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Industria construcţiilor la bilanţ!

La 1 an de la  începutul crizei  financiare  şi  la 9 luni  de la  începutul anului 2009, industria 

construcţiilor din România a ajuns într-un moment de bilanţ. ExpoConferinţele CAMEX, eveniment ce 

se va desfăşura în perioada 16-20 septembrie la Sala Polivalentă din Bucureşti, sunt dedicate analizei 

industriei construcţiilor, a problemelor generate de criza financiară şi a măsurilor anticriză care trebuie 

luate pentru a ieşi din această situaţie dificilă. 

În acest sens, Expoziţia şi Conferinţele CAMEX sunt binevenite. Cele 5 zile CAMEX de la 

Bucureşti sunt dedicate constructorilor, asociaţiilor şi patronatelor, producătorilor şi distribuitorilor de 

materiale de construcţii, mass-mediei de specialitate şi marketingului în construcţii.

Astfel,  ziua  de  16  septembrie,  prima  zi a  ExpoConferinţelor  CAMEX,  este  dedicată 

Asociaţiilor şi Patronatelor din Industria Construcţiilor, precum şi mass-mediei. Preşedinţi şi directori 

ai principalelor asociaţii de profil şi patronate din România vor vorbi despre criza în construcţii şi 

despre situaţia actuală a pieţei, răspunzând întrebărilor jurnaliştilor. 

A doua  zi CAMEX  va  fi  ziua  producătorilor,  distribuitorilor  şi  constructorilor  de  hale  şi 

construcţii industriale. Conferinţele din 17 septembrie au ca titlu Performanţa energetică a clădirilor 

şi  reunesc  prezentările  susţinute  de  membrii  Asociaţiei  Inginerilor  de  Instalaţii  din  România. 

Reprezentanţi  a  trei  universităţi  din  România:  Universitatea  Tehnică  din  Bucureşti,  Universitatea 

Politehnică din Timişoara şi Universitatea Transilvania din Braşov, vor prezenta cele mai noi sisteme 

pentru creşterea performanţei energetice a clădirilor de locuit, precum şi tehnologii revoluţionare de 

utilizare a energiei solare.

A  treia  zi a  ExpoConferinţelor  CAMEX  este  ziua  producătorilor,  distribuitorilor  şi 

constructorilor  de  acoperişuri,  izolaţii,  faţate  şi  pereţi.  Toate  conferinţele  ce  vor  avea  loc  pe  18 

septembrie au ca temă reabilitarea termică.  Desfăşurate  sub titlul  Realibilitarea termică,  încotro? 



conferinţele  din ziua a  treia au ca partener  Primăria Sectorului 2 a Municipiului  Bucureşti.  Dintre 

titlurile acestei zile:  Să ne uităm şi în curtea vecinilor din UE. Cum se derulează programele de 

reabilitare termică la  clădirilor  la  ei?,  Adriana Iftime,  Director  General  Patronatul  Societăţilor  în 

Construcţii  din  România;  Impactul  crizei  financiare  asupra  industriei  construcţiilor,  Laurenţiu 

Plosceanu, Preşedinte Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii; Ecoeficienţa energetică – 

un concept pentru relansarea industriei construcţiilor din România,  Claudiu Georgescu, Preşedinte 

Asociaţia Producătorilor de Materiale de Construcţii din România; Anveloparea clădirilor: utilizarea 

sistemului  complet  de  termoizolare  vs.  utilizarea  pachetului  hibrid,  Tiberiu  Andrioaiei,  Director 

DEKO Professional, Policolor.

Programul  expoziţional,  simultan  cu  cel  de  conferinţe,  vizează  4  domenii  specializate: 

Acoperişuri, Izolaţii şi Faţade; Hale şi Construcţii Industriale; Pardoseli şi Pereţi; Uşi şi Ferestre. Vor 

expune atât  companii  din ţară,  reprezentanţe ale unor companii importante din Germania şi Arabia 

Saudită, cât şi firme din Bulgaria, Serbia, Muntenegru sau Franţa.

Partenerul Oficial CAMEX 2009 este DEKO Professional de la Policolor, partenerul local al 

ExpoConferinţelor CAMEX Bucureşti 2009 este  Primăria Sectorului 4 al Municipiului Bucureşti, 

iar partenerii media: Business Standard, Money Express, Casa – Construcţie şi design, NewsIn, Domus, 

Casa  Mea,  Planul  Casei  Mele,  Unelte  şi  Echipamente,  Util,  Arhitext,  Bicau,  National  TV,  N24, 

Misiunea  Casa,  Imobiliare.ro,  ComunicateMedia.ro,  ConstructionNews.ro,  Euroxtrade,  Bursa 

Construcţiilor, Oferte Speciale, Agenda Construcţiilor şi Constructiv. 
Împreună  cu  partenerii  de  eveniment,  compania  ABplus  Events vă  invită  să  luaţi  parte  la 

evenimentul toamnei pentru  industria construcţiilor din România!

Programul  de  conferinţe,  la  fel  ca  şi  programul  expoziţional,  pot  fi  consultate  pe 

www.camex.ro.
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