


Somaco Grup Prefabricate este unul dintre 
cei mai mari producători de elemente 
prefabricate din beton utilizate în domeniul 
infrastructurii rutiere, electrice şi de apă- 
canal, precum şi al construcţiei centrelor 
comerciale, logistice sau de producţie din 
ţară. De asemenea, Somaco este cel mai 
renumit producător de beton celular 
autoclavizat (BCA) din regiunea Moldova.
0
Începând cu 1 noiembrie 2019, Somaco 
Grup Prefabricate face cu mândrie parte din 
grupul LafargeHolcim.

DESPRE NOI

Ne deosebim de concurenţii noştri prin 
experienţa, masivitatea, inteligenţa noastră. 
În viitorul apropiat ne vedem ocupând poziţia 
de lider de piaţă pe toate segmentele 
noastre de business ş i  respectăm 
următoarele valori care susţin ambiţiile 
noastre:

Credem în puterea 
parteneriatului 
uman şi profesional

Credem în munca cinstită 

Credem în implicare 

Credem în inteligenţă 

Credem în victorie

MISIUNE ŞI VALORI

Somaco este unul dintre cei mai dinamici jucători de pe piața construcțiilor 
din România, care în ultimii 11 ani, în ciuda crizei manifestate acut în 
sectorul construcțiilor, și-a multiplicat de cinci ori cifra de afaceri și a dublat 
numărul de fabrici. Somaco reunește acum 6 fabrici performante, 
amplasate astfel încât să asigure o acoperire națională a proiectelor de 
construcții. Portofoliul nostru de lucrări de referință este impresionant, 
incluzând unele dintre cele mai reprezentative construcții ale ultimilor ani – 
cel mai mare laser din lume ELI-NP Măgurele, clădirea de birouri 
multietajată The Bridge București, centrul comercial IKEA Pallady, centre 
comerciale ca Mega Mall București, Kaufland, Dedeman, facilități de 
producție precum Daimler, Gebauer&Griller, Dräxlmaier, Sumitomo, GST, 
Continental, Hella, pentru a aminti doar câteva dintre ele.

Ambițiile Somaco pentru următorii ani sunt mari, mai ales în privința 
segmentului de prefabricate din beton. Potențialul pieței noastre este foarte 
generos: România are nevoie de spații logistice, de spații comerciale și 
industriale, de sute de mii de locuințe noi; peste jumătate dintre gospodării 
necesită branșare la sistemul de canalizare, un procent semnificativ dintre 
gospodării trebuie electrificate și peste 3.000 de kilometri de autostradă ar 
trebui construiți pentru a lega corespunzător cele mai importante regiuni. 
Pentru realizarea acestor lucrări este nevoie de prefabricate din beton, iar 
Somaco poate produce o gamă completă de prefabricate din beton, 
adaptate nevoilor clienților. Suntem prezenți în toate regiunile României, 
astfel încât sa putem acoperi eficient cele mai complexe proiecte de 
construcții.

În următorii ani ne propunem consolidarea poziției în piață, prin fidelizarea 
partenerilor actuali și prin atragerea de noi clienți. Dorim sa devenim 
partenerul preferat al antreprenorilor generali și beneficiarilor din 
construcții, oferind soluții complete pentru structuri prefabricate din beton. 
Somaco va promova în continuare conceptul de “value engineering”, având 
expertiza și capacitatea de a oferi servicii integrate de proiectare, producție 
și montaj, în scopul optimizarii structurii din punct de vedere al costurilor și 
timpului de execuție.  

O altă prioritate a mandatului meu este sustenabilitatea: dezvoltarea 
personalului, sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și 
responsabilitatea socială. În acest sens, doresc să amintesc proiectul de 
modernizare a fabricii de BCA de la Adjud, care are un impact major asupra 
mediului și condițiilor de muncă. A fost o investiție de peste 1.8 milioane 
euro, cofinanțată prin fonduri nerambursabile acordate de către Guvernul 
Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul 
domeniului de finanţare Inovare Verde în Industria din România.

Sorin Miron
Director General 

Somaco Grup Prefabricate

Ne propunem să devenim 
partenerul preferat al 
antreprenorilor generali și 
beneficiarilor din construcții, 
oferind soluții complete 
pentru structuri prefabricate 
din beton. 



REZULTATE FINANCIAREOAMENI

Am clădit în timp succesul nostru, 
poziţionându-ne ca un partener de 
încredere, profesionist, care promo-
vează construcţiile inteligente. 
0

La baza succesului grupului de firme 
Somaco stau peste 900 angajaţi, atât 
personal administrativ cât şi muncitori. 
Suntem o companie care susţine un 
echil ibru între muncă ş i  viaţa 
personală. Suntem mândri că 17% 
dintre angajaţii noştri de succes sunt 
femei, dintre care 2 în echipa de top 
management. Încurajăm tinerele 
talente ş i anga jăm un procent 
semnificativ de tineri. 
0

Încurajăm diversitatea culturală – 
astfel, începând cu anul 2017, pe 
lângă cetățeni români, am integrat cu 
succes în activitatea de producție 
colegi din Vietnam. 
0

Formarea profesională este una dintre 
prioritățile noastre, astfel am înființat 
școli tehnice de calificare pentru 
muncitori și maiștri, am demarat 
programe de stagiatură și internship 
pentru studenții din învățământul 
universitar de profil.

Cifra de afaceri a grupului de firme Somaco a 
crescut continuu, multiplicându-se de cinci ori 
pe parcursul a 10 ani, datorită unui portofoliu de 
clienţi şi unor lucrări în permanentă extindere.

INVESTIŢII

Fondul de investiţii suedez Oresa 
Ventures a preluat de la Somaco SA cele 
mai mari 3 fabrici de prefabricate din 
beton: Roman, Buzău şi Adjud. Tranzacţia 
Oresa Ventures – Somaco SA, derulata în 
2008, s-a ridicat la suma de 32,5 milioane 
euro.
0

În ultimii ani, Somaco Grup Prefabricate a 
investit peste 30 milioane de euro pentru 
extinderea capacităţii de producţie şi a 
gamei de produse, pentru retehnologizare 
şi instruirea personalului, fiind unul dintre 
cei mai dinamici investitori de pe piaţa 
materialelor de construcţii.
0

Începând cu 1 noiembrie 2019, Somaco 
Grup Prefabricate face parte din Grupul 
LafargeHolcim.

Evoluţia cifrei de afaceri 
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Istoria noastră începe la Roman, în anul 1954, odată cu fondarea uneia dintre primele fabrici de prefabricate din 
beton din România. Astăzi deţinem 6 fabrici (Adjud, Buzău, Roman, Teiuş, Târgovişte şi Timişoara), astfel încât 
să asigurăm o gamă de produse în continuă creştere, adaptată nevoilor clienţilor, o calitate superioară a 
produselor şi serviciilor, precum şi o acoperire naţională a proiectelor de construcţii.

FABRICILE NOASTRE

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Fabrica Somaco Adjud a fost construită în 
anul 1975, fiind una dintre cele mai mari 
fabrici de beton celular autoclavizat (BCA) 
din țară. Privatizată în 1990, a devenit parte 
din firma Somaco SA. În anul 2008 a fost 
cumparată de fondul de investiții Oresa 
Ventures, devenind una dintre fabricile 
Somaco Grup Prefabricate. Față de 
momentul construcției, fabrica din Adjud a 
crescut capacitatea de aproape 5 ori 

3 3(de la 65.000 m  la 300.000 m  în 2011). 
Somaco a investit sume importante pentru 
retehnologizarea fabr ic i i  – cea mai 
importantă investiție fiind în cea din perioada 
2015-2016, în valoare de peste 1.8 milioane 
euro, care a vizat înlocuirea maş inii 
de tăiat BCA, automatizarea autoclavizării, 
modernizarea instalați i lor termice și 
electrice, precum și a transferului de șlam. 
Investiția a fost realizată prin fonduri atrase 
de Somaco și cofinanțată prin fonduri 
nerambursabile acordate de către Guvernul 
Norvegiei prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009-2014, în cadrul domeniului 
de finanţare Inovare Verde în Industria din 
România.

