarea cu materiale; 
 EUROCODE:insist  asupra durabilit ii de proiectare  care reprezint  
capacitatea unui element/a unei construc ii de a- i men ine performan ele ini iale pe 
întreaga durat  de exploatare stabilit  prin proiectare. Durabilitatea de proiectare este 
un concept apropiat celui de fiabilitate care cuprinde ca elemente siguran a, durata i 
condi iile de exploatare. Durata pentru casele de lemn este de 25 de ani pentru 
elementele înlocuibile, de peste 100 de ani pentru elementele structurii de rezisten  i 
de 50 de ani pentru structurile curente. Aspectul legat de înlocuirea elementelor est în 
leg tur  cu conceptul de mentenabilitate. Astfel, proiectantul este obligat s  
întocmeasc  un grafic cu interven iile, dat fiind faptul c  elementele ce trebuie 
înlocuite trebuie s  ofere i posibilitatea de a putea fi înlocuite f r  s  aib  consecin e 
negative asupra restului structurii, inclusiv asigurarea accesului u or. În concluzie, nu 
toate elementele trebuie proiectate pentru aceea i perioad  de via , cu condi ia 
asigur rii mentenabilit ii. 
 Cât prive te procesul de fabrica ie, normele europene impun urm toarele 
exigen e. 
 - selectarea lemnului dup  durabilitatea natural  (alegerea speciilor cu 
comportare mecanic  bun ); 
 - selectarea furnizorilor dintre cei atesta i ISO; 
 - respectarea perioadei de revenire dup  uscarea accelerat ; 
 - depozitarea corect ; 
 - m suri chimice de protec ie; 
 - solu ii constructive adecvate: 
 - folosirea foliilor de protec ie a termoizola iei cu respectarea etan eit ii; 
 - asigurarea ventila iei; 
 - evitarea stagn rii apei; 
 - utilizarea OSB (oriented strand board) pentru elementele de umplutur ; Acest 
material con ine în interior gips – carton care are 20% ap  i este neinflamabil; 
 
 3. Atribute ecologice în construc ia de case de lemn 
 
 - consum redus de energie în procesul de fabrica ie; 
 - procesul de fabrica ie nu este poluant; 
 - lemnul este regenerabil i reciclabil; 
 - casele de lemn necesit  un consum mic de energie pentru înc lzirea incintelor; 
Consumul maxim de energie raportat la suprafa a locuibil  este de 86kWh/mp. La casele de 
c r mid  acest consum este de 70kWh/mp iar la cele de lemn este de 54kWh/mp 
 - emisie redus  de CO2 în atmosfer ; 
 - microclimat s n tos în locuin e; 
 Esen ial  pentru calitatea ecologic  a unei case este i rela ia Pierderi de 
c ldur  – Consum suplimentar de energie – emana ii de CO2. Prestigioasa revist  
francez  Journal du bois afirm  în num rul din iulie 2002 în studiul intitulat 
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„Construc ii de lemn pentru o p dure mai s n toas ”  c  în lemnul  folosit la 
construc ii carbonul se stocheaz  i nu se elibereaz  în atmosfer  sub form  de CO2, 
realizându-se deci un stocaj natural. Emisia de CO2 apare când lemnul putreze te 
(arborele moare). Astfel, se încetine te distrugerea stratului de ozon. 
 

 4. Casele de lemn produse de Moldsilva 
 

 Solu iile de case de lemn oferite de Moldsilva sunt o adaptare la condi iile 
locale  a solu iilor utilizate în str in tate (Holzrahmenbau -Germania, Timber Frame – 
Marea Britanie,  precum i solu ii de case din S.U.A. i din Canada). 
 Astfel: 

- structura de rezisten  este din lemn; Se folosesc dulapi 45x100mm pentru 
pere i interiori, 45x150mm pentru pere i exteriori i 45x220…240mm 
pentru plan eu i acoperi ; 

 
Fig. 1 .Sec iune prin peretele exterior 
Fig. 1  Exterior wall section 

 
Figura 2. .Sec iune prin mansard  
Figure 2. Mansard section 
 

- elementele de umplutur  sunt din pl ci compozite (pentru înciderile 
interioare i exterioare) i gips – carton; 
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- cuie antivibrative tip BeA; 
- tâmpl rie din lemn stratificat, PVC, aluminiu; 
- geam termopan cu sticl  float; 
- tencuieli armate pe polistiren cu placaje ceramice sau din materiale 

plastice; 
- învelitori din indrile btuminoase sau igle ceramice sau din o el; 
- zugr veli cu var lavabil sau tapete; 
 

 Se realizeaz  case numai cu parter sau cu parter i mansard  având suprafa a 
desf urat  de 120 – 250 m2 la pre uri de 120 – 250Euro/m2. timpul de execu ie 
este 2 – 3 luni de la turnarea funda iei. Se ofer  garan ie 25 de ani pentru 
structurile de rezisten  i 2 – 5 ani pentru celelalte elemente. De asemenea se 
realizeaz  o rezisten  la foc F30 – F90. indicii 30 i 90 reprezint  num rul de 
minute pân  când casa este cuprins  de fl c ri. 
 
 Abstract 
 
 Considerations Regarding Some Technique Novelties in Wood 
Houses Design and Construction 
 
 The paper presents some novelties regarding wood houses construction and 
design. It is marked out several advantages of wood buildings including their 
ecological attributes and possibilities of reliability improvement. 
 Keywords: wood houses, ecological attributes. 
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