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Fabrica CON-A 



Fabrica de prefabricate CON-A 
pentru produse din beton armat 
și precomprimat este una din 
unitățile de producție ale Grupului 
CON-A și a fost înființată în anul 
2008 pentru a asigura companiei 
CON-A un grad ridicat de 
eficiență, autonomie și rapiditate 
în execuția proiectelor. 

Fabrica CON-A de prefabricate pentru 
produse din beton armat și precompri-
mat este situată în centrul țării și a luat 
naștere în urmă cu mai bine de 10 ani, 
prin reprofilarea unității de producție 
speciale din cadrul fostei Uzine 
Mecanice Mârșa, ca o necesitate a 
companiei CON-A de a industrializa o 
parte din lucrările de execuție a struc-
turilor de beton din șantier prin trans-
ferul acestora într-o unitate specializată. 
Aplecarea permanentă a specialiști-
lor companiei spre inovare, calitate și 
performanță s-a materializat în asimi-
larea de noi produse, tehnologii și logis-
tică, iar fabrica și-a extins și îmbunătățit 

permanent capacitatea de producție. 
Valoarea investițiilor în dotări, 
tehnologii, procese, management 
organizatoric și de urmărire a 
produselor se ridică la peste 6 
milioane de euro în cei 10 ani de 
activitate. Acestea au avut ca rezultat 
o unitate de producție echipată cu 
linii tehnologice la standarde înalte, 
utilaje performante și echipamente 
la nivelul celor întâlnite în cele mai 
moderne fabrici din Europa, capabilă 
să realizează elemente care respectă 
toate standardele europene și 
reglementările tehnice naționale în 
domeniu.

Prin această relocare 
Fabrica de structuri 
prefabricate din 
beton este situată 
în vecinătatea 
Fabricii de confecții 
și structuri metalice, 
realizând împreună 
un centru integrat 
de producție, cel 
mai mare de acest 
tip din România.

Fabrica CON-A construcțiimetalice

Fabrica CON-A prefabricate

Context

Un avantaj important îl conferă configurația halelor de producție și 
podurilor rulante de mare capacitate care facilitează realizarea de elemente 
structurale de mare gabarit (dimensiuni geometrice/greutate). 



Capacitate de producţieControlul proceselor
Capacitatea de producție a Fabricii CON-A de 
prefabricate pentru produse din beton armat și 
precomprimat este de 30.000 mc/an, echiva-
lentul a 300.000 mp de structuri integral 
prefabricate. Producția pentru produsele din 
beton armat și precomprimat se desfășoară pe 
o suprafață de 25.000 mp. Resursele umane 

implicate în realizarea structurilor prefabricate 
din beton sunt în întregime ale Grupului CON-A 
– începând de la contractarea proiectelor până 
la proiectare, execuție, transport și montaj. 
Acest lucru conferă certitudinea unei abordări 
integrate a proiectelor și garanția serviciilor și 
produselor oferite de marca CON-A.

Fabrica include și o 
secție de fasonare 
a oțelului beton – 
fasonarea în mod 
centralizat a armă-
turilor de oțel beton 
și confecționarea 
carcaselor spațiale 
pentru producț ia 
proprie din fabrică 
și/sau din șantiere 
și valorificare la terți. 
Capacitatea medie 
de producție este de 
7.000 t/an. 

Controlul fabricației este organizat și atestat în confor-
mitate cu Standardul ISO 9001 și a Standardelor de 
Produs, iar conformitatea producției este certificată 
în sistemul 2+. Personalul tehnic din cadrul fabricii 
asigura și certifică controlul pe faze de execuție și al 
produselor finite. Laboratorul de analize și încărcări al 
fabricii se conformează cerințelor Standardului Inter-

național SR EN ISO/IEC 17025 și aplică un sistem 
al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 pentru 
profilele și încercările autorizate, specifice activității: 
MBM, BBABP și AR.
Toate produsele realizate de Fabrica de structuri 
prefabricate din beton de la Mârșa poartă marcajul 
CE și dețin certificările de produs necesare.

