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Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Vată 
Minerală din România 

 

Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Vată Minerală din 
România (APIVMR) a fost înfiinţată la iniţiativa a cinci companii active în 
acest segment al pieţei materialelor de construcţii.  APIVMR s-a constituit în 
mod oficial în decembrie 2011, intensitatea activităţilor propriu-zise urmând 
să crească rapid din această primăvară. 

Membrii fondatori APIVMR sunt: 

� Gecsat 
� Knauf Insulation România 
� Rockwool România 
� Saint-Gobain Construction Products România – Business Unit ISOVER 
� Ursa România 

APIVMR rămâne deschisă cooptării unor noi membri, atât dintre 
ceilalţi jucători deja existenţi pe piaţă, cât şi dintre aceia care ar putea 
intra pe viitor pe piaţa românească. 

Preşedintele APIVMR este domnul Filipe Ramos. 

Printre principalele obiective ale APIVMR se numără creşterea 
transparenţei întregii activităţi şi optimizarea tehnicilor de reclamă 
comercială pentru combaterea concurenţei neloiale şi a tendinţelor de 
monopol; constituirea Asociaţiei ca o voce reprezentativă a întregii industrii 
în dialogul cu alţi factori interesaţi, inclusiv autorităţile; oferirea de 
informaţii detaliate profesioniştilor (proiectanţi, constructori, auditori 
energetici) şi educarea publicului larg în domeniul eficienţei energetice în 
construcţii; participarea, ca factor deopotrivă autorizat şi interesat, la 
discuţiile publice asupra proiectelor de legi şi altor acte normative care au 
legatura cu activitatea membrilor APIVMR. 

Importanţa subiectului eficienţei energetice în construcţii – 
importanţă ilustrată şi de Directiva 31/2010/UE a Parlamentului European şi 
a Consiliului Europei, care stabileşte o “foaie de parcurs” în domeniu până 
în 2020 – este greu de subestimat.  La nivelul UE cca 40% din consumurile 
totale de energie revin clădirilor; din această energie, aproximativ 80% (sau 
aproape o treime din total) sunt dedicate încălzirii spaţiilor interioare. 

Vata minerală nu este singurul material izolant utilizat în construcţii 
dar, pe lângă calităţile de izolator termic, aceasta mai are şi alte 
proprietăţi extrem de utile pentru astfel de aplicaţii – de la cele de izolare 
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fonică, la rezistenţa excepţională la foc şi la faptul că este un material 
ecologic, obţinut direct din materiale naturale. 

Mai mult, raportat la întreg ciclul de viaţă, vata minerală este un 
material cu intensitate energetică scăzută; de-a lungul întregii sale vieţi o 
izolaţie de vată minerală duce la economii de energie de cca 100 de ori mai 
mari decât energia consumată pentru producerea sa. 

 

 