Fabrica Somaco Roman a fost construită în 
anul 1954, fiind de asemenea una dintre cele 
mai mari fabrici de prefabricate din beton din 
România, specializată în producţia de tuburi 
din elemente prefabricate de mare diametru, 
panouri prefabricate pentru locuinţe și 
elemente prefabricate din beton pentru 
construcţii civile şi industriale. Privatizată în 
1990, a devenit parte din firma Somaco SA. 
În anul 2008 a fost cumpărată de fondul de 
investiții Oresa Ventures, devenind una 
dintre fabricile Somaco Grup Prefabricate. 
Fabrica de la Roman a căpătat avânt în anul 
2011, ca urmare a investițiilor făcute în 
capacitățile de producție inele și tuburi pentru 
apă-canal. În prezent, fabrica de la Roman 
produce elemente prefabricate din beton 
pentru sistemul de canalizare Somaco, 
elemente prefabricate din beton pentru 
structuri la cheie și pentru infrastructură 
rutieră.

Fabrica Somaco Buzău a fost construită în 
anul 1970, fiind una dintre importantele 
fabrici de prefabricate din beton din România 
- IMC Buzău, specializată în producția de 
panouri prefabricate mari din beton, stâlpi 
electrici, prefabricate din beton pentru 
structuri hale, tuburi premo. Privatizată în 
1990, a devenit parte din firma Somaco SA. 
În anul 2008 a fost cumparată de fondul de 
investiții Oresa Ventures, devenind una 
dintre fabricile Somaco Grup Prefabricate. 
De la sfârșitul anului 2009 au început  
lucrările mari de investiții  prin reutilare și 
retehnologizare. Somaco produce la Buzău 
stâlpi electrici, elemente prefabricate din 
beton pentru structuri la cheie și pentru 
infrastructură electrică.



Fabrica Somaco Teiuș este o investiție 
nouă, construită de G&D Prefabbricati în 
perioada 2006-2008. A fost achiziționată de 
Oresa Ventures în anul 2011. Fabrica este 
modernă și a fost concepută special pentru 
producția de elemente prefabricate grele, cu 
o capacitate mare de ridicare și cu cele mai 
lungi linii de producție. Amplasată în centrul 
țării, fabrica de la Teiuș este dotată pentru 
producția de elemente prefabricate mari 
din beton pentru structuri la cheie și 
infrastructură rutieră.

Fabrica de elemente prefabricate din 
beton din Timișoara a fost construită în anul 
2009 de către Europrefabricate, ca investiție 
nouă. A fost preluată de Oresa Ventures în 
iunie 2014, împreună cu fabrica din 
Târgoviște, devenind cea mai noua achiziție 
a Grupului Somaco. Este una dintre cele mai 
moderne unități de producție de prefabricate, 
fiind principalul producător de elemente 
prefabricate din vestul țării, cu posibilitate de 
a furniza produsele sale în Ungaria și Serbia. 

2Fabrica, cu o suprafață de peste 10.000 m , 
este dotată atât pentru producția de structuri 
prefabricate, cât și pentru elemente de 
infrastructură rutieră.

Fabrica de elemente prefabricate din beton 
din Târgoviște a fost construită în perioada 
2005-2007 de către Europrefabricate, ca 
investiție nouă, fiind, la vremea respectivă, 
singurul punct de lucru al acestora în afara 
Timișoarei. A fost preluată de către Somaco în 
iunie 2014, împreună cu fabrica din Timișoara. 
La Târgoviște, Somaco produce elemente 
prefabricate pentru structuri la cheie, precum 
și pentru infrastructură rutieră și de metrou.



PRODUSE

Portofoliul de produse Somaco este generos, 
permiţând fabricarea mai multor tipuri de 
elemente prefabricate: sistemul de zidărie şi 
termoizolaţie din BCA (produs la Adjud) şi gama 
de elemente prefabricate din beton pentru 
structuri la cheie (produse la Buzău, Roman, 
Teiuş, Târgovişte şi Timişoara), infrastructura 
electrică (produse la Buzău) şi rutieră (produse la 
Buzău, Roman, Teiuş, Târgovişte şi Timişoara), 
pentru sisteme de canalizare din beton (produse 
la Roman).
Utilizarea prefabricatelor Somaco asigură o 
viteză sporită de montaj, flexibilitatea 
formelor şi designului – pentru că elementele 
sunt uşor de combinat ş i  interschimbat, 
precum şi profitabilitatea lucrărilor – pentru că 
favorizează o activitate continuă pe parcursul 
anului, o productivitate controlată şi livrări ritmice 
conform graficului de montaj.
Experienţa acumulată cu fiecare proiect, 
susţinută de multiplele certificări pe care le 
deţinem, garantează calitatea şi durabilitatea 
prefabricatelor noastre.
Elementele prefabricate din beton produse de 
Somaco reprezintă alegerea inteligentă pentru 
proiectele de infrastructură, construcţii civile, 
industriale şi agricole! 

Garanţie și certicare

Somaco Grup Prefabricate susţine proiectele de construcţii ale 
României, contribuind atât cu prefabricate din beton dar mai 
ales cu soluţii inteligente pentru infrastructura rutieră şi de 
apa-canal, suprastructuri logistice şi comerciale, infrastructura 

electrică – clasică şi alternativă.
Una dintre valorile noastre fundamentale este credinţa în 
parteneriatul uman şi profesional, iar satisfacţia clienţilor şi 
partenerilor noştri este o prioritate de prim rang pentru noi. 

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Partenerul pentru construcții inteligente

Avantajele utilizării prefabricatelor 
din beton armat: 

Sunt economice: garantează un preț fix și un 
termen de predare bine definit, mult redus față de 
soluția din beton monolit; permit dimensionarea 
corectă a materiilor prime

Garantează o cal i tate înaltă:  elementele 
prefabricate sunt realizate într-un sistem de 
control strict de calitate; sistemul prefabricat este 
independent de condițiile meteo, structura se 
poate ridica și iarna; construcția este rezistentă la 
foc și cutremure, oferă o izolație termică și fonică 
superioară

Facilitează montajul: acesta se realizează rapid, cu 
minim de disconfort pentru vecinătăți; nu 
presupune ridicarea de eșafodaje; include un grad 
înalt de înglobare a instalațiilor

Protejează mediul: susțin dezvoltarea durabilă, 
generează deșeuri minime

Elementele prefabricate din beton sunt produse 
de Somaco în conformitate cu standardele 
europene armonizate. Produsele Somaco sunt 
realizate într-un sistem de management 
integrat calitate-mediu-securitate și sănătate 
ocupaţională cu certificare SRAC CERT, 
organism de certificare europeană: Sistemul de 
Management al Calităţii ISO 9001:2015, Sistemul 
de Management al Mediului ISO 14001:2015 și 
Sistemul de Management al Securităţii și 
Sănătăţii Ocupaţionale SR ISO 45001:2018.



Centrul Comercial Mega Mall, Bucureşti 
Somaco a contribuit la realizarea structurii 
de rezistenţă a celui mai mare mall din 
Bucureşti – Mega Mall, care are o suprafaţă de 

270.000m . Centrul comercial este o premieră – 
structura sa a fost realizată în proporţie foarte 

mare din elemente prefabricate din beton 
3(14.500m ).

Somaco a adus în acest proiect value 
engineering – a oferit servicii integrate de 
producție, transport şi montaj, în scopul 
optimizării structurii din punct de vedere al 
costurilor şi timpului de execuție. Lucrarea a 
fost o provocare pentru Somaco, atât din punct 
de vedere al complexităţii şi noutăţii, dar şi din 
punct de vedere logistic: Somaco a livrat şi 
montat continuu (24/24, 7/7) elemente 
prefabricate din beton din 4 fabrici (Buzău, 
Târgovişte, Teiuş, Timișoara). Parteneri: 
Bog’Art  – antreprenor general ,  NEPI 
Rockcastle - beneficiar, Arcadia Engineering – 
proiectant de structură. Somaco a finalizat 
lucrarea în luna noiembrie 2014.

