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2 Cerințe generale 
 
2.1 Introducere 
 
Ferestrele și ușile exterioare sunt componente multifuncționale din anvelopa clădirii, care 
îndeplinesc o varietate de proprietăți, în funcție de nevoile specifice ale imobilului. Standardul 
european de produs EN 14351-1 (figura 2.1) oferă o imagine de ansamblu asupra spectrului de 
performanțe ale ferestrelor și ușilor de exterior, în care sunt luate în considerare diferitele con-
diții climatice din Europa. Montajul corect din punct de vedere tehnic și integrarea în anvelopa 
clădirii sunt factori esențiali, care influențează funcționalitatea și durabilitatea lor. 
 
 

     

        

        

        

      
Figura 2.1 Ferestrele și ușile de exterior ca elemente multifuncționale, proprietăți selectate conform 

standardului de produs EN 14351-1 

 
 

Acțiunea responsabilă și de succes necesită respectarea următoarelor principii: 
 
- Planificarea și organizarea unei licitaţii adecvate pentru operaţiunile de montaj; 
- Respectarea contractului și asigurarea calității convenite; 
- Implementarea conform cerințelor tehnice;  
- Respectarea costurilor, prin optimizarea cheltuielilor cu materialele și forţa de muncă.
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Din cauza schimbărilor climatice și a creșterii costurilor cu energia, există cerințe legale pentru 
economisirea acesteia în aproape toate țările din lume. Acestea trebuie luate în considerare și 
respectate atât de producători, cât și de către companiile specializate în montaj. 
 
În ceea ce privește economia de energie prin montajul de ferestre şi uşi de exterior, o întreagă 
gamă de exemple de montaj pentru construcții noi, precum și pentru înlocuirea ferestrelor la 
imobilele existente este prezentată în Capitolul 8 din prezentul ghid. Acestea sunt exemple de 
realizare fără caracter obligatoriu, ceea ce inseamnă că există şi alte modalități posibile de fix-
are şi de etanșare. Cerințele pentru montajul acestor elemente de construcție - ferestre și uși de 
exterior - nu sunt legate de materiale, ci sunt orientate către funcționalitatea produsului finit. 
 
 
În Regulamentul naţional german privind economisirea de energie (EnEV), articolul 26 alineatul (2) prevede: 

“Pentru a asigura respectarea dispozițiilor prezentului regulament, persoanele responsabile pentru construirea sau 
modificarea clădirilor sau a instalațiilor din clădiri sunt, de asemenea, responsabile în cadrul sferei lor de acțiune 
(alături de constructor)”. 
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2.2 Efecte asupra ferestrelor și ușilor de exterior în peretele exterior 
 
Pentru a putea determina cerințele unui montaj corect este mai întâi necesar să fie cunoscute 
posibilele efecte asupra ferestrei, privite ca o componentă externă. Aceste efecte sunt prezen-
tate schematic în Figura 2.2 și sunt enumerate în Tabelul 2.1, cu diferitele sarcini și sisteme de 
control relevante. 
 
 
 
 

Temperaturi 
moderate 

Diferențe de 
temperatură 
ridicate 

Zgomot 

Exterior 

Ventilație 

Interior 

Mișcarea ramei de 
cadru 

Mișcarea clădirii 

Radiație 

Ploaie 

Vânt 

Rezistența  la 
foc 

Încărcări  
dinamice 

Efracție 

Operare manuală 

Umiditatea interioară 

Greutatea proprie 
 

Figura 2.2. Reprezentarea schematică a efectelor exercitate asupra ferestrelor și conexiunii acestora 

 



RAL/ift – Ghid de montaj al ferestrelor şi uşilor de exterior 2 – Cerințe generale 

 

© ift Rosenheim 1/2018  Pagină 8 din 251 

Tabel 2.1 Privire de ansamblu asupra influențelor asupra asamblării componentelor şi reglementări 
importante germane și europene 

Efecte / cerințe 
Standarde 

ferestre,  
uși de exterior 

– dinspre exterior Ploaie, vânt 

 
 
 
 

EN 12207 
EN 12208 
EN 12210 
DIN 18055 
Eurocode 1 

 Schimbări de temperatură/ de umiditate 

Radiația solară 
Sunet (zgomot extern) 

 
Posibil atac mecanic pentru efracţie 

Posibile influențe ale factorilor agresivi 
de mediu 

 

EN 13420  
EN 12219 
DIN 4109 

 
EN 1627 

 

– dinspre interior Temperatura şi umiditatea aerului din 
încăpere 

DIN 4108 

– dinspre clădire Mişcarea clădirii, toleranțe DIN 18202 
DIN 18203, pările 1 - 3 

