
Slaba reprezentare și promovare a produselor 
prefabricate din beton au determinat opt pro-
ducători în domeniu să se asocieze și să formeze, 
în anul 2016, Asociaţia PREFBETON. Constatând 
că asociaţia nu poate avea o voce fermă precum 
și-au dorit cei opt membri, s-a decis transformarea 
în organizaţie patronală motiv pentru care  înce-
pând cu luna mai 2017 Asociaţia PREFBETON s-a 
transformat în Organizaţia Patronală PREFBETON, 
domnul Gabriel Colobaţiu, Președinte al Comi-
tetului Director SOMACO GRUP PREFABRICATE  
'ind ales  în continuare și președintele organiza-
ţiei patronale. 
PREFBETON reunește principalele companii pro-
ducătoare de elemente prefabricate din beton din 
România: ASA CONS ROMANIA S.R.L, BAUELE-
MENTE S.R.L., INCONTRO PREFABBRICATI S.A., 
FERROBETON S.R.L., MACON S.R.L., PREFAB 
S.A., SOMACO GRUP PREFABRICATE S.R.L., SW 
UMWELTTECHNICK ROMANIA S.R.L.

PRINCIPALELE OBIECTIVE ALE ORGANIZAŢIEI 
PATRONALE SUNT:

-
teri, seminarii, expoziţii privind sectorul producă-
torilor de prefabricate din beton;

-
teriale cu caracter tehnico - informativ privind 
rezultatele cercetărilor în domeniul betonului 
prefabricat, în plan intern și internaţional;

economice sau de cercetare, proiectare, învăţă-
mânt, etc, pentru realizarea unor interese tehnice, 
economice sau de altă natură ale membrilor;

-
terne și internaţionale de interes pentru domeniul 
de activitate;

-
tionare a programelor cu Uniunea Europeană.
! reprezentarea membrilor în organisme interna-
ţionale la care organizaţia se va a'lia.

PIAŢA DE PREFABRICATE DIN BETON DIN 
ROMÂNIA ARE UN POTENŢIAL DE CREȘTERE 
FOARTE MARE 

Fie că vorbim de spaţiile logistice, de infrastructură 
rutieră sau piaţa de canalizare, potenţialul prefabri-
catelor din beton este unul foarte crescut. Din păca-
te România se situează la 1/3 din consumul mediu 
european de prefabricate din beton per locuitor. 
În 2016 s-a constatat o creștere a cererii pentru 
elemente prefabricate din beton la canalizări. 

Potenţialul pieţei de canalizare este imens, dato-
rită nevoii României de a îndeplini normele UE în 
domeniul canalizării. Până în anul 2018 România 
trebuie să construiască o infrastructură de apă și 
canalizare în linie cu directivele europene, nece-
sarul de investiţii 'ind de aproximativ 19 miliar-
de euro (80% dintre gospodării să 'e branșate). 
Despre potenţialul uriaș al pieţei de infrastructură 
rutieră din România nici nu mai trebuie să vorbim.
Piaţa locală a prefabricatelor din beton a marcat, 
în 2016, o creștere lentă de 4% comparativ cu 2015, 
la 1,49 milioane metri cubi și o valoare de 255 mi-
lioane euro. Prefabricatele mici (pavele, borduri, 

în valoare. Prefabricatele mari (structuri, infrastruc-
tură rutieră, canalizări și stâlpi electrici) reprezintă 
27% în volume și 48% în valoare. Restul până la 
100% îl reprezintă traversele și alte elemente prefa-

În primele luni ale lui 2017 s-a păstrat ritmul con-
strucţiilor în domeniul privat dar în domeniul 
public nu s-a făcut aproape nimic. De aceea con-
siderăm că anul 2017 se va încheia cu o scădere 
ușoară a pieţei prefabricatelor, sau, în scenariu 
optimist, atingerea aceluiași nivel ca în anul 2016.
Pe fondul crizei avansate de forţă de muncă atât 
cali'cată cât și necali'cată, prefabricatele din be-
ton reprezintă o soluţie optimă și la îndemână în 
domeniul construcţiilor. 

AVANTAJELE CONSTRUIRII CU BETON ȘI PRE-
FABRICATE DIN BETON:

performant material pentru construcţii;
-

ometrică (structurală sau nestructurală);

minerale locale;

realizarea diferitelor suprafeţe arhitecturale apa-
rente;

-
zii,  asigurând o mult mai bună protecţie în cazul 
evenimentelor nefericite.

PRINCIPALELE AVANTAJE ALE PREFABRICA-
TELOR DIN BETON:

Ușurinţa în execuţia elementelor de orice di-
mensiuni
Elementele din beton pot ' realizate cu ușurinţă 
în fabricile de prefabricare dar pot ' realizate la 
fel de ușor și pe șantier. Utilizarea și reutilizarea 

La turnarea elementelor din beton nu este nece-
sară utilizarea aparaturilor scumpe și so'sticate iar 

Rezistenţa la foc
Betonul poate asigura o rezistenţă la foc de peste 
180 de minute, iar pentru atingerea acestei per-
formanţe nu este necesar niciun fel de tratament 
suplimentar. Deformaţiile betonului sub acţiunea 
temperaturilor extreme sunt aproape egale cu 
zero. Betonul, ne'ind un material combustibil, 
este perfect pentru delimitarea compartimen-
telor de ardere. 
Capacitatea de izolare fonică și termică
Betonul este un material foarte bun izolator termic 
care asigură spaţii răcoroase pe timp de vară și 
călduroase iarna. Prin robusteţea sa, betonul are o 
capacitate ridicată de izolare fonică si totodată asi-
gură o protecţie foarte bună împotriva radiaţiilor.
Durabilitate și mentenanţă
Structurile din beton se numără printre cele mai 
durabile structuri, există structuri din beton care 
au sute de ani vechime și încă sunt în exploatare. 
Betonul, prin compoziţia sa, este un material utili-
zat la producţia, păstrarea și transportul lichidelor 
(decantoare, bazine, conducte, etc). Rezistenţa la 
coroziune a materialului este foarte ridicată, iar 
întreţinerea și reparaţia elementelor din beton 
se poate realiza cu ușurinţă, adesea o tencuire 

care au fost inundate sau au suferit un  incendiu, 
pot ' remediate cu ușurinţă, fără necesitatea unei 

Pentru mai multe informaţii privind produsele 
prefabricate din beton vă invităm să accesaţi 
www.prefbeton.ro.
Vă invităm la “Simpozionul naţional de Prefa-
bricate din Beton” organizat de O.P. PREFBE-
TON la București, în data de 21 septembrie 
2017. Mai multe detalii despre simpozion găsiti 
pe www.prefbeton.ro.

PREFBETON – ORGANIZAŢIA PATRONALĂ A PRODUCĂTORILOR DE PREFABRICATE DIN BETON 

Piaţa de prefabricate din beton din România 
are un potenţial de creștere foarte mare


