
 
 

 
Organizatori 

Program 
Delegație de informare „Eficiența energetică și energii regenerabile în 

clădirile publice“ din România 16-19.09.2019 

 
Luni, 16 septembrie: Eveniment de deschidere și vizitarea parcului tehnologic Adlershof 

12:05 Sosire în Berlin-Schönefeld 

13:00 – 14:00 Transfer cu autocarul spre evenimentul de deschidere 

14:00 – 16:00 

Eveniment de informare  

WISTA conventions 

Rudower Chaussee 17 

12489 Berlin Adlershof 

 

14:00 – 14:15 

Prezentarea inițiativei de export în domeniul eficienței energetice și a programului 

delegației 

Dirk Kalusa, eclareon GmbH 

14:15 – 14:30 
Întâmpinarea și prezentarea participanților 

AHK România 

14:30 – 15:00 
Prezentare: Eficiența energetică în clădirile administrative din Berlin (tbc) 

alternativ: Finanțarea reabilitării energetice a spitalului Paulinen 

15:00 – 15:30 

Prezentare: Eficiența energetică a clădirilor de mare complexitate, exemplu: Institutul 

de Fizică din Berlin-Adlershof 

Marco Schmidt, Institutul pentru Arhitectură, specializarea Tehnica Clădirilor, Universitatea-

Tehnică Berlin (tbc) 

15:30 – 16:00 Dezbateri și networking  

16:00 

Prezentare: „HighTech-LowEx Adlershof Oraș Eficient Energetic 2020+" 

 

Ulterior: Tur prin parcul tehnologic cu vizite ale proiectelor exemplificate mai sus pe 

tema delegației 

Adlershof este unul dintre cele 15 cele mai mari parcuri științifice la nivel global și este, de 

asemenea, cea mai importantă locație științifică, economică și de media a regiunii Berlin-

Brandenburg. Prezentarea și turul se vor referi la concept, la cei implicați și la modalitatea de 

implementare. În cadrul turului vor fi vizitate proiecte pilot elocvente precum proiecte de co-

generare, concepte de stocare: energie electrică, răcire, hidrogen open grid, rețele de încălzi-

re cu temperatură scăzută, design pentru consum redus de energie pentru clădiri rezidențiale 

și comerciale, iluminare stradală și în clădiri de tip smart, implementarea tehnologiei LED 

pentru iluminarea clădirilor și tehnologii de stocare și sisteme de management energetic 

pentru stabilizarea rețelei. 

De la 18:00 Transfer către hotel și cazare 

Ulterior  Cină comună a delegației 



 
Durchführer: 

Marți, 17. septembrie: Vizită a clădirii Bauhaus și a Agenției Federale de Mediu din Dessau  

08:00 Plecare de la hotel  

10:00 – 11:00 

Vizita celui de al doilea exemplu practic: 

Vizitarea clădirii Bauhaus, Dessau, tbc 

 

Școala de artă Bauhaus, care și-a fondat propriul stil arhitectural, împlinește anul acesta 100 

de ani. Fundația Bauhaus Dessau prezintă acum o clădire Bauhaus optimizată din punct de 

vedere energetic – industria energetică sustenabilă fiind o temă centrală a lucrării. Cu ajutorul 

resurselor Guvernului Federal fundația Bauhaus Dessau a reușit în 2011 să pună în aplicare 

măsuri ample de reabilitare energetică pentru sediul său din clădirea istorică Bauhaus din 

Dessau. Pentru acest proiect au fost puse la dispoziție în total 3,9 mil. euro. Scopul lucrării a 

fost să aducă în acord cerințele de restaurare a patrimoniului cultural mondial cu cerințele 

unei utilizări durabile, dar în special să optimizeze eficiența energetică a clădirii. Fundamentul 

acestor măsuri este schimbarea modului de utilizare a clădirii, pentru ca această folosire să 

poată fi proiectată sezonier și care să permită fluctuații mai mari de temperatură, cu care 

consumul de energie este redus fără intervenție fizică. Alte măsuri implică îmbunătățirea 

fațadei de sticlă a clădirii precum și instalarea unui sistem fotovoltaic pe acoperișul clădirii și 

al clădirilor secundare învecinate.   