– de la părți compo-
nente 

Schimbări în lungime, modificări de 
formă şi forțe date de greutatea proprie 

DIN 1055 
Eurocode 1 

– de la utilizare Forțe din utilizare EN 13115 

 Șocuri mecanice EN 13049 

 Accesibilitate pentru persoane cu diza-
bilităţi 

DIN 18040, Partea 1 şi 2 

 Siguranță în caz de prăbușire TRAV, DIN 18008-4,  
ETB-Richtlinie „Componente care pro-

tejează împotriva prăbușirii“ 

 

 
Arhitectul sau proiectantul are sarcina de a implementa cerințele în specificații suficient de de-
taliate de planificare (descrierea performanței, detalii constructive) pe baza circumstanțelor 
specifice obiectului, astfel încât să se obțină un profil clar (caiet de sarcini) pentru construcția 
ferestrei/ ușii de exterior, precum și pentru conexiunea (cuplarea) cu corpul clădirii. 
 

Instrumente utile pentru planificare sunt disponibile la adresa www.ift-service.de 
 
 
Tabelul 2.2 oferă o imagine de ansamblu a solicitărilor preconizate, respectiv a impactului ten-
dențional asupra efortului necesar pentru montarea ferestrelor, în funcţie de amplasarea clădirii, 
utilizarea acesteia, construcţia ferestrelor și realizarea montajului conform planului. 
 
 

 

Tipp! 
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Tabel 2.2 Caracteristicile specifice ale obiectului și tensiunea/impactul preconizat pentru suprafaţa de 

conexiune la clădire 

Caracteristica Stresul / impactul 
1 

A
m

p
la

sa
m

en
tu

l c
la

d
ir

ii 

 
Vânt - categorie de teren 
 

2 
Si

tu
aț

ie
 d

e 
m

on
ta

j 

 

Nivel de expunere 
 

 
 

 

 
Orientare cardinală 

 

Radiația 
solară 

N 

S 

O W

clădire Ploaie 

ridicat 

ridicat 

scăzut 

ridicat  
Figurile sunt valabile pentru emisfera nordică și trebuie privite în sens invers pentru emisfera sudică 

scăzut ridicat 

scăzut 

ridicat 
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Caracteristica Stresul / impactul 
3 

U
ti

liz
ar

e 

 Clădire 
comercială, 
administrativă 
(fără aer 
condiționat) 
 
 
Clădiri 
rezidențiale 
 
 
Școli, clădiri 
speciale, băi, 
camere cu aer 
condiționat 

 

4 
C

o
n

st
ru

c
ți

a 
fe

re
st

re
lo

r 

Mărimea ferestrei / tip de deschidere 

 

 

Materialul ramei / mișcările articulației 

 

 

Culoare/încălzire/mișcările articulației 
                               Temperaturile de suprafaţă cand sunt expuse la radiaţia solară  

 c a . 4 0  °C  .. .  . . .  c a . 8 0  °C
 

Caracteristici speciale 

       

 

 

 

scăzut 

ridicat 

scăzut ridicat 
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Caracteristica Stresul / impactul 

5 
R

ea
liz

ar
ea

 c
o

n
ex

iu
n

ilo
r 

Construcția peretelui exterior - poziționarea ferestrei  

           

 

 
 

 

 
Formarea conexiunii în perete 

 

 
 

 

 

 
 
 
Toate cerințele și deplasările ramei ferestrei menţionate anterior, precum şi cele dinspre clădire 
trebuie preluate și compensate în rosturile de îmbinare/etanșarea de legătură. 
 
Pentru a evita deteriorarea zonei de conectare, trebuie planificată cu maximă atenţie integrarea 
ferestrelor și ușilor de exterior în anvelopa clădirii! 
 
Proiectarea profesională a îmbinării (rosturilor) de legătură, ceea ce înseamnă construcția, ge-
ometria îmbinărilor, fixarea, izolarea și etanșarea sunt, prin urmare, de mare importanță. Pe 
lângă o proiectare adecvată, ușurința în exloatare a componentelor presupune o conexiune fără 
defecte, care să satisfacă întregul profil al cerințelor. 

ridicat 

scăzut ridicat 

scăzut ridicat 
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2.3 Model de niveluri de conexiune, principii de realizare a rosturilor 
 
Modelul detaliat pe niveluri de conexiune prezentat în continuare este adecvat pentru o mai 
bună înțelegere a cerinţelor de bază ce trebuie respectate în legătură cu sistemul: componentă 
(fereastră, ușă exterioară, fereastră de acoperiș etc.) - rost - perete.  
 
 

 Rezistență 
la 

intemperii 
 

(3) 

Zonă funcțională 
 (ex. preluarea de sarcină, 

 sunet, căldură) 
 

(2) 

Separarea 
climatului din 
cameră de cel 

exterior 
(1) 

Protecţia împotriva 
intemperiilor este prezentată 
schematic şi are rolul de a 
ilustra  modul general de 
construire și felul în care 
umiditatea este drenată către 
exterior. 