Somaco Grup Prefabricate oferă o gamă 
largă de elemente prefabricate din beton 
pentru structuri la cheie: fundații pahar din 
beton, stâlpi prefabricați din beton, grinzi și 
pane prefabricate din beton, pereți din 
beton, elemente de planșeu, piloți din beton 
armat. La cerere, Somaco poate produce și 
alte elemente prefabricate din beton pentru 
structuri la cheie, conform proiectului 
beneficiarului.

Somaco oferă soluții complete pentru 
structuri prefabricate din beton. 
Somaco promovează  conceptu l  de 
value engineering, având expertiza și 
capacitatea de a oferi servicii integrate de 
proiectare, producție, transport si montaj, în 
scopul optimizarii structurii din punct de 
vedere al costurilor si timpului de execuție. 
Gama de elemente prefabricate pentru 
structuri la cheie reprezintă cel mai dinamic 

segment abordat de Somaco, cu un 
portofoliu de lucrări de referință remarcabil. 
Experiența tehnică, gama extinsă de 
produse ș i  experiența a numeroase 
șantiere ne permit să participăm la 
realizarea celor mai importante proiecte de 
construcții: centre comerciale, centre 
logistice, hale de producție, precum și 
proiecte speciale.

Elemente prefabricate din beton pentru structuri Ia cheie

CENTRE COMERCIALE



P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Kaufland: Somaco a realizat producția, transportul și montajul pentru structura de rezistență a hypermarketurilor Kaufland Decebal Chișinău, 
Kaufland Vaslui, Kaufland Gheorghieni, Kaufland Târgu Secuiesc, Kaufland Comănești, Kaufland Iași, Kaufland Slatina, Kaufland Timișoara, 

2Kaufland Brăila - hale: între 3.000 și 10.000 m . Somaco a furnizat elementele prefabricate din beton: stâlpi, pereți, grinzi panouri de fațadă, pane 

Centrul Comercial IKEA Pallady, 
București
Unul dintre cele mai importante 
proiecte ale anului 2018, Ikea Pallady 
cu regim de înălțime S+P+E se 
desfășoară pe o suprafață de 37.000 

2 3m , care au înglobat cca 8.000 m  
beton prefabricat Somaco. Somaco a 
implicat 5 dintre fabricile sale pentru 
producția structurii prefabricate, 4 
echipe de montaj, care au lucrat în 2 
schimburi prelungite de 10 ore. 
Parteneri: Bog’Art – antreprenor 
general, IKEA – beneficiar, Arcadia 
Engineering – proiectant general și 
de structură. Șantierul a fost finalizat 
în 2018, după 6 luni de montaj.

Extindere Shopping City 
Sibiu
Shopping City Sibiu se 
desfășoară pe o suprafață 

2de 15.200 m . Somaco a 
produs, transportat și montat 
structura prefabricată din 
beton. Parteneri: Implenia – 
antreprenor general, NEPI 
Rockcastle – beneficiar, 
Plan 31 – proiectant general 
și de structură. Proiect 
realizat în 2018.

Centrul Comercial Roman Value Center, jud. Neamț

Centrul Comercial “Electroputere Parc” Craiova, jud. Dolj
2Electroputere Parc se desfășoară pe o suprafață de 52.000 m , 2S+P+2E. 

Somaco a produs, transportat și montat structura prefabricată din beton. 
Parteneri: Recon SA Craiova – antreprenor general, Catinvest – beneficiar, 
Colbax Engineering – proiectant de structură. Proiect realizat în 2018.

Roman Value Center se desfășoară pe o suprafață de 
220.500 m . Somaco a proiectat, produs, transportat și 

montat structura prefabricată din beton. Parteneri: 
Derom Total – antreprenor general, Prime Kapital – 
beneficiar. Proiect realizat în 2018.

de acoperiș, grinzi de 
soclu. Lucrările au fost 
realizate de Somaco în 
perioada 2010-2018.



Dedeman: Somaco a produs, transportat și montat elementele prefabricate din 
beton pentru structura de rezistență a hypermarketului de bricolaj Dedeman 

2Comănești (suprafața halei: 7.500m ; Somaco a furnizat elementele prefabricate 
din beton: pahare, stâlpi, grinzi, pane, pereți, planșee, grinzi planșeu); Dedeman 

2 2Pitești (suprafața halei: 13.700m ), Dedeman Galați (suprafața halei: 13.000m ); 
3 3Dedeman Constanța (1.480m  beton), Dedeman Tulcea (1100m  beton). 

Lucrările au fost executate de Somaco în perioada 2011-2013.

Carrefour :  Somaco a produs, 
transportat și montat elementele 
prefabricate din beton pentru struc-
tura de rezistență a hypermarketului 
Carrefour Shopping City Târgu Jiu 

2(suprafața halei: 20.000m ; elemente 
livrate: stâlpi, grinzi, pane, elemente 
de planșeu tip TT, fundații pahar), 
pentru extinderea galeriei Carrefour 

2Ploiești (suprafața halei: 7.000 m ; 
elemente livrate: stâlpi, grinzi, pane), 
a hypermarketului Carrefour și a 
galeriei MSU Coloseum Mall Chitila 

2(suprafața halei: 14.500m ; elemente 
livrate: stâlpi). Somaco a realizat 
aceste lucrări în perioada 2011-2014.

De asemenea, Somaco a produs, transportat și montat elemente prefabricate din beton pentru structura de rezistență a hypermarketurilor Metro 
Cash & Carry Pallady, București 2 (suprafața halei: 8.500m ; elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi, pane, fundații-pahar; finalizat 

2în 2009),  (suprafața halei: 13.500m ; elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi; lucrare finalizată în 2012), Cora Bacău OBI Pallady, 
Bucureşti 2, actual Jumbo, (suprafața halei: 7.500m ; elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi, planșee din beton; proiect finalizat în 

22012), fostul  (suprafața halei: 300m ; elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi; lucrare finalizată în 2012), KIABI Militari, București  
2fostul  (suprafața halei: 12.000m ; elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi, pane, fundații-Real Pallady – actual Auchan, București

pahar; proiect finalizat în 2009). 

Somaco a produs, transportat și montat elementele 
prefabricate din beton pentru structura de rezistență a unor 
magazine din cadrul lanțului de bricolaj , preluat de bauMax

2Leroy Merlin: Iași (suprafața halei: 13.500m ; elemente livrate: 
pereți prefabricați din beton), Oradea (suprafața halei: 

211.500m ; elemente livrate: stâlpi, grinzi, pane, fundații-
2pahar), Chitila (suprafața halei: 15.500m ; elemente livrate: 

stâlpi, grinzi, pane, elemente de planșeu – predale, pereți 
2prefabricați din beton), Constanța (suprafața halei: 13.500 m ; 

elemente livrate: stâlpi, grinzi, pane, elemente de planșeu – 
predale, pereți prefabricați din beton). Lucrările au fost 
executate de Somaco în perioada 2009-2011.

LEROY MERLIN :  Somaco a  p rodus , 
transportat și montat elemente prefabricate din 
beton pentru structura de rezistență a 
hypermarketului de bricolaj Leroy Merlin 

2Colosseum Chitila (suprafața halei: 16.000m ; 
elemente livrate: stâlpi prefabricați din beton. 
Lucrare finalizată de Somaco în 2010.



CENTRE LOGISTICE

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Somaco a produs, transportat și montat și, în unele cazuri, 
proiectat structura prefabricată din beton pentru mai multe hale 
logistice CTP din România:

Centrul Logistic CTP BUCH10: Somaco a proiectat, produs, 
transportat și montat structura de rezistență a centrului logistic CTP 
BUCH10 (stâlpi, grinzi, pane, pereți, rampe de andocare, fundații-

3 2pahar, scări; 8.400 m  beton, respectiv 50.000 m ). Producția a fost 
realizată în fabricile Somaco din Buzău și Târgoviște. Lucrare 
executată în perioada 2017-2018. Parteneri: Maristar – antreprenor 
general, CTP Invest – beneficiar.