 

Adresă: 

Gropiusallee 38 

06846 Dessau-Roßlau 

11:00 – 12:00 Transfer către Agenția Federală de Mediu 

12:00 – 13:00  Prânz în Agenția Federală de Mediu  

13:30 – 16:00 

Vizitarea celui de al treilea exemplu practic: 

Agenția Federală de Mediu  

 
Sediul central al Agenției Federale de Mediu este din anul 2005 situat în Dessau-Roßlau. Aici 

lucrează  un număr de 970 de angajați dintre cei 1.600. Pentru acest proiect Agenției Federa-

le de Mediu i-a fost conferită în anul 2009 sigla germană de aur pentru calitate în construcții 

durabile. Conceptul energetic al clădirii se bazează pe utilizarea energiilor regenerabile: în 

acoperișul rabatabil al intrării (forum) este integrat un sistem fotovoltaic. Pe acoperișul plat al 

forumului au fost aduse panouri solare. Acestea servesc la răcirea clădirii, în special la răci-

rea auditoriumului și a sălilor destinate IT-ului. Prin cel mai mare schimbător de căldură pre-

zent la nivel global cu o lungime a conductei de mai mult de 5 km aerul absorbit este precon-

diționat în subteran, care în funcție de anotimp răcește sau încălzește suplimentar birourile. 

Prezentarea va fi făcută de către responsabilul federal pentru energie, domnul Dr.Olaf Bött-

cher. 

 

Adresă:  

Wörlitzer Platz 1 

06844 Dessau-Roßlau 

De la 16.30  Întoarcere la Berlin și timp liber/cină comună  



 
Miercuri, 18. septembrie: Vizită la Muzeul Viitorului și a Clădirii Radio din Berlin 

09:00 Plecare de la hotel în Berlin 

09:30 – 12:00 

Vizita Clădirii Radio Berlin-Brandenburg 

 

Clădirea Radio Berlin-Brandenburg (rbb) își schimbă alimentarea cu energie. În zona Masu-

renallee a apărut o centrală energetică modernă. Aceasta a fost deschisă festiv pe 14 mai 

2019. Furnizează radio-emițătorului cantități mari de căldură, răcire și energie electrică inde-

pendent de furnizori externi. Astfel, clădirea Radio economisește bani, energie și reduce 

semnificativ emisiile de dioxid de carbon. Proiectul salvează astfel mediul și resursele finan-

ciare. Economiile se ridică la 900.000 de euro pe an. 

 

Adresă:  

Masurenallee 8-14 

14057 Berlin 

 

12:00 – 13:00 Prânz comun 

13.00 – 14.00 Transfer către Berlin-Mitte 

14:00 – 16:00 

Vizita celui de al cincilea exemplu practic: Futurium, tbc 

Futurium este casa viitorului. Sub același acoperiș adăpostește, muzeul viitorului cu scenarii 

vii, un laborator al viitorului pentru experimente și un forum al viitorului pentru dialog comun. 

Schițe previzibile, imaginabile și ideale ale viitorului sunt prezentate și discutate în Futurium.  

 

Futurium este cea mai sustenabilă clădire federală în Germania și a obținut Certificatul-Gold 

cu cel mai mare punctaj de până acum în Sistemul de Evaluare a Construcțiilor Durabile 

pentru Clădiri Federale (BNB). Construcția a fost încă de la început elaborată și optimizată în 

totalitate din prisma aspectelor economice, ecologice și socio-culturale. Fiind o clădire de 

energie primară evaluată cu plus Futurium reprezintă un punct de referință arhitectonic și de 

construcție urbană pentru peisajul sustenabilității din Germania.  Odată cu deschiderea din 

septembrie 2019, temele relevante despre viitor precum obținerea și stocarea de energie 

sunt tangibile pentru fiecare vizitator și ușor de înțeles. Din acest motiv Futurium a primit și 

nominalizarea pentru premiul de sustenabilitate german  în concursul ”Construcții” din acest 

an.  

 

Adresă: 

Alexanderufer 2 

10117 Berlin 

 

16.00  Transfer spre hotel 

De la  17:00 Cină comună   

Joi 19. septembrie: Ultima vizită Întoarcere spre România 

8:30  Check/out și plecare de la hotel 

9:30-11:30  Întâlnire cu dna Ramona Pop, viceprimar al Berlinului și senator pentru economie, energie și 

întreprinderi (tbc) 

 

Adresă: 

Abgeordnetenhaus von Berlin, Niederkirchnerstr. 5 

10111 Berlin 

Deutschland 

În jurul orei 15:00 Transfer spre aeroport  

 

 
Contact 
 
Ilinca Pandele 
Telefon: +40 212 079 117 
Fax: +40 212 231 538 
Email: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro 
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