(1) 

(2) 

(3) 

(3) 

(2) 

(1) 

 
Figura 2.3 Modelul de straturi și transferul la îmbinarea de legătură (condiționat numai pentru zonele 

climatice tropicale / subtropicale) 

 
 
Cerințele de bază ale fizicii clădirilor sunt îndeplinite în cele două planuri funcționale separate și 
sunt transformate în proprietăți tehnice. Aceste niveluri individuale trebuie să fie clar definite în 
construcție și să fie fezabile. 
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Dacă sunt cumulate funcții ale diferitelor niveluri de conexiune într-un singur produs (de exem-
plu, benzi multifuncționale de etanșare), proprietățile respective trebuie verificate în mod 
corespunzător de către producător. 
 
Nivelul (1) Separarea incintei de climatul exterior (nivelul etanșeității la aer) 

Nivelul de etanșeitate asigură evitarea curenților de aer nedefiniți. Acesta minimizează fe-
nomenul respectiv, precum şi pierderile de căldură prin ventilație, acumularea de apă de 
condens și procesele ulterioare de transport al apei. Acest nivel de etanşare trebuie să se 
găsească într-un plan a cărui temperatură este mai mare decât temperature critică pentru fa-
vorizarea mucegaiului (criteriul de umiditate de 80% a climatului interior). Nivelul de etanșare 
trebuie să fie prezent pe întreaga suprafaţă a peretelui exterior şi nu trebuie să fie întrerupt. 

Pornind, de exemplu, de la o camera standardizată în Germania cu o temperatură de 20 °C, 
umiditate relativă a aerului de 50% și o temperatură exterioară de -5 °C, separarea în zona de 
conectare trebuie să fie mai mare de 12,6 °C. În aceste condiții, se evită condensarea vaporilor 
pe suprafața de interior, iar riscul de formare a mucegaiului este minimizat. Evaluarea riscurilor 
de condensare poate fi realizată folosind exemple de planificare și execuție, cataloage de trans-
fer termic sau calcule ale procesului izotermic. 
 
 
Nivelul (2) Zonă funcțională 

 În această zonă, toate forțele care apar trebuie să fie transferate în structura portantă a 
ferestrei, prin intermediul dispozitivelor de fixare. Mai mult, proprietățile izolației termice și fo-
nice trebuie asigurate pentru o perioadă rezonabilă. În sistemele închise (cum ar fi, de ex-
emplu, elemente de vitraje izolante, panouri sandwich), precum și în cazul sistemelor 
deschis (cum ar fi, de exemplu, ferestrele cuplate și pereţii cortină reci) întregul ansamblu 
trebuie conectat la mediul exterior printr-un strat de protecție împotriva intemperiilor. 

În general, aceasta înseamnă că zona funcțională trebuie să rămână 'uscată' și complet sepa-
rată de clima din încăpere. 
 
 
Nivelul (3) Protecție împotriva intemperiilor 

Nivelul protecției împotriva factorilor agresivi de mediu împiedică în mare măsură intrarea 
apei pluviale din exterior. Apa de ploaie odată intrată rebuie controlată și dirijată/drenată di-
rect înspre exterior. În același timp, umiditatea trebuie să fie direcționată din zona funcțională 
înspre exterior. 

Aceasta duce la diversificarea nivelului de protecție împotriva intemperiilor, pentru toate 
ansamblurile de bază cunoscute (de exemplu, la cele montate în acoperiş). 
 
Modelul descris este adaptat la condiţiile climatice din Europa Centrală (sau comparabile), pre-
cum şi pentru incintele cu ambient interior normal. Pentru camerele frigorifice și cele dotate cu 
echipament de condiționare a aerului, sistemul trebuie verificat, respecându-se specificul 
clădirii! 
Evaluările trebuie să presupună luarea în considerare a caracteristicilor întregului perete exte-
rior. Modelul nu este aplicabil camerelor frigorifice și nici clădirilor din zonele tropicale. 
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Odată cu îndeplinirea cerințelor de fizică a clădirilor, pentru zona de conectare se consideră că 
au fost create condiţiile specific 
 
- care permit utilizatorului să beneficieze de un ambient interior plăcut şi sănătos, 
- pentru a proteja construcţia împotriva daunelor produse de factorii agresivi de mediu şi 
- pentru reducerea consumului de energie. 
 