Centrul Logistic CTP BUCH9 2, 30.000 m , 2016. Parteneri: Maristar 
– antreprenor general, CTP Invest – beneficiar. Somaco Grup 
Prefabricate – proiectare structură, fabricație, transport și montaj 
structură prefabricată.

Centrul Logistic CTP BUW16: Somaco a proiectat, produs, 
transportat și montat structura de rezistență a centrului logistic CTP 
BUW16 (stâlpi, grinzi, pane, pereți, rampe de andocare, fundații-

3 2pahar, scări; 15.000 m  beton, respectiv 88.000 m ). Producția a fost 
realizată în fabricile Somaco din Buzău, Târgoviște, Teiuș, Roman, 
Timișoara. Lucrare executată în anul 2017. Parteneri: Ness Project 
Europe – antreprenor general, CTP Invest – beneficiar.

Centrul Logistic CTP BUCH12, 2 30.000 m , 2016. Parteneri: 
Maristar – antreprenor general, CTP Invest – beneficiar.

Centrul Logistic CTP PARK Pitești PIT2, 2 20.000 m , 2018. 
Parteneri: Implenia – antreprenor general, CTP Invest – beneficiar. 
Somaco Grup Prefabricate – proiectare structură, fabricație, transport 
și montaj structură prefabricată.

Centrul Logistic CTP PARK Timișoara TIM1, 2 32.000 m , 2017. 
Parteneri: Costa VOC  – antreprenor general, CTP Invest – beneficiar: 
Somaco Grup Prefabricate – proiectant de structură, fabricație, 
transport și montaj structură prefabricată.

Centrul Logistic CTP Champ 4, Dragomirești, jud. Ilfov: Somaco a 
proiectat, fabricat, transportat și montat structura de rezistență a halei 
de depozitare (elemente prefabricate din beton: gulere, stâlpi, grinzi, 

2 3pane, grinzi planșeu, elemente TT, panouri; 22.000 m , 4140 m ). 
Perioada de execuție: septembrie – noiembrie 2016.

Centrul Logistic CTP PARK Turda TU5, 2 3.000 m , 2015. Parteneri: 
Kesz – antreprenor general, CTP Invest – beneficiar, Plan 31 - 
proiectant de structură. Somaco Grup Prefabricate – fabricație, 
transport și montaj structură prefabricată.



Centrele Logistice VGP I (2016) și VGP II (2018): Somaco a 
contribuit la aceste proiecte prin proiectarea structurii de rezistență, 
producția, transportul și montajul elementelor prefabricate din beton 
(gulere, stâlpi, grinzi, elemente TT, transportul și montajul lor; 17.000 

2 2m , respectiv 20.500 m ). Partener: VGP Group – antreprenor general 
și beneficiar.

Parcul Logistic P3, A1 km13: Somaco a proiectat, produs, 
transportat și montat structura de rezistență a centrelor logistice P3 
WH08, WH06, WH07 și WH11, Chiajna (stâlpi, grinzi, pane, pereți, 

2 2 2rampe de andocare, scări; 42.000 m , 14.000m , 4.000m , respectiv 
242.000 m ). Parteneri: GSE / Kesz / Sagex / Kesz – antreprenor 

general, P3 – beneficiar. Proiecte realizate în perioada 2016-2018.

Somaco a proiectat, produs, transportat și montat structura 
prefabricată din beton pentru , Depozitul Logistic Profi Roman

227.000 m . Parteneri: Nortek – antreprenor general, Profi – beneficiar. 
Somaco Grup Prefabricate – proiectant de structură. Lucrare 
executată în 2017-2018.



Hala C a Centrului Logistic Logicor, Mogoșoaia: 
Somaco a proiectat, produs, transportat și montat structura de 
rezistență a centrului logistic Logicor, Hala C  (stâlpi, grinzi, pane, 

2pereți verticali, rampe de andocare, scări, fundații-pahar; 30.000m ). 
Parteneri: Sagex – antreprenor general, Logicor – beneficiar. Lucrare 
executată în perioada ianuarie-aprilie 2017. 

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Hală depozitare și birouri TRC, Jucu, jud. Cluj: Somaco a 
proiectat, produs, transportat și montat structura de 
rezistență a centrului logistic (fundații pahar, stâlpi, grinzi, 

2 3pane, panouri; 17.000 m , 1.730 m  beton). Lucrare 
executată în perioada mai-august 2016. 

Centru Logistic, Mogoşoaia 2–  44.000m . Somaco a adus în acest 
proiect value engineering – a oferit servicii integrate de proiectare, 
producție, transport şi montaj, în scopul optimizării structurii din punct 
de vedere al costurilor şi timpului de execuție. Somaco a implicat în 
acest proiect toate cele 5 fabrici ale sale, pentru realizarea în timp 
foarte scurt a întregii structuri de rezistenţă a primelor două hale 
logistice ale parcului: stâlpi, grinzi, elemente de planşeu TT, fundaţii-
pahar, rampe de andocare, scări prefabricate. Partener: Sagex 
Construct – antreprenor general. Somaco a finalizat această lucrare 
în noiembrie 2015. 

Somaco a proiectat, produs, transportat și 
montat structura prefabricată din beton 
pentru Centrul Logistic Altex Dragomirești 
Vale 2, 49.000 m . Partener i: EGSE – 
antreprenor general, Altex – beneficiar. 
Proiect realizat în 2018.

Somaco a proiectat, produs, transportat și 
montat structura prefabricată din beton 
pentru Centrul Logistic Dunca Expediții, 
Timișoara 2, 30.000 m . Parteneri: ERES – 
antreprenor general, WDP – beneficiar. 
Somaco – proiectant de structură. Proiect 
realizat în 2018.

Somaco a proiectat, produs, transportat și 
montat structura prefabricată din beton pentru 
Centrul Logistic FM Logistic Timișoara, 

227.000 m . Parteneri: SEETIMI – antreprenor 
general, FM Logistic – beneficiar. Somaco – 
proiectant de structură. Proiect realizat în 
2018.



Centrul logistic Kaufland Turda: Somaco a realizat și montat 
structura de rezistență a unui corp de clădire din cadrul centrului 
logistic Kaufland din comuna Mihai Viteazu, de lângă Turda (suprafața 

2halei: 15.000m ; elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi, 
pereți). Lucrare finalizată în 2013. 

Centrul logistic Dietrich Honold Sacalaz, jud. Timiș: Somaco a 
realizat și montat structura de rezistență a depozitului logistic Dietrich 

2Honold Logistics din Săcălaz (suprafața halei: 6.000m ; elemente 
prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi, pane, pereți, 
contravântuiri; lucrare finalizată în august 2013, în parteneriat cu 
Prompt – antreprenor general).

Centrul logistic Wim Bosman, Ploiești: Somaco a oferit 
consultanță, soluții de proiectare, montaj, transport pentru extinderea 

2centrului logistic Wim Bosman Ploiești (suprafața halei: 5.000m ; 
elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, grinzi, pane, elemente 
de planșeu TT, parapeți). Lucrare finalizată de Somaco în 2011.

Depozit logistic Rolem, Cristian, 
Jud. Brașov: Somaco a proiectat, 
produs, transportat și montat structura 
de rezistență a centrului logistic 
(fundații pahar, stâlpi, grinzi – dintre 
care grinzi principale cu deschiderea de 

3peste 26 m, pane acoperiș; 1235 m  
beton). Lucrare executată în perioada 
februarie-martie 2016. 



P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Depozitul de anvelope Continental, Timişoara 2, suprafaţă 40.000 m . 
Somaco a adus în acest proiect value engineering – a oferit servicii integrate de 
proiectare, producție, transport şi montaj, în scopul optimizării structurii din punct de 
vedere al costurilor şi timpului de execuție. Somaco a implicat în acest proiect fabrica sa 
de la Timişoara, care a produs elemente prefabricate din beton – stâlpi, grinzi, panouri, 
rostuire antifoc. Partener: Global Vision – antreprenor general. Somaco a finalizat 
această lucrare în decembrie 2014. 