Avantajele oferite de elementele prefabricate în cadrul proiectelor 
de construcții:

1. Crește productivitatea în execuție de până la patru ori
2. Controlul în fabrică este mai strict – crește precizia și calitatea produselor
3. Rapiditate în execuție și montaj
4. Independență față de condițiile meteorologice
5. Gamă extrem de variată a formelor și dimensiunilor produse
6. Durabilitate crescută în timp
7. Flexibilitate datorită deschiderilor mari pe care le pot conferi
8. Comportament foarte bun termic, fonic 
9. Rezistență mare la foc și la apă

EN ISO 14001 OHSAS 18001 EN ISO 9001 SR EN ISO/CEI 17025

Certificări

Secţia de fasonare oţel beton



Tipuri de produse realizate
Elemente destinate realizării fundațiilor Elemente liniare de structură

Se pot realiza fundații tip pahar cu o gamă vari-
ată de dimensiuni geometrice, în funcție de 
cerințele proiectului.

Se pot realiza fundații tip pahar cu o gamă variată 
de dimensiuni geometrice, în funcție de cerințele 
proiectului.

Se pot realiza grinzi de fundare cu o gamă 
variată de dimensiuni geometrice, în funcție de 
cerințele proiectului.

Stâlpii sunt elementele cu cele mai variate forme 
și dimensiuni dintre elementele din beton prefabri-
cate. Fabrica CON-A poate realiza stâlpi cu lungimi 
între 5 și 28 m dintr-un singur tronson sau cu mai 
multe tronsoane și secțiuni cuprinse între 0.30 și 
1.20 m.

Stâlpii sunt elementele cu cele mai variate forme și dimensiuni 
dintre elementele din beton prefabricate. Fabrica CON-A 
poate realiza stâlpi cu lungimi între 5 și 28 m dintr-un singur 
tronson sau cu mai multe tronsoane și secțiuni cuprinse între 
0.30 și 1.20 m.

Stâlpi prefabricaţi

Stâlpi prefabricaţi

Fundaţii tip pahar
Pahar simplu Stâlp secţiune rectangulară

Stâlp secţiune tip H

Fundaţii tip pahar
Pahar dublu

Fundaţii tip grindă de fundare
Grinzi fundare tip T

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Nr. crt l b L B Înălțime
1. 20÷40 20÷40 110÷185 110÷185 110÷140

Nr. crt l1 b1 l b Lungime
1. 20 20 120 120 500÷2800

Nr. crt l b Lungime
1. 30 ÷ 120 30 ÷ 120 500÷2800

Nr. crt l1 l2 b1 b2 L B Înălțime
1. 20÷40 20÷40 20÷40 20÷40 110÷185 250÷300 110÷140

Nr. crt h1 h2 b1 b2 H B Lungime
1. 20/25/30 60/70/80 15/20 12.5/15 80/95/110 40/50 300÷1400

 Vedere 3D armare

 Vedere 3D armare

Secțiune plană Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D armare

Secțiune plană
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Tipuri de produse realizate
Elemente liniare de structură Elemente liniare de structură

Grinzi de planşeu Grinzi principale

Grinzi de planşeu

Grinzi principale

Grinzi principale

Grinzi secundare

Grinzi secundare

Grindă planşeu tip L Grindă principală tip T fără pantă

Grindă planşeu tip T

Grindă principală tip T cu pantă

Grindă principală două pante tip I

Pană secţiune tip T

Pană secţiune tip trapez

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Nr. crt h1 h2 H b Lungime
1. 20÷60 20÷50 40÷110 40÷110 600÷1800

Nr. crt h1 h2 H b Lungime
1. 20÷60 20÷50 40÷110 40÷110 600÷1800

Nr. crt b1 b2 t h H Lungime
1. 25÷35 50÷80 14÷20 80÷135 max 180 600÷3500

Nr. crt b1 b2 H Lungime
1. 14÷25 50÷80 80÷150 600÷3000

Nr. crt b1 b2 H Lungime
1. 14÷25 50÷80 80÷150 600÷3000

Nr. crt h1 h2 b H B Lungime
1. max75 15÷25 14.5/18.5/23.5 max 100 35÷50 600÷2000

Nr. crt b1 b2 H Lungime
1. 14.5/18.5/23.5 19.5/23.5/28.5 max 70 600÷1500

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Grinzile de planșeu se pot realiza într-o gamă variată 
de forme și dimensiuni, mergând de la elemente de 
tip T întors sau rectangulare, în cazul elementelor 
care sunt poziționate în centrul planșeului, centrale 
la elemente tip L sau cu secțiune rectangulară în 
cazul celor marginale.

