Primul Apel
„Ecomaterialele de constructii – o şansa pentru dezvoltarea durabila a Romaniei „

Crizele economice reprezintă încheierea unor cicluri de viaţă, mai lungi sau mai scurte, a
componentelor sistemului economic.Reluarea de pe aceleaşi principii a ciclurilor economice
va duce în final la o scurtare a perioadei lor de viaţă şi vor provoca o nouă criză.Experienţa
a arătat că iesirea dintr-o situaţie de criză cea mai avantajoasă se face adoptând noi
principii, tehnologii, materiale sau chiar o altă filosofie a ciclurilor economice.Coroborând
aceaste observaţii cu o lege fundamentală a vieţii, cea a conservării şi transformării energieisocietatea modernă a început definirea şi aplicarea în ultima perioadă a principiilor
dezvoltării durabile ca metodă activă şi naturală a realizării unor cicluri economice mai lungi.
Subscriind acestui nou tip de abordare sistemică, APMCR îşi propune realizarea unei
conferinţe internaţionale în data de 07.10.2010 la Complexul Expoziţional RomexpoBucureşti cu tema :
„Ecomaterialele de constructii – o şansa pentru dezvoltarea durabila a Romaniei „
Conferinţa va fi realizată cu sprijinul autorităţilor de resort,al ONG-urilor de profil şi al
producătorilor de materiale de construcţii ecologice din ţară şi din UE.
Conferinţa va fi structurată pe următoarele teme principale:
- Prezentare şi expunere de ecomateriale pentru construcţii realizate în Romania şi UE
- Legislaţie – de la definirea ecomaterialelor de construcţii la finanţarea producătorilor
- Casele ecologice şi Casele verzi- concepte, realizări perspective în România
- Fonduri structurale disponibile pentru aceste activităţi,cooperare în proiecte
Conferinţa va fi mediatizată în principalii vectori media din România atât cei de larg interes
cât şi cei de specialitate -ziare,reviste,TV,on-line –
Sperăm ca prin discuţiile ce vor avea loc, prin contactele cu producătorii şi prin interesul
arătat de publicul larg acestui domeniu să determinăm adoptarea unor măsuri care să
conducă la o reindustrializare a Romaniei compatibilă cu resursele locale în domeniul
produselor pentru construcţii astfel încât locuirea să capete alte valenţe calitative decât cele
din prezent .
În cazul în care cele expuse anterior constituie un subiect de interes pentru Dvs, organizaţia
Dvs sau firma la care activaţi, vă rugăm să ne contactaţi pentru detalii
Cu stimă