Hala depozitare Borghesi: Somaco a realizat structura 
de rezistență a halei pentru depozitare Borghesi din județul 
Timiș (elemente prefabricate din beton livrate: grinzi, 
stâlpi, pane, pereți; lucrare finalizată în februarie 2014).

De asemenea, Somaco a 
realizat suprastructura ș i 
pentru centrele logist ice 
Millenium Logistic Park – 
hala de depozitare și birouri 

2(suprafața halei: 12.000m ; 
S o m a c o  a  l i v r a t  s t â l p i 
prefabricați din beton, lucrare 
finalizată în februarie 2010).

SEA România: Somaco a oferit soluție completă: consultanță, 
proiectare, producție, transport, montaj  pentru realizarea structurii de 
rezistență a halei de depozitare SEA România Popești-Leordeni: 

2suprafața halei 15.000m ; elemente prefabricate din beton livrate: 
fundații-pahar, stâlpi, grinzi, pane, grinzi de planșeu, elemente 
prefabricate de planșeu tip TT, pereți monoliți, contravântuiri, 
suprabetonări. Lucrare finalizată în 2012. 



HALE DE PRODUCȚIE

Clădirea 101, faza II pentru Fabrica de anvelope Slatina, 
jud. Olt: Somaco a produs, transportat și montat structura de 
rezistență a halei corp 101 faza II Pirelli (gulere, stâlpi, pereți 
antifoc, grinzi planșeu și grinzi acoperiș, pane, predale, socluri 

3perimetrale; 3600 m  beton). Producția a fost realizată în fabricile 
Somaco din Târgoviște, Teiuș, Timișoara și Buzău. Clădirea, 
formată din 2 corpuri, corpul Self și corpul Mixing, însumează 

2aproximativ 9000 m , distribuiți pe 2 planșee și acoperiș, până la o 
înălțime de 29 m. Structura prefabricată a reprezentat o provocare 
pentru aprovizionare și montaj, din cauza spațiului restrâns și a 
densității de elemente pe suprafețe mici și desfășurate pe înălțime 
mare. Somaco a îngobat în aceasta lucrare sistemul splice sleeves 
pentru îmbinarea stâlpilor. Parteneri: Porr Construct – antreprenor 
general, Popp și Asociații – proiectant de structură. Lucrare 
executată în perioada februarie-mai 2017. 

Fabrica ARCTIC Ulmi, Jud. Dambovița, 
258.000 m . Somaco a proiectat, produs, 

transportat și montat structura prefabricată 
din beton. Parteneri: Ark Insat – antreprenor 
general, Arctic Romania – beneficiar. Somaco 
Grup Prefabricate - proiectant de structură. 
Lucrare executată în 2017.

Extinderea fabricii Terwa Brasov, 
216.000 m . Somaco a proiectat, produs, 

transportat și montat structura prefa-
bricată din beton. Parteneri: Terra Invest – 
antreprenor general si beneficiar. Somaco 
Grup Prefabricate  – proiectant de 
structură. Lucrare executată în 2018.

Parcul industrial INTEVA Oradea, jud. 
Bihor, 2 12.000 m . Somaco a produs, 
transportat și montat structura prefabricată din 
beton. Parteneri: Tamo KO Development – 
antreprenor general, WDP România – 
beneficiar, Arhigest – proiectant de structură. 
Lucrare executată în 2018.

Hala de producție componente 
auto Gebauer & Griller, Bălți, 
Republica Moldova: Somaco a 
produs, transportat și montat 
structura de rezistență a halei de 
productie Gebauer & Griller Bălți 1 si   
2 (stâlpi, grinzi, pane acoperiș, 
socluri, scări, elemente de plașeu 

Hala de producție Sumitomo Electric 
Bordnetze Orhei, Republica Moldova:
Somaco a produs, transportat și montat 
structura de rezistență a halei de productie 
Sumitomo  (stâlpi, grinzi, pane acoperiș, 
socluri, scări, elemente de plașeu TT, pereți 

3rezistenți la foc pe 6 etaje; 4020 m  beton). 
Producția a fost realizată în fabricile Somaco 
din Buzău, Târgoviște și Roman. Parteneri: 
Strabag – antreprenor general, Bauplanung 
– proiectant de structură. Lucrare executată 
în perioada martie-iulie 2017. 

TT). Parteneri: Strabag – antreprenor general, Bauplanung – 
proiectant de structură. Lucrare executată în anii 2013, 
respectiv 2017.



Extindere Hală de Producție și 
Depozitare anvelope Continental, 
Timișoara, jud. Timiș  Somaco a 
c o n t r i b u i t  l a  a c e s t  p r o i e c t  c u 
proiectarea, producția, transportul și 
montajul elementelor prefabricate din 
beton (stâlpi, grinzi, pane, panouri, 
grinzi planșeu, elemente T T, care 
însumează 1380 m³ beton). Proiect 
realizat în perioada mai-august 2016.

Hală de Producție Componente Auto 
Valeo, Giarmata, jud. Timiș: Somaco a 
proiectat, produs, transportat și montat 
structura de rezistență a halei de producție 
(stâlpi, grinzi, pane, grinzi planșeu, elemente 

2TT, panouri, rampe andocare; 13.500 m , 
31920 m  beton). 

Lucrare executată în perioada septembrie-
noiembrie 2016.

Extindere Fabrică de Componente Auto 
Dräxlmaier, Bălți, Republica Moldova: 
Somaco a proiectat, produs, transportat și 
montat structura de rezistență a extinderii 
halei de producție (stâlpi, grinzi, elemente de 

3plașeu TT, panouri; 925 m  beton). Lucrare 
executată în perioada iunie-octombrie 2016. 

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Fabrica de biscuiţi ETI, Craiova. Somaco a adus în acest proiect value 
engineering – a oferit servicii integrate de proiectare, producție, 
transport şi montaj, în scopul optimizării structurii din punct de vedere al 
costurilor şi timpului de execuție. Somaco a realizat în timp record 
structura prefabricată multietajată P+2E cu noduri rigide, cu o suprafaţă 

2 3de 11.000m , care a înglobat 2.500m  beton. Această structură (hala 
Raw Materials) se compune dintr-un sistem de stâlpi prefabricaţi, grinzi 
principale monolite şi prefabricate şi elemente de planşeu TT. Grinzile 
din beton monolit sunt susţinute prin turnuri de eşafodaj, iar grinzile 
prefabricate din beton sunt conectate printr-un sistem Peikko. 

Elementele furnizate de Somaco (stâlpi, grinzi planşeu, elemente 
planşeu TT, grinzi rectangulare, grinzi principale şi secundare de 
acoperiş, panouri prefabricate) au fost realizate în două dintre fabricile 
sale, Târgovişte şi Buzău. 

Parteneri: Synergy Construct – antreprenor general. Somaco a finalizat 
acestă lucrare în anul 2015, iar extinderea halei în 2016.

Hală de Producție Componente 
Auto  Faurecia, Căteasca, jud. 
Argeș :  Somaco  a  p rodus , 
transportat și montat structura de 
rezistență a halei de producție 
(stâlpi, grinzi, pane acoperiș, 
parapeț i  exter ior i ,  parapeț i 

3inter ior i ;  2100 m ) .  Lucrare 
executată în perioada decembrie 
2015 – aprilie 2016. 



Hala de producție și clădirea de birouri Hella 
Timișoara. Somaco a produs și montat elemente 
prefabricate din beton pentru structura de rezistență a 
clădirilor . 
Parteneri: Kesz Epito și Prompt, 2012 și 2014.

De asemenea, Somaco a contribuit și la realizarea altor 
importante lucrări de construcții pentru industria auto 
din România, oferind producție, transport și montaj 
pentru structura de rezistență a halelor:

fabrica de componente pentru scaune auto 
MARTUR OARJA (elemente prefabricate din beton 
livrate: stâlpi, grinzi, pane; partener Martur – 
antreprenor general, 2014); 

fabrica de airbag-uri   GST Albești/Sighișoara
(elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, 
grinzi, elemente de planșeu tip TT, panouri; 
partener ING Service – antreprenor general, 2014);

fabrica de cutii de viteză  Daimler Nag3 Sebeș
(elemente prefabricate din beton livrate: stâlpi, 
panouri; partener Strabag - antreprenor general, 
2014);

fabrica de subansamble auto  Yazaki Arad
2(3.800m ; elemente prefabricate din beton livrate 

pentru structura de rezistență a halei: stâlpi, grinzi 
planșeu; partener: Kesz Epito - antreprenor 
general, 2014).