Grinzile de planșeu se pot realiza într-o gamă variată 
de forme și dimensiuni, mergând de la elemente de 
tip T întors sau rectangulare, în cazul elementelor 
care sunt poziționate în centrul planșeului, centrale 
la elemente tip L sau cu secțiune rectangulară în 
cazul celor marginale.

Grinzile principale se pot realiza cu secțiune dreaptă 
sau cu dublă pantă, în funcție de sistemul structural 
ales pentru acoperiș. Deasemenea, ele pot avea 
secțiune transversală de tip T sau I. Caracteristicile 
geometrice pot varia în funcție de cerințele proiect-
ului, lungimile putând ajunge chiar la 36 m, iar panta 
acoperișului poate ajunge pînă la 10 %.

Secțiune la 
capătul grinzi

Secțiune la 
mijlocul grinzi

Grinzile principale se pot realiza 
cu secțiune dreaptă sau cu dublă 
pantă, în funcție de sistemul 
structural ales pentru acoperiș. 
Deasemenea, ele pot avea 
secțiune transversală de tip T 
sau I. Caracteristicile geometrice 
pot varia în funcție de cerințele 
proiectului, lungimile putând 
ajunge chiar la 36 m, iar panta 
acoperișului poate ajunge pînă 
la 10 %.

Grinzile principale se pot realiza 
cu secțiune dreaptă sau cu dublă 
pantă, în funcție de sistemul 
structural ales pentru acoperiș. 
Deasemenea, ele pot avea 
secțiune transversală de tip T 
sau I. Caracteristicile geometrice 
pot varia în funcție de cerințele 
proiectului, lungimile putând 
ajunge chiar la 36 m, iar panta 
acoperișului poate ajunge pînă 
la 10 %.

Grinzile secundare se pot 
realiza cu secțiune trap-
ezoidală sau T, în funcție 
de sistemul structural ales 
pentru acoperiș și de 
încărcările date în tema de 
proiectare.  

Grinzile secundare se pot 
realiza cu secțiune trap-
ezoidală sau T, în funcție 
de sistemul structural ales 
pentru acoperiș și de 
încărcările date în tema de 
proiectare.  



Tipuri de produse realizate
Elemente destinate realizarii planșeelor Elemente de închideri perimetrale și compartimentări

Elemente TT și T Panouri de închidere

Elemente TT și T Panouri de închidere

Predală Rampe prefabricate de scară

Element planșeu tip T Panou simplu

Element planșeu tip TT Panou tristrat

Scară un un podestPredală

Dimensiuni (cm) Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Nr. crt l1 l2 b1 h1 h2 H B Lungime
1. 50 50 14.5/18.5/23.5 max 95 5÷8 max 100 120 600÷2000

Nr. crt d H Lungime
1. 15÷20 90÷200 100÷1400

Nr. crt l1 l2 b1 h1 h2 H B Lungime
1. 50 110÷115 14.5/18.5/23.5 max 95 5 max 100 max 245 600÷2000

Nr. crt btreapta htreapta t1 t2 t3 L podest H Lățime rampa

1. 50 110÷115 14.5/18.5/23.5 max 95 5 max 100 max 245 600÷2000

Nr. crt b1 b2 b3 b H Lungime
1. 6÷10 6÷12 15÷25 27÷40 90÷300 100÷1400

Nr. crt h B Lungime
1. 8÷15 60÷240 100÷600

Secțiune plană Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare

Vedere 3D armare
Vedere 3D armare

Vedere 3D armare
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Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj
Vedere 3D cofraj

Vedere 3D cofraj
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Panourile de închidere pot fi realizate monostrat în 
cazul pereților antifoc sau tristrat în cazul pereților 
de închidere exteriori.

Panourile de închidere pot fi realizate monostrat în 
cazul pereților antifoc sau tristrat în cazul pereților 
de închidere exteriori.

Rampele se pot realiza cu podestele incluse sau 
fără, în funcție de alegerea beneficiarului.

Elemente de tip TT care sunt utilizate pentru 
deschideri și încărcări mari acestea putând ajunge 
la lungimi de 20 m și încărcări utile de 10 kn/mp.

