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Stimate doamne/ Stimați domni, 
 
 În cadrul acțiunilor de promovare a produselor românești, organizate de Ministerul 
Economiei, Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România a fost desemnată 
să organizeze participarea la misiunea economică la târgul BATIMAT, ce va avea loc în perioada   
04-08 noiembrie 2013, la Paris.  
 Batimat este una din expoziţiile de top din domeniul materialelor de construcțiilor la nivel 
internațional. Datorită cererii foarte mari, ediția de anul acesta se va muta la noul centru Paris Nord 
Villepinte (în apropierea aeroportului Charles de Gaulle). Reed Expositions, organizatorii 
evenimentului, se așteaptă ca numărul record de vizitatori și expozanți de la ediția precedentă din 
anul 2011 să fie bătut. Astfel, la ediția din acest an se așteaptă peste 3500 de expozanți. 
 Expoziția va fi destinată întregului sector de materiale de construcţii şi construcții și, în 
special, domeniilor care s-au dovedit cele mai atrăgătoare anul trecut – materiale pentru izolații, 
vopseluri, învelitori, etc.  
 Anul acesta, tema abordată în cadrul târgului este dezvoltarea durabilă, problemele dar și 
oportunitățile pe care aceasta le generează pe segmentul construcțiilor. De asemenea, pe perioada 
desfăşurării târgului se poate participa la diverse conferinţe şi programe. 
 În cadrul misiunii economice se va organiza o întâlnire cu Asociația Franceză a 
Producătorilor de Materiale de Construcții, unde se vor aborda teme comune, precum: 

- Implementarea Regulamentului (UE) nr. 305/2011;  
- Modalităţi de depăşire a crizei prin inovare și reconversie;  
- Materialele de construcţii si eticheta ecologică; 
- Materiale de construcții pentru clădiri N.Z.E. 

 De asemenea, cu sprijinul ambasadei române din Franța, se va încerca organizarea unei 
întâlniri la ADEME - Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, pentru a vedea 
modalitățile prin care sunt stimulate producerea de materiale cu performanțe superioare în Franța, în 
cadrul politicii generale de eficientizare energetică. 
 
 Principalele condiții de participare, cu suport de la bugetul de stat, sunt menționate în HG 
296/2007, anexată prezentei.   
 Dosarul de înscriere va cuprinde:  
1.Fișa de înscriere completată, semnată și stampilată pe fiecare pagină (în original);  
2.Certificatul ANAF din care să reiasă ca nu aveți datorii (în original);  
3. Certificatul de Taxe și Impozite Locale din care să reiasă că nu aveti datorii (în original). 
 În condiţiile în care consideraţi că manifestarea este de interes pentru dumnevoastră, vă 
rugăm ca până, cel târziu, în data de  02.09.2013, să ne transmiteti răspunsul dumneavoastră privind 
intenţia de participare, prin transmiterea fișei de înscriere completată. 
 
Cu stimă, 

  