Fabrica de contoare Elster Rometrics, Timișoara. 
Proiectul a implicat livrarea din partea Somaco de elemente 
prefabricate din beton armat pentru structură – stâlpi, grinzi, 
panouri, pereți termoizolanți cu suprafață din beton 
spălat/dezactivat Granilia pentru pereții exteriori, care 

3înglobează 1700m  beton pentru o suprafață desfășurată de 
212.000m . Parteneri: Global Vision – antreprenor general, 

beneficiar – Globalworth. Somaco a finalizat acestă lucrare în 
martie 2015.



Magistrala de metrou M4, racord Parc Bazilescu – Străulești, București. Somaco a produs inelele 
prefabricate din beton pentru extinderea Magistralei de metrou M4 cu 2 noi stații (Laminorului și Străulești). 
Lucrarea se compune din 4 tuneluri de 500m lungime. Tunelurile au raze de curbură diferite, de 189m, 
respectiv 150m. Diametrul unui inel de metrou are 6,2m. Somaco a implicat în acest proiect fabrica sa de la 
Târgoviște, care a produs un număr de peste 1000 inele. Parteneri: Astaldi SpA – antreprenor general, 
Metroul SA – beneficiar. Somaco a finalizat această lucrare înainte de termenul agreat și cu zero rebuturi, în 
decembrie 2015.

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Centrul de Cercetare ELI-NP (Infrastructura Luminii Extreme – Fizică Nucleară), 
Măgurele, cel mai puternic laser din lume. Somaco a oferit servicii integrate de producție, 
transport și montaj pentru structura celor 5 clădiri ale centrului de cercetare: clădirea gama,  
clădirea laser și laborator, clădirea de birouri, casa de oaspeți și casa poartă. Somaco a 
oferit o soluție inovatoare pentru pereții de fațadă, pentru pereții interiori de radio-protecție 

Stadionul «Ilie Oană» din Ploieşti, 
una dintre cele mai reprezentative 
construcții de acest gen din România, 
a fost reconstruit în perioada 2009 - 
2011 și are o capacitate de 15.500 
locuri pe scaune, toate acoperite. 
Somaco a contribuit la proiectarea, 
realizarea și montajul elementelor 
prefabr icate din beton pentru 
structura de rezistență a stadionului. 
Partener: Alpine Bau – antreprenor 
general, Plan 31 – proiectant de 
structură. Lucrare realizată în 2011. 

PROIECTE SPECIALE   

și pentru grinzile de interior din interiorul clădirii 
principale. Somaco a implicat 2 dintre fabricile 
sale pentru realizarea elementelor prefabricate 
din beton: pereți prefabricați din beton pentru 
fațadă, grinzi prefabricate din beton, pereți de 
interior pentru radioprotecție. Parteneri: Strabag 
– antreprenor general, beneficiar – IFIN – HH. 
Proiectarea de structură a fost realizată de 
Hachiko Design și Somaco Grup Prefabricate. 
Lucrare ridicată în 2015-2016.

Centru  de  Mentenanță  OMV 
Petrom, Florești, jud. Prahova: 
Proiectul a înglobat un volum de 450 

3m  de elemente prefabricate din beton 
(fundații pahar, stâlpi, grinzi, pane 
acoperiș) produse, transportate și 
montate de Somaco. Lucrare realizată 
în perioada martie-aprilie 2016. 



Somaco a produs și transportat elementele prefabricate 
pentru realizarea parcării supraterane multietajate 
Openville din Timișoara.

The Bridge I 
– prima clădire de birouri supraetajată cu structură 
prefabricată din beton
Pentru clădirea 2S+P+10E+ET, cu o suprafață desfășurată de 
peste 35.000 m², Somaco a livrat aproape 1600 elemente 
prefabricate, stâlpi și grinzi, produse în fabricile Somaco din 

3Târgoviște și Buzău, însumând peste 4.000 m  beton. Montajul 
s-a executat foarte rapid și preponderent noaptea pentru etajele
supraterane: 5-7 zile / etaj  de la primirea frontului de lucru. 
The Bridge este o lucrare de pionierat, care a adus provocarea 
regimului mare de înălțime a clădirii. Somaco a utilizat sistemul 
japonez splice sleeve pentru îmbinarea stâlpilor.
Partener: Bog'Art - antreprenor general, Forte Partners - 
beneficiar, Arcadia Engineering - proiectant general și de 
structură. Lucrare executată în perioada 2016-2017.



P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E

Sediul Heraeus din Timișoara (producător de paste de lipit, 
pulberi metalice şi alte materiale adezive, în special pentru 
industria auto) - clădire cu regim de înălțime P+2E cu o suprafață 
desfașurată de 950mp. Somaco (Europrefabricate) a livrat stâlpi, 
grinzi de planșeu și elemente de planșeu TT. Lucrarea a fost 
executată în anul 2013.

Sediul Continental din Timișoara (producator de anvelope) - 
cladirea administrativă P+5E cu o suprafață desfașurată de 
27.000mp. Lucrare realizată de Somaco (Europrefabricate) 100% 
din elemente prefabricate din beton în anul 2011. Somaco 
(Europrefabricate) a livrat stâlpi, grinzi de planșeu și elemente de 
planșeu TT.

Parcare subterană în Piața 700 din Timișoara, în regim de P-2E. 
Structura este mixtă, cu zone în totalitate realizate din beton 
monol i t  ș i  zone rea l izate d in  prefabr icate.  Somaco 
(Europrefabricate) a livrat stâlpi, grinzi de planșeu și elemente de 
planșeu TT. Lucrarea a fost executată în anul 2011.

Sediul IMP România din Timișoara (producător de materiale 
textile) - clădirea administrativă cu regim de înălțime P+3E, cu o 
suprafață desfașurată de 2.400mp. Lucrare realizată de Somaco 
(Europrefabricate) 100% din elemente prefabricate din beton în 
anul 2005. Somaco (Europrefabricate) a livrat stâlpi, grinzi de 
planșeu și elemente de planșeu TT.

Sediul Agenției pentru Protecția Mediului APM Reșița – clădire 
cu regim de înălțime P+2E și formă specială curbată. Somaco 
(Europrefabricate) a livrat stâlpi, grinzi de planșeu și elemente de 
planșeu TT. Lucrarea a fost executată în anul 2002.

Sediul Siemens Automotive din Timișoara (actual Continental) 
– cladirea administrativă P+3E cu o suprafață desfașurată de 
7.200mp. Lucrare realizată de Somaco (Europrefabricate) 100% 
din elemente prefabricate din beton în anul 2005. Somaco 
(Europrefabricate) a livrat stâlpi, grinzi de planșeu și elemente de 
planșeu TT.

Centrul sportiv Banu Sport din Timișoara – cladire 
2administrativă P+2E cu o suprafață totală desfășurată 1750 m  și 

sala de sport.  Somaco (Europrefabricate) a livrat stâlpi, grinzi de 
planșeu și elemente de planșeu TT. Lucrarea a fost executată în 
anul 2004.

Soluția prefabricată din beton este optimă pentru sectorul 
rezidențial (locuințe multifamiliale, ansambluri de blocuri, 
cămine pentru vârstnici, cămine studentești), comercial, 
socio-cultural (școli), utilitate publică (penitenciare etc). 
Somaco promovează, de asemenea, soluția pentru parcări 
prefabricate din beton, precum și cea pentru clădiri 
multietajate cu scop nerezidențial, soluții adaptate 
proiectelor partenerilor săi. 



Elemente prefabricate din beton pentru infrastructura rutieră

Somaco Grup Prefabricate oferă o gamă 
largă de elemente prefabricate din beton 
pentru poduri și podețe: grinzi de pod din 
beton armat, aripi de pod din beton armat, 
elemente de podeț din beton armat, dale 
din beton precomprimat, elevații din beton 
armat.

