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LUMEA ESTE, PÂNĂ LA URMĂ, 3D 

La începutul secolului al 21-lea, industria construcţiilor 
a suferit o tranziţie de la metoda de proiectare şi 
construcţie 2D, folosită timp de secole, la o nouă abordare         
ce utilizează modele digitale 3D: Building Information       
Modelling - BIM (Modelarea informaţională a construcţiei).      
BIM presupune crearea şi folosirea modelelor inteligente 3D 
pentru a dezvolta şi comunica deciziile legate de proiect. Aşa 
cum industria producătoare a utilizat, timp de decenii, 
prototipuri digitale pentru inginerie, analiză şi producţia de 
ansambluri de produse, industria construcţiilor a început să 
adopte o abordare similară pentru proiecte.

În timp ce BIM a câştigat teren în industrie, recesiunea 
economică globală a dus la pagube şi un declin semnificativ al 
producţiei şi profitului. Astăzi, economiile îşi revin lent şi 
cheltuielile cu construcţiile sunt în creştere, dar căderea în urma 
recesiunii încă se simte. Competiţia este mai mare ca oricând şi 
toţi jucătorii din lanţul de aprovizionare din domeniul 
construcţiilor, de la arhitecţi şi ingineri la contractori generali şi 
producători, sunt sub presiune pentru a livra proiectele mai rapid 
la costuri mai mici.
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http://www.autodesk.com/solutions/bim/overview


TENDINŢE ÎN INDUSTRIE: ADOPTAREA RAPIDĂ A TEHNOLOGIEI BIM
În acest context, din ce în ce mai multe firme apelează la BIM pentru a avea un avantaj 
competitiv şi pentru a îşi optimiza productivitatea. Numeroase studii şi analize au 
documentat adoptarea rapidă a tehnologiei BIM în industria construcţiilor în întreaga 
lume.

Niveluri de adopţie BIM în America de Nord

Sursa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"

2007

28 % 49 % 71 %

2009 2012

Urmăriţi raportul 
complet SmartMarket 
Report, "The Business 
Value of BIM in North 

America"

    ACCES RAPORT
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http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business-value-of-bim-in-north-america.pdf
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business-value-of-bim-in-north-america.pdf


CEREREA PENTRU BIM ESTE ÎN CREŞTERE
Pe măsură ce adoptarea BIM se face la scară mai largă, utilizarea 
modelelor digitale pentru proiectare virtuală, construcţie şi 
colaborare devine  standard, iar guvernele, organizaţiile şi 
proprietarii din întreaga lume solicită BIM pentru proiectele noi 
de clădiri. De exemplu:

• La începutul anului 2014, Parlamentul European a aprobat o
Directivă pentru achiziţiile din sectorul public care încurajează
autorităţile publice să ia în considerare folosirea BIM pentru
lucrări publice şi atrage atenţia asupra oportunităţii şi
beneficiilor aduse de BIM pentru proiectele publice de
construcţii.

• În 2011, guvernul din Marea Britanie a anunţat o strategie BIM care
impune BIM 3D colaborativ  pentru proiecte guvernamentale până în
2016. Având în vedere faptul că guvernul deţine aproximativ 40% din
cheltuielile de capital din industria construcţiilor, acest lucru reprezintă
o impunere agresivă a BIM.

• În Statele Unite, Administraţia Generală a Serviciilor (General Services
Administration - GSA) – agenţia guvernamentală care se ocupă de
construcţia şi administrarea facilităţilor federale şi astfel cel mai mare
proprietar de spaţii comerciale din Statele Unite - a început să  solicite
livrarea modelelor informaţionale ale construcţiei  pentru proiectele
federale majore de construcţie în 2006.

• Începând cu anul 2008,  Corpul Inginerilor Militari din SUA (U.S. Army
Corps of Engineers) solicită utilizarea BIM  pentru toate proiectele de
construcţii militare pentru a optimiza timpul şi costurile de construcţie.
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http://www.bimhow.com/industry-applause-for-the-eus-call-to-modernize-construction-projects-with-bim-technology/
http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/07/Client-Guide-to-3D-Scanning-and-Data-Capture.pdf
http://www.gsa.gov/portal/category/21062
https://cadbim.usace.army.mil/Downloads/BIM/TheMilitaryEngineer_novdec_2012.pdf


TENDINŢE ÎN INDUSTRIE: BIM ŞI NOI
STRATEGII PENTRU PROIECTAREA CLĂDIRILOR
BIM sprijină strategii noi importante pentru proiectarea clădirilor 
care schimbă contextul, afacerile şi practicile societăţilor din 
industria AEC:

• Aşteptările sunt mai mari în ceea ce priveşte colaborarea mai
strânsă între activităţile de proiectare, inginerie şi construcţie.
Fluxurile de activităţi bazate pe model şi software BIM sunt
indicatorii cheie care favorizează echipele integrate. De asemenea,
progresul tehnologic pentru colaborare şi comunicare şi dominaţia
tehnologiilor cloud, sociale şi mobile transformă modul în care
oamenii pot lucra împreună.