Elemente de tip predală se folosesc în cadrul clădi-
rilor etajate cu deschideri mici.



Elemente de închideri și compartimentări

Elemente destinate realizării suprastructurii podurilor

Grinzi de pod

Gradene prefabricate

Predale precomprimate

Elemente de tip ARC

Gradenă

Predală

Tunel Autostradă

Grindă autostradă

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Dimensiuni (cm)

Nr. crt btreapta htreapta t1 t2 t3 L podest inferior/superior H Lățime rampă

1. 27÷30 16÷20 15÷18 15÷18 15÷18 100÷240 max 400 70÷120

Nr. crt b1 b2 t H Lungime
1. 100 125 18 110÷225 max 4500

Nr. crt l b L H Lățime
1. 725 35 1450 760 218.5

Nr. crt h B Lungime
1. 6÷8 60÷120 200÷300

Nr. crt l1 l2 l3 l4 l5 t1 t2 t3 t4 h1 h2 H Lungime

1. 56.3 53.5 46.4 27.5 24.5 44 27.9 44 25.3 12 17 40 300÷1500

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană

Secțiune plană
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Rampele se pot realiza cu podestele incluse sau 
fără, în funcție de alegerea beneficiarului.

Asigura o viteză de lucru îmbunătățită în execuția 
viaductelor unde realizarea eșafodajelor necesare 
realizării stratului suport pentru suprafața carosabilă 
poate fi o operațiune destul de complicată și costis-
itoare.

Prin asocierea dintre Fabrica CON-A de prefabricate și Freyrom a fost introdus în România un nou concept structural 
pentru suprastructura podurilor compus din grinzi cu corzi aderente precomprimate cu lungimi maxime de 45 m și predale 
precomprimate.

Rampe prefabricate de scară
Scară două podeste

Gradenele prefabricate sunt elemente utilzate în 
cadrul clădirilor ( stadioane, săli de sport, etc.), aces-
tea putând fi precomprimate, în cazul deschiderilor 
mari.

Secțiune plană

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D armare

Elementele de tip ARC sunt un alt proiect unic in 
România realizat în parteneriat cu Terre Armee 
Romania, aceste elemente fiind compuse din 
două piese îmbinate la cheie, fiind utilizate pentru 
construcția viaductelor pe sectoarele de drum unde 
trebuie protejată flora și fauna.

Ve
de

re 
3D

 cofraj

Ve
de

re 3D armare

Vedere 3D cofraj

Vedere 3D armare

Grinzi de pod  

Grinzile precomprimate sunt un concept unic in Romania ce se remarca prin elemente prefabricate cu 
lungimi mari realizate dintr-o singura bucata. 
 

GRINDĂ AUTOSTRADĂ 
Vedere 3D (cofraj și armare) 

 
 

Secțiune plană  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensiuni (cm) 

Nr. crt b1 b2 t H Lungime 
1. 100 125 18 110÷225 max 4500 

 

Predalele precomprimate  

Asigura o viteză de lucru îmbunătățită în execuția viaductelor unde realizarea eșafodajelor necesare 
realizării stratului suport pentru suprafața carosabilă poate fi o operațiune destul de complicată și 

costisitoare. 

t 



Portofoliu de proiecte

Proiect: Hale de producție, spații 
administrative și de depozitare
Locație: Slatina, jud. Olt
Suprafață: 240.000 mp
Colaborare în curs

Proiect: Extindere hală de productie 
si realizare depozit logistic pentru 
anvelope
Locație: Zalău, județul Sălaj, Florești, 
județul Prahova 
An finalizare: 2016 și 2018
Suprafață: 35.100 mp

Proiect: Complex de producție, admin-
istrativ, servicii și furnizori regionali
Locație: Sânandrei, jud. Timiș
An finalizare: 2019
Suprafață: 37.000 mp 

Proiect: Stadion Ion Oblemenco 
Craiova, jud. Dolj
An finalizare: 2017
Suprafață: 54.000 mp 
  30.983 locuri 



Contact
Fabrica CON-A de  

structuri prefabricate din beton 
Uzinei nr. 1, Marşa, jud. Sibiu 
Tel/Fax: 0040 269 560 408

e-mail: prefabricate@cona.ro

www.cona.ro 