Acestea sunt produse în conformitate cu 
standardele în vigoare și cu proiectele 
IPTANA și pot fi adaptate proiectelor 
beneficiarilor. La cerere, Somaco poate 
produce și alte elemente prefabricate din 
beton pentru infrastructură, conform proiec-
tului beneficiarului.

Dincolo de gama standard de elemente 
pentru infrastructura rutieră, am dovedit 
flexibilitate pentru realizarea unor proiecte 
atipice, am creat tipare noi și am dezvoltat 
parteneriate pentru implementarea unor 
soluții  constructive inovatoare.

Autostrada A10 Sebeș-Turda, loturile 4 și 3.
Somaco a produs ș i  l iv rat  e lemente 
prefabricate din beton pentru infrastructura 
rutieră – grinzi de pod precomprimate și grinzi 
de pod posttensionate de dimensiuni mari 
(lungime 40m, înălțime 2.1m), predale, lise. 
Parteneri: Porr Construct, respectiv Tirrena 
Scavi  și Condotte D'Aqua SpA – antreprenori 
generali, 2015-2016. 

Autostrada A1, aliniamentul lot 2 și 3 Lugoj-Deva. Somaco a 
produs, transportat și montat elemente prefabricate din beton 
pentru podurile de pe acest aliniament – grinzi prefabricate din 
beton pentru poduri (cu lungimi între 19.5 și 35.5 m) și predale. 
Parteneri: Salini (lot 2), Comsa SA Barcelona (lot 3) – antreprenori 
generali, 2015-2016. 



Poduri pentru Autostrada A1, lotul I din sectorul Orăștie-Sibiu. Somaco a 
realizat în 2012 prima grindă precomprimată din beton cu lungime de 36 m 
proiectată în Germania pentru Coridorul IV Paneuropean. Partener: Strabag – 
antreprenor general.

Viaductul peste râul Mureș de pe Autostrada A1, sectorul Deva - Orăștie / 
Simeria, km 365. Viaductul este o premieră națională, având o structură 
mixtă de metal și beton. Somaco a realizat elementele prefabricate din beton 
pentru structura de rezistență a podului. Partener: Strabag – antreprenor 
general, 2012.

Tronsonul Sebeș-Simeria al autostrăzii A1: 3 traversări peste autostrada 
A1, realizate cu grinzi precomprimate din beton cu lungime de 36m, și 18 
podețe realizate cu dale pretensionate pentru podețe. Somaco a contribuit la 
alegerea soluției tehnice, la proiectarea și realizarea elementelor prefabricate 
din beton pentru structura acestor poduri și podețe. Partener: Strabag – 
antreprenor general, 2012.

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E



Sistemul de canalizare din beton

Somaco aduce o soluție modernă și sigură 
pentru rețelele de canalizare din România. 
Sistemul de canal izare Somaco se 
compune din tuburi de canalizare din beton, 
cămine de vizitare – cu toate componentele 
necesare, garnituri de etanșare pentru 
tuburi și cămine, guri de scurgere, precum 

și alte componente. Sistemul este produs 
cu tehnologia germană BFS, care permite 
un grad înalt de control al parametrilor de 
calitate.

Sistemul este modular și flexibil, se poate 
adapta tuturor tipurilor de proiecte de 
canalizare – atât pentru rețele de canalizare 
urbane și rurale, dar și pentru benzinării, 
aeroporturi, drumuri intens traficate, 
autostrăzi sau linii ferate. 

Sistemul de canalizare din beton prezintă 
avantaje nete față de alte materiale (ex. 
PVC), el fiind promovat ca primă soluție de 
canalizare în întreaga Europă. Elementele 
sistemului de canalizare din beton Somaco 
sunt economice – pentru că au o durată 
mare de viață (până la 70 ani) și costuri 
reduse de intreținere. Sunt durabile, 
ecologice. Au stabilitate dimensională – 
autoportantă. Au stabilitate pozițională și 
rezistentă la flotabilitate. Sunt rezistente la 
coroziune interioară și exterioară, la 
abraziune și la temperaturi ridicate (peste 
1000°C). Sunt etanșe ș i  favorabile 
hidraulic. 

Sistemul de canalizare Somaco este 
comod, pentru că oferă o soluție completă: 
proiectare, execuție și transport la cerere. 

Sistemul de canalizare din beton produs de 
Somaco a fost montat până acum în peste 26 
judeţe ale ţării din regiunile Moldova, Dobrogea, 
Muntenia, Oltenia şi Transilvania.

Acesta este înglobat în reţeaua de canalizare a 
oraşelor Iaşi, Piatra Neamţ, Târgu Frumos, 
Hârlău, Roznov, Buhuşi, Moineşti, Comăneşti, 
Vatra Dornei, Tecuci, Brăila, Aiud, Blaj, Cugir, 
Ocna Mureşului, Sibiu, Mediaş-Sighişoara, 
Tuşnad ,  Borşa, Râmnicu Sărat, Feteşti , 
Segarcea, Huşi etc. De asemenea, sistemul de 
canalizare Somaco a fost ales pentru lucrări 
speciale precum Institutul de Fizică Atomică de pe 
platforma Măgurele, staţii de sortare, depozite 
logistice etc.



Elemente prefabricate din beton pentru infrastructura electrică

Somaco o fe ră  so lu ț i i  pen t ru 
proiectele de infrastructură electrică 
– clasică sau alternativă: stâlpi din 
beton, vibraţi sau centrifugaţi, pentru 
linii electrice aeriene (L.E.A.), căsuțe 
din beton armat pentru posturi de 
transformare, cămine de tragere 
pentru linii electrice subterane 
(L.E.S.). La cerere, Somaco poate 
produce și alte elemente din beton 
pentru infrastructura electrică.

Experiența acumulată cu fiecare 
proiect, susținută de multiplele 
certificări pe care le deț inem, 
g a r a n t e a z ă  c a l i t a t e a  ș i 
durabil itatea prefabricatelor 
noastre.

Somaco a produs stâlpi din beton pentru 
modernizarea liniilor electrice aeriene 
(L.E.A.) din România. Parteneri: Cez 
Distributie, Enel, E.ON etc. 
De asemenea, Somaco a contribuit la 
extinderea liniilor electrice subterane (L.E.S.) 
şi a parcurilor eoliene – ex. Parcului eolian 
Corni, cel mai mare de acest gen din județul 
Galați. Partener: Porr Construct, 2012.

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E



Dispozitive de protecţie la drumuri

 Dispozitivele de protecție la drumuri realizate de Somaco:

garantează siguranța rutieră impusă de standardele 
europene
permit economii de timp și costuri – datorită montajului 
facil (elemente prefabricate de dimensiuni optime, sistem 
inteligent de cuplare) și a întreținerii eficiente
se montează rapid și în siguranță chiar și în cele mai 
dificile situații 
se conectează facil la dispozitivele de protecție la drumuri 
existente în România.

Somaco produce o gamă largă de elemente drepte de lungimi 
variabile (inclusiv de lungimi mari), elemente de capăt, de 
tranziție și de bifurcație pentru securizarea zonelor mediane și 
laterale ale autostrăzilor și drumurilor de rang superior.

Somaco asigură o logistică eficientă, cu acoperire națională, 
datorită amplasării strategice a fabricilor sale. Somaco este 
astfel aproape de toate proiectele de infrastructură rutieră din 
România.

Dispozitivele de protecție la drumuri produse de Somaco 
au fost montate pentru securizarea zonelor mediane ale 
autostrăzii A1  tronsoanele Vințisoara-Cunța, Lugoj- pe
Timișoara și Sibiu-Săliște. Parteneri: Straco, Condotte 
D’Aqua SpA şi Tirrena Scavi, Astaldi – antreprenori 
generali (2013, 2014). 

De asemenea, parapeții Somaco au fost utilizați pentru 
securizarea unor drumuri naţionale în  şi a judeţul Mureş
unor zone private: Lidl Bragadiru, Lidl Rahova, Autovit 
Vitan, Motorpark Adâncata etc. (2014). Parteneri: 
Strabag, Gamida Euromark, UTI.



