
  

 
 

 

 

 

Delegație de informare în Germania, Bavaria pentru companii din industria lemnului – construcții și 

tehnologii aferente. 

22.- 25.10.2017 

 

Program provizoriu  

 

 Duminică, 22.10.2017  

 

 

De la 20:00 

Sosire aeroport München  

Transfer autocar către Bad Aibling & Check-in Hotel Lindners 

Cină comună în Bad Aibling- Get-together delegație 

 Luni, 23.10.2017  

Eveniment de informare, prezentările firmelor, întâlniri individuale, vizitarea firmelor 

08:00 Check-out. Transfer autocar 

09:00 – 09:15 Deschidere BHI (Bayern Handwerk International) și AHK România la centrul de formare din Rosenheim 

(Bildungszentrum Rosenheim) al Camerei Meșteșugarilor din München și Bavaria Superioară 

09:15 – 09:30 Descrierea programului Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania pentru accesarea de 

pieţe noi  

NN Agenția pentru programul de accesare piețe noi IMM (Markterschließung für KMU) 

09:30 – 11:30   Prezentări de specialitate  

„Posibilități și limitări ale construcției în/cu lemn, recondiționarea și protecția lemnului“, Birou de Arhitectură 

Kopff & Kopff 

„Case pasive din lemn“, Prof. Dr. Krause, Universitatea de Stiințe Aplicate Rosenheim 

11:30 – 12:30 Prânz comun la cantina centrului de formare Rosenheim 

12:30 – 14:30 Discuții individuale cu firme germane la centrul de formare din Rosenheim 

15:30 – 17:00 Vizită la firma Vinzenz Bachmann, Schleching 

Firma Vinzenz Bachmann Bau GmbH & Co. KG există deja de peste 100 de ani și a reușit să își facă un 

renume ce depășește granițele țării ca întreprindere meșteșugărească tradițională de specialitate în 

domeniul zidăriei și al lucrărilor de acoperișuri. În completarea competenței meșteșugărești vine biroul 

tehnic, care oferă servicii complete de proiectare și consultanță. De-a lungul timpului, odată cu restaurarea, 

reconstruirea, dar și construcția de la zero a caselor din lemn, Vinzenz Bachmann au aprofundat 

cunoștințele și au acumulat experiență semnificativă în acest domeniu.  http://www.vinzenz-bachmann.de/ 

De la 18:00 Check-in hotel Chiemsee-Pension-Seebruck 

De la 19:00 Cină comună la hotel 

 Marți, 24.10.2017 

Vizitarea firmelor și a obiectivelor 

09:00 – 09:30 Check-out. Transfer autocar 

10:00 – 11:30 Vizită la firma Regnauer Hausbau GmbH & Co. KG, Seebruck/Chiemsee 

11:30 – 12:30 Prânz comun, transfer autocar 

13:45 – 16:45 Vizitarea expoziția de imobile Bauzentrum Poing 

Expoziția Poing, situată în apropiere de München, se întinde pe mai mult de cinci hectare și dispune de 

aproximativ 60 de case model, ce aparțin unor constructori de case la cheie de renume. Prin intermediul 

acestor case sunt exemplificate diferitele proiecte, dar și posibilități de folosire sau idei pentru locuință și 

design. De asemenea sunt prezentate cele mai noi tehnologii pentru case moderne dpdv. tehnic, eficiente 

energetic și sustenabile. Pentru orice întrebări vă vor sta la dispoziție consultanți de specialitate.  

http://www.bauzentrum-poing.de 

http://www.lindners.net/
https://www.hwk-muenchen.de/rosenheim
http://www.doppelkopff.de/
http://www.fh-rosenheim.de/die-hochschule/fakultaeten-institute/fakultaet-fuer-angewandte-natur-und-geisteswissenschaften/ansprechpartner/professoren/prof-dr-harald-krause/
http://www.vinzenz-bachmann.de/
http://www.vinzenz-bachmann.de/
https://www.chiemsee-pension-seebruck.de/
https://www.regnauer.de/hausbau/
http://www.bauzentrum-poing.de/
http://www.bauzentrum-poing.de/


  

 
 

 

17:15 – 18:15 Vizitarea auditoriului Interimsgebäude TU München, campusul Garching 

Cubul aproape pătrat (28x30m) găzduiește două săli de curs cu 479 și 288 de locuri. Dat fiind bugetul limitat 

dedicat clădirii (60% din costurile de construcție obișnuite) și timpului foarte scurt de proiectare și realizare 

(nouă luni), a fost elaborat un schelet din lemn. Construcția din lemn constă dintr-un schelet primar, care 

este compartimentat cu pereți de rame din lemn, având la bază un raster de 62,5 cm. Pentru fațadă, a fost 

aleasă o izolație romboidală din molid cu nervuri apropiate. Pentru a contracara diferențierea incipientă a 

lemnului în cazul intemperiilor, pe patru laturi diferite, a fost selectat un lac de culoare neagră. 

În combinație cu conceptul de protecție ignifugă ales, modul acesta de construcție din lemn presupune o 

excepție de la clădirile clasice ale universităților. 

Tur la Biroul de arhitectură Deubzer König + Rimmel Architekten GmbH, München 

Biroul Deubzer König + Rimmel se concentrează pe facilități educaționale și de cercetare, precum și pe spații 

dedicate sănătății. De mai bine de 25 de ani, biroul are proiecte în aceste domenii, obținute în marea lor 

majoritate prin concurs. Astfel, a fost acumulat foarte mult know-how în proiectarea acestor tipuri de clădiri 

dar și în planificarea obiectivului până la analiza și inspectarea amplasamentelor la scară largă. 

Proiectarea cuprinde diferite domenii de aplicare: facilități medicale, clădiri de cercetare, spații de adunare, 

precum și clădiri speciale, cum ar fi stația de măsurare meteorologică din campusul Garching al Universității 

Tehnice München.  

De la 19:15 Check-in hotel Gasthof "Adler" 

De la 20:00 Timp liber sau cină comună 

 Miercuri, 25.10.2017  

Vizite la firme 

08:00 – 08:30 Check-out. Transfer autocar  

09:00 – 12:00 Vizită la firma Baufritz GmbH & Co. KG, Erkheim/Allgäu 

Baufritz combină experiența și tradiția îndelungată în domeniul construcțiilor din lemn cu cele mai recente 

cunoștințe tehnice și cele mai bune rezultate ale cercetării. Astăzi, Baufritz este una dintre cele mai 

inovatoare companii care construiește case din lemn din Europa. Clădirile Baufritz reprezintă combinația 

perfectă dintre  ecologie, durabilitate, protecție climatică și arhitectură modernă cu design individual. 

12:00 – 14:00 Prânz comun și discuții de încheiere, prima rundă de feedback 

De la 14:00 Transfer autocar către aeroportul München  

 

*Programul poate fi adaptat ulterior împreună cu departamentul Ministerului sau în funcție de cerințele 

individuale ale participanților. 

 

 

 

http://www.deubzerkoenig-rimmel.de/interimsaudimax.shtml
http://www.deubzerkoenig-rimmel.de/
http://www.adler-bw.de/
https://www.baufritz.com/de/