Pentru moontajul ferestrelor și al ușilor exterioare în peretele exterior adiacent, trebuie 
îndeplinite cerințele generale enumerate în Tabelul 2.3. De regulă, paşii de lucru indicaţi ca ex-
emplu în fereastra-model trebuie să se realizeze întocmai, dacă nu se convine altfel în contract. 
Datorită specificului procesului de construcţie, poate fi utilă atribuirea operaţiunilor individuale 
de montaj unei companii specializate/echipe de montaj (grup de meseriaşi) - vezi Secțiunea 3, 
Tabelul 3.1. 
 
 
Tabel 2.3 Implementarea modelului de niveluri de etanşare la realizarea rosturilor de conexiune la 

corpul clădirii; cerințe generale și etapele necesare pentru montarea ferestrelor 

Cerințe generale Paşii de lucru (exemplu) 

- fixarea definită și transferul de sarcină 

cale și dispozitive de fixare mecanice sau console, 
care au fost adaptate la sistemul de pereți exteriori 
și la planul de montaj; pentru situații constructive 
de montaj în afara structurii de perete portant se 
realizează de regulă perimetral, luând în consid-
erare principiile de bază descrise în Secțiunea 5 

 

*) Dacă preluarea încărcării se face în planul ferestrei prin 
mijloacele de fixare mecanică (de exemplu, cu fixarea la 
distanță), poate fi omisă folosirea blocurilor 

 

 

Pasul 1: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izolarea termică adecvată a îmbinării  

 umplerea completă a cavității rămase între 
fereastră și laibung *1) cu material izolator adecvat, 
ținând cont de cerințele minime de protecție ter-
mică (pentru informații suplimentare, a se vedea 
Secţiunea 3, Tabelul 3.1 și Secţiunea 4). 

 În cazul lucrărilor de renovare a clădirii, ar putea fi 
necesare măsuri suplimentare de izolare, pentru a 
evita formarea de condens și de mucegai pe 
planurile orientate spre suprafaţă (a se vedea 
Secțiunea 4, Tabelul 4.4). 

 

Pasul 2: 
 

*) 
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Cerințe generale Paşii de lucru (exemplu) 

Etanșarea perimetrală a rosturilor îmbinarilor 

 În acest caz, trebuie utilizat un sistem de etanșare 
suficient de dinamic (benzi de etanșare / folii de 
etanșare, filme de etanșare, direct sau în combi-
nație cu profile şi benzi, vezi Secțiunea 6). 
Etanșarea rosturilor este, în general, asigurată la 
interior. Această cerinţă este impusă nu doar de 
exigenţele fizicii construcţiilor, ci și de condițiile ge-
nerale mai favorabile în ceea ce priveşte posibili-
tăţile de execuţie (la colțuri și tranziții), stresul ter-
mic mai scăzut (dat de clima din cameră) și daune-
le asociate mai mici. 

 *) Pentru perforaţiile în pereţi netencuiţi, ancorele 
de perete trebuie să fie etanșate / sigilate complet. 

Pasul 3: 

 

Racord rezistent la ploaie 

 Dacă se preconizează sarcini puternice din intem-
perii (ploaie) datorită situației de montaj  (orien-
tarea fațadei, nivelul de montaj), conexiunea exte-
rioară trebuie să fie proiectată astfel încât apa de 
ploaie să nu poată pătrunde necontrolat în 
construcție. Protecția împotriva intemperiilor se re-
alizează prin montajul unei bariere împotriva 
vântului și a uneia împotriva ploii, care pot fi efec-
tuate fie într-un plan, fie separat. În funcție de 
sarcină, bariera împotriva ploii poate fi efectuată 
prin măsuri de proiectare sau prin utilizarea sis-
temelor de etanșare (vezi Secțiunea 6). De ase-
menea, etanșarea pe partea de interior poate 
prelua si funcția de barieră împotriva vântului. 

 

Pasul 4: 
 

Evitarea acumulării de umiditate în exces în 
zona rosturilor de conectare 

Important este, de asemenea, comportamentul 
hidrotermic al materialelor de construcție 
adiacente. La o zidărie „sănătoasă“(de exemplu, 
din cărămidă) şi la construcţii multistrat ale 
pereţilor exteriori cu ventilaţie din spate, riscul 
creşteri umidităţii prin difuzia vaporilor de apă (a nu 
se confunda cu conținutul de umiditate cauzat de 
scurgerile de aer care transportă vapori de apă - 
convecția) este în general redus. În cazul zidăriei 
de beton, fără ventilație, este necesar să se 
asigure ca structura de îmbinare să fie etanșă la 
difuzia de vaporipe partea dinspre camera şi 
permeabilă la exterior (a se vedea Secțiunile 4 și 
6). Acest principiu este valabil în climatul European 
sau în cele similare. 

 

Difuzia vaporilor de apă: 

 

 

 

 

 

Convecția vaporilor de apă: 

 

*) 