Sistemul premium de zidărie și termoizolație din 

beton celular autoclavizat (BCA) ecologic

Sistemul de zidărie și termoizolație Somaco 
se utilizează pentru executarea pereților 
exteriori și interiori la toate tipurile de 
construcții civile și industriale. Sistemul se 
compune din blocuri de beton celular 
autoclavizat (BCA) de diverse dimensiuni și 
adeziv pentru BCA Somaco.

BCA este un material de zidărie economic, 
durabil, ecologic, foarte bun izolator termic, 
ușor de pus în operă.  BCA este un foarte bun 
material termoizolator, datorită milioanelor 
de goluri de aer înglobate. BCA nu necesită 
placare cu termosistem și face posibilă o 
reducere a facturii de incălzire cu peste 50% 
față de alte materiale de zidărie. Este de 
până de 6 ori mai ușor decât betonul monolit 

și de 2 până la 3 ori mai ușor decât blocurile 
ceramice. Este rezistent la cutremure, 
inundații și incendii, nu dezvoltă mucegai și 
igrasie, este absorbant acustic.

Datorită tehnologiei de fabricație superioare, 
produsele Somaco aparțin categoriei 
premium și oferă acum durabilitate și un 
finisaj de calitate superioară al suprafețelor și 
muchiilor. 

Sistemul Somaco este ecologic, pentru că 
implică doar materii prime naturale, este un 
excelent izolator termic și, în plus, asigură un 
consum de energie și gaz redus cu minim 
30%.

Somaco este cel mai mare producător de 
BCA din regiunea Moldova, cu o capacitate 
de producție de peste 300.000 mc anual. 
Somaco are o rețea extinsă de parteneri de 
distribuție. 

Pentru beneficiarii aflați în căutarea unui 
material de zidărie economic, durabil, foarte 
bun izolator termic, rezistent la cutremure și 
incendii, ușor de pus in operă, alegerea 
inteligentă o reprezintă sistemul de zidărie și 
termoizolație cu BCA Somaco, premium și 
ecologic. 

Construcțiile cu noul sistem de zidărie și 
termoizolație Somaco garantează economie 
de energie, timp și bani!

P A R T E N E R U L P E N T R U C O N S T R U C Ţ I I I N T E L I G E N T E



DEZVOLTARE DURABILĂ

Responsabilitate socială

Sănătate și securitate 
în muncă

Somaco investeș te  permanent  pent ru 
îmbunătățirea securității și sănătății în muncă 
atât a angajaților proprii cât și a terților 
subcontractanți. Construiește o cultură solidă 
care urmează principiile „Siguranța pe primul 
loc” și „Zero accidente”.

Investițiile se îndreaptă către achiziționarea 
unor echipamente de lucru și de protecție 
sigure, către modernizarea dispozitivelor de 
securitate pentru echipamente, dar și pentru 
desfășurarea unor campanii de conștientizare a 
riscurilor și de prevenire a lor.

Pentru că suntem un membru important al comunităților locale, am lansat mai multe 
proiecte de responsabilitate socială în beneficiul comunităților unde ne desfășuram 
activitatea: regiunea Muntenia (București, Buzău, Târgoviște), regiunea Moldova 
(Adjud, Roman), regiunea Transilvania (Teiuș) și regiunea Banat (Timișoara).

Dorim să fim un angajator sigur pentru colaboratorii noștri și susținem proiecte 
permanente de asigurare a sănătății și securității la locul de muncă. Suntem parte din 
viața de familie a angajaților noștri, desfășurăm programe de susținere a 
performanțelor lor școlare și sportive.

Formarea profesională este una dintre prioritățile noastre, astfel am înființat școli 
tehnice de calificare pentru muncitori și maiștri, am demarat programe de stagiatură și 
internship pentru studenții din învățământul universitar de profil.

Dorim să asigurăm protecția mediului pentru a permite comunităților locale să se 
dezvolte într-un mediu curat și durabil. Începând din anul 2016, Somaco organizează 
Ziua Verde în punctele sale de lucru. În această zi, salariații participă la acțiuni de 
plantare de copaci și de curățenie generală, reînnoind angajamentul lor pentru 
protejarea naturii și asigurarea unui mediu de lucru curat și sănătos.

Încurajăm angajarea voluntară a colaboratorilor noștri în activități cu impact social, 
cum ar fi proiecte pentru orfani, proiecte de susținere a școlilor și a spitalelor din oraș.

Somaco acordă o atenție sporită aspectelor de 
mediu, angajându-se ferm pentru susținerea unei 
politici de mediu sănătoase.

Preocupările noastre curente sunt:

     Reciclarea materialelor folosite sau rezultate 
din procesul de producție.

În anul 2012 am lansat o linie de concasare și 
reintroducere în procesul de producție a 
rebuturilor de BCA și elemente prefabricate din 
beton. La Adjud am lansat un sistem de reciclare 
a deșeurilor (paleți de lemn, ambalaje). 

În anul 2015 am realizat o investiție care a redus 
cu 50% cantitatea de deșeuri rezultate din 
procesul de producție a BCA.

Suntem preocupați de crearea unor produse 
eficiente din punct de vedere ecologic și cu 
amprentă scăzută de CO . Un exemplu îl 2

reprezintă betonul celular autoclavizat (BCA), 
unul dintre principalele noastre produse.

BCA este un material ecologic pentru construcții 
eficiente energetic: este 100% reciclabil, nu

Protecția mediului

Dezvoltarea durabilă este una dintre 
preocupările principale ale grupului de 
firme Somaco. În acest sens, investim 
permanent în proiecte de sănătate și 
securitate în muncă, protecția mediului și 
responsabilitate socială.

     Dezvoltarea de produse și procese 
eficiente din punct de vedere ecologic

necesită adaos de polistiren. Procesul de producție este nepoluant (se elimină doar 
abur), folosește eficient resursele (4 părți de BCA sunt produse din 1 parte materie 
primă) și consumă puțină energie (pentru a produce BCA se folosește mai puțin de 
jumătate comparativ cu alte materiale de construcție). Oferă un aer sănătos la 
interiorul clădirilor, nu elimină gaze și nu este toxic; este un material anorganic, 
care respiră, nu face mucegai și nu poate fi infestat cu insecte, acarieni.

Reducerea consumului de resurse este, de asemenea, una dintre direcțiile 
principale de protejare a mediului. În anul 2016 am finalizat la Adjud o investiție 
pentru reducerea cu 30% a consumului de energie și gaz în procesul de producție 
a BCA la fabrica Somaco din Adjud. Proiectul, în valoare de peste 1.6 milioane 
euro, a fost finanțat din fonduri atrase de Somaco și cofinanțat de Guvernul 
Norvegiei prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de 
finanțare Inovare Verde în Industria din România.

Reducerea consumului de resurse



24

SOMACO GRUP PREFABRICATE
Str. Biharia nr. 67-77, etaj 2, Sect. 1, București 

Tel: 031 425 45 77, Fax: 031 425 46 29
office@somaco.ro

www.somaco.ro

TEIUȘ
DN1, Km 395+ (460-525)
Galda de Jos, jud. Alba
T: 0258 806 333
F: 0258 852 001

ADJUD
Str. Revoluției nr. 17
Adjud, Jud. Vrancea
T: 0237 641 822  
F: 0237 643 410

BUZĂU
Str. Transilvaniei nr. 425
Buzău, Jud. Buzău
T: 0238 718 757
F: 0238 718 758

ROMAN
Bd. N. Bălcescu nr. 50
Roman, Jud. Neamț
T: 0233 740 445
F: 0233 740 446

TÂRGOVIŞTE
Str. Laminorului nr. 35,
Târgovişte, Jud. Dâmboviţa
T: 031 425 4577
F: 031 425 4629

TIMIŞOARA
Sat Dumbrăviţa, 
Com. Dumbrăviţa, Jud. Timiş
T: 037 270 9221
F: 031 425 4629
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