
 

                        
  

Program 
 

Delegație de informare în Bavaria și Baden-Württemberg pentru 

multiplicatori și companii din domeniul restaurării și protejării 

patrimoniului 
24.06-27.06.2018 

 

Duminică, 24.06.2018: Sosire 

Conform planului de călătorie 

Sosire pe aeroportul din München 

Transfer autocar către Memmingen 

Cină comună și briefing  

Cazare în Memmingen 

Luni, 25.06.2018: Eveniment de informare, discuții individuale, vizite la firme și obiective 

9:00 – 11:00  

Vizită la firma JaKo Baudenkmalpflege GmbH, Rot an der Rot 

• Prezentarea firmei  

• Tur al companiei (vizitarea capacităților de producție etc.)  

• Scurte discuții individuale  

Firma JaKo Baudenkmalpflege GmbH este o întreprindere familială cu o 

istorie de peste 125 ani, specializată în restaurarea completă și mutarea 

clădirilor istorice. În anul 2012 firma a fost distinsă de guvernul regional al 

landului Baden-Württemberg cu premiul “Furnizorul de servicii al Anului”. 

Directorul general Bernd Jäger este Președintele Uniunii Federale a 

Meșterilor Restauratori și membru al Comitetului Național German pentru 

Protecția Monumentelor (DNK). Firma are 70 de angajați și o cifră de afaceri 

anuală de aproximativ 7 milioane EUR. 

https://jako-baudenkmalpflege.de/startseite/ 
11:00 Transfer cu autocarul către Thierhaupten 

12:00 – 13:00  

Primirea delegației în Bauarchiv Thierhaupten (Centrul Bavarez pentru 

Perfecționare și Consiliere în Domeniul Protejării Patrimoniului Istoric)  

Prânz comun al delegației 

13:30 – 15:30   

Conferință de informare în Bauarchiv Thierhaupten  

- • Primirea oficială a participanților din Germania și România la delegație 

(reprezentant BMWi, Bayern Handwerk International și AHK România)  

• Prezentarea programului Ministerului Federal al Economiei și Energiei 

din Germania pentru accesarea de piețe noi pentru întreprinderile mici și 

mijlocii (reprezentant BMWi /reprezentant AHK România) 

• Prezentare de specialitate (referent Susanne Nitschel M.A., Bauarchiv 

Thierhaupten, restaurator lemn), vizitarea atelierelor de restaurare și a 

Bauarchiv 

• Informații despre domeniul restaurării și protejării monumentelor istorice 

în Germania 

• Starea de fapt și perspectivele în domeniul restaurării și protejării 

monumentelor istorice în România 

• Cadrul economic și juridic, posibile contacte de afaceri, modalități de 

finanțare 

• Prezentări ale produselor, tehnologiilor și serviciilor firmelor și instituțiilor 

germane precum și identificarea ariilor de cooperare,  

Centrul Bavarez pentru Perfecționare și Consiliere în Domeniul Protejării 

Patrimoniului Istoric cuprinde o colecție de elemente de construcție istorice, 

ateliere de restaurare și oferă seminarii și consultanță pentru a răspunde la 

https://jako-baudenkmalpflege.de/startseite/
https://jako-baudenkmalpflege.de/startseite/
http://www.blfd.bayern.de/bau-und_kunstdenkmalpflege/bauarchiv/index.php
http://www.blfd.bayern.de/bau-und_kunstdenkmalpflege/bauarchiv/index.php


 

                        
  

întrebările actuale din domeniu. Centrul asigură interfața dintre cercetare și 

practică, activează interdisciplinar și concentrează cunoștințe de specialitate 

în domeniul conservării și restaurării patrimoniului. 

http://www.blfd.bayern.de/bau-
und_kunstdenkmalpflege/bauarchiv/index.php/  

15:45 – 17:30 Discuții individuale 

17:30 

Transfer cu autocarul către Augsburg. 

