
 

 

 
 

Bucureşti, 23 august 2018 
 

 
 
Stimate Partener, 
 
Am plăcerea să vă invit la a doua Conferință Internațională « Soluții prefabricate din beton », organizată 
de PREFBETON, Organizația Patronală a Producătorilor de Prefabricate din Beton din Romania. 
 
Evenimentul va avea loc pe data de 4 octombrie 2018 (joi), între orele 8.30 şi 18.30, la Grand Hotel 
Italia***** din Cluj-Napoca.  
 
Continuăm și în acest an seria discuțiilor pe tema soluțiilor prefabricate din beton. Vorbitori din România 
și din străinătate vor aborda diverse teme actuale sau proiecții către viitor, menite să inspire participanții: 
Soluții inovatoare prefabricate din beton pentru infrastructura rutieră, proiecte logistice și comerciale, 
proiecte socio-culturale, proiecte rezidențiale; O paralelă beton monolit – beton prefabricat, avantaje, 
provocări – o perspectiva completă proiectant, antreprenor general, beneficiar, architect, producător 
prefabricate; Soluții prefabricate în zone seismice similare României; Evoluția legislației în domeniu; 
Perspective economice ale pieței de construcții; Betonul prefabricat este uimitor – de la structuri clasice 
la betonul-dantelă, de la betonul obișnuit la cel de înaltă performanță.    
 
Dorim să ne fiți alături la această a doua conferință internațională pentru prefabricate de beton din 
Romania. În acest sens, vă rugăm să vă înscrieți pe website-ul Organizației, www.prefbeton.ro, până 
pe 15 septembrie 2018. Participarea la conferință este gratuită în limita locurilor disponibile și în funcție 
de ordinea înscrierii participanților. Eventualele costuri aferente transportului și cazării cad în grija 
oaspeților. Prefbeton a negociat tarife preferentiale pentru cazare, astfel: Camera Classic single use: 65 
euro/noapte, Camera Clasic double use: 75 euro/noapte, Camera Deluxe single use: 75 euro/noapte, 
Camera Deluxe double use: 85 euro/noapte. 
 
Pentru orice detalii suplimentare despre eveniment, vă rugăm să o contactați pe doamna Mirela 
Delegeanu, Director Executiv Prefbeton, e-mail office@prefbeton.ro, tel. 0722 504 041.  
 
Vă mulțumim anticipat pentru că acceptați sa ne fiți alături cu această ocazie şi vă asigurăm de înalta 
noastră considerație. 
 
 
Cu respect, 
 
Gabriel Colobațiu 
Președinte PREFBETON 
 