Cazare în Augsburg 

Cină comună 

Marți, 26.06 2018: Vizite la firme, instituții și diferite obiective 

8:00 – 10:15 Transfer cu autocarul către Regensburg 

10:15 – 12:15  

Vizită la firma Firma Haber & Brandner, Regensburg 

Haber & Brandner cu sedii în Berlin și Regensburg este o firmă consacrată la 

nivel internațional în domeniul restaurării, conservării și reconstruirii 

obiectelor istorice, de artă sau arhitectonice din metal. Produsele și serviciile 

cuprind un spectru larg, de la instrumente bisericești din Evul Mediu, 

monumente istorice din bronz până la obiecte culturale tehnice. 

www.haber-brandner.de 

12:30 – 13:30  Prânz comun 

13:30 – 15:00  Deplasare spre Wunsiedel 

15:00 – 16:00  

Vizită la Centrul European de Perfecționare pentru Pietrari și Sculptori în 

Piatră (Europäisches Fortbildungszentrum für das Steinmetz- und 

Steinbildhauerhandwerk), Wunsiedel 

Prelucrarea pietrei este o tradiție în zona Fichtelgebierge. Începând din anul 

1900 în Wundsiedel există o școală de sculptură în piatră. Centrul dispune 

de o colecție de piatră naturală (cea mai mare și mai importantă colecție din 

lume) și este un centru de competență pentru pietrari și sculptori în piatră. 

Centrul oferă cursuri de formare profesională pentru ucenici, cursuri la cerere 

pentru lucrători calificați, maiștrii, tehnicieni, restauratori precum și consiliere 

și testarea rocilor.  

www.efbz.de 

16:00 – 16:30  Deplasare spre Falkenberg 

16:30 – 17:45  

Vizitarea cetății Burg Falkenberg, Falkenberg 

Burg Falkenberg – Proiectul de referință al Palatinatului Superior 

Cetatea Falkenberg are o istorie de 1.000 de ani. Pe 13 noiembrie 2015, a 
fost deschis un nou capitol din istoria acesteia. 
Cu această ocazie, cetatea Falkenberg a primit o nouă destinație. După mai 
mulți ani de planificare, negocieri de finanțare reușite, discuții conceptuale 
intensive și trei ani de construcție, cetatea este acum parte din circuitul 
turistic  fiind o atracție culturală, hotel și loc de întâlnire pentru evenimente 
gastronomice. http://www.burg-falkenberg.bayern/  

17:45 Deplasare spre Waldsassen 

18:00 

Seară câmpenească în atelierul de sticlărie Lamberts (Glashütte Lamberts) 

in Waldsassen (Cină) 

Cazare în Waldsassen 

Miercuri, 27.06.2018: Vizite la firme 

Dimineață 

Vizită la atelierul de sticlărie Lamberts (Glashütte Lamberts) în Waldsassen 

• Transfer cu autocarul la Glashütte Lamberts 

• Prezentarea produselor și serviciilor atelierului  

• Tur al atelierului (vizitarea capacităților de producție etc.) cu ghid de 

specialitate și experți din domeniu  

• Discuții de grup  

Glashütte Lamberts a fost înființată în anul 1906. Printre activitățile firmei se 

numără fabricarea sticlei plane suflate prin metode tradiționale și fabricarea 

complet artizanală a sticlei. Firma se distinge prin producția de sticlă 

http://www.blfd.bayern.de/bau-und_kunstdenkmalpflege/bauarchiv/index.php/
http://www.blfd.bayern.de/bau-und_kunstdenkmalpflege/bauarchiv/index.php/
http://www.haber-brandner.de/
http://www.haber-brandner.de/
http://efbz.de/wp/efbz/
http://efbz.de/wp/efbz/
http://www.efbz.de/
http://www.burg-falkenberg.bayern/die-burg/kurzinformation/
http://www.burg-falkenberg.bayern/
http://www.lamberts.de/
http://www.lamberts.de/


 

                        
  

ecologică (reciclarea și refolosirea cioburilor de sticlă și a apei, folosirea 

drept combustibil a gazelor naturale etc.) și fabricarea sticlei autentice pentru 

piața istorică. Aproximativ 70% din cifra de afaceri este realizată prin export. 

http://www.lamberts.de/ 

După-amiază 
Prânz comun și debriefing 

Transfer către aeroport 

 

Contact 

Dr. Ilinca Pandele  

Market Entry & Business Development 

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană   

Str. Clucerului 35, et.2, 011363 Bukarest    

Tel.: + 40 21 207 91 17     

Fax: + 40 21 223 10 50     

Email: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro     

 

http://www.lamberts.de/