• Utilizarea prefabricatelor pentru optimizarea productivităţii este
din ce în ce mai ridicată, McGraw-Hill Construction estimând că, în
2013, peste 90% din proiectele din America de Nord vor utiliza
ceva din industria prefabricatelor generate de model şi construcţii
modulare. Precizia şi inteligenţa fluxului de activităţi BIM oferă o
punte de legătură între intenţia de proiectare şi construcţie,
conectând proiectanţii cu producătorii şi contractorii.

• Sustenabilitatea a devenit standardul aşteptat pentru orice proiect
semnificativ de construcţii de astăzi. Fluxurile de activităţi BIM
bazate pe model şi instrumentele de analiză ajută firmele să
evalueze abordările sustenabile de proiectare şi să ofere clădiri mai
ecologice la costuri mai bune.Rata de adopţie a tehnologiei BIM,
ce mai ecologice la costuri mai bune.

Rata de adopţie a tehnologiei BIM, cerinţele proprietarilor şi  
tendinţele din industrie subliniază clar faptul că industria 
construcţiilor se îndepărtează de modurile convenţionale de 
activitate şi îmbrăţişează noi metode şi tehnologii pentru 
construcţii. Acest lucru ridică întrebarea: poate o societate care se 
bazează în continuare pe procesele şi tehnologiile 2D vechi de 
decenii să supravieţuiască?
Înainte de a discuta întrebarea, trebuie să analizăm BIM mai 
îndeaproape.

Procentul companiilor americane care au 
indicat că iau în considerare capacităţile 
BIM la selectarea echipelor de proiect.

Sursa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"

81 %
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http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/bim-data-management-and-collaboration-sept-2013.pdf
http://www.asce.org/uploadedFiles/Industry_Outlook_-_New/MHC Prefabrication  Modularization SMR (2011).pdf
http://www.autodesk.com/sustainable-design/revolution
http://www.autodesk.com/360-cloud


Ce este BIM?
În termeni simpli, BIM este o metodă de proiectare, construire şi 
exploatare a clădirilor care implică generarea şi folosirea modelelor 
inteligente 3D. În comparaţie cu desenele tradiţionale 2D, aceste 
modele oferă tuturor părţilor interesate o mai bună înţelegere a 
proiectului, ceea ce duce la rezultate mai bune, mai uşor de 
estimat.

Cum diferă BIM de CAD? BIM este mai mult decât simplu CAD 3D; mai 
mult decât un model 3D al clădirii. Soluţiile BIM se folosesc de 
tehnologia bazelor de date relaţionate pentru a integra informaţii şi 
relaţii în modele, generând modele "inteligente".

COLABORARE

ÎNŢELEGEREPRODUCTIVITATE
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MODELELE BIM SUNT INTELIGENTE ÎN MAI MULTE DIRECŢII IMPORTANTE:

• Modelele conţin reprezentări geometrice ale clădirii şi componentelor
acesteia, precum şi o cantitate mare de date asociate proiectului, cum ar fi
specificaţii, numere model, informaţii de garanţie şi altele asemenea.

• Modelele sunt comportamental corecte. Elementele clădirii, cum ar fi grinzi
şi conducte "ştiu" ce sunt, ce fac şi cum să reacţioneze la restul modelului.
Această inteligenţă integrată permite ca modelele să fie analizate,
vizualizate, programate sau cuantificate ca ansamblu al clădirii creat din
materiale reale, cu caracteristici şi relaţii funcţionale reale, permiţănd
efectuarea unor  activităţi extrem de importante precum analiza structurală,
simularea luminii naturale, vizualizarea proiectului, simularea construcţiei  şi
estimarea costurilor.

• "Inteligenţa" cu adevărat esenţială din spatele BIM este
managementul automat al acestor relaţii dintre modele. Modelul
constructiv şi toate documentele de proiectare sunt incluse într-o
bază de date integrată unde totul este interconectat. Desenele,
vederile, programele etc. sunt prezentări directe ale modelului 3D
de bază. De vreme ce desenele sunt în acest sens vederi directe
ale modelului, acestea sunt întotdeauna reprezentări precise ale
proiectului de construcţie. Nu sunt necesare eforturi suplimentare
pentru a sincroniza datele şi nici intervenţii manuale pentru
sincronizarea desenelor cu documentele proiectului.

Mai puţine 
erori şi 

omisiuni 

PROCENT CONTRACTORI CE CONSIDERĂ BIM CA FIIND UNUL DIN 
CELE MAI IMPORTANTE TREI BENEFICII PENTRU ORGANIZAŢIE
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ărilor Sursa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"
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Beneficii BIM pe termen scurt (2009 şi 2012)

Erori şi 
omisiuni mai 
puţine în 
documentaţie 

Păstrarea 
relaţiilor 
de afaceri 

52 % 51 %
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Sursa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"

VALOAREA BIM
Şi ajungem din nou la întrebarea originală. Poate o firmă să 
supravieţuiască fără BIM? Statisticile, tendinţele şi cerinţele 
proprietarilor indică acelaşi răspuns: nu.

Dar este, totuşi, o veste bună, chiar şi pentru firmele care nu 
au adoptat încă BIM. Şi asta deoarece BIM poate oferi 
firmelor beneficii substanţiale şi de durată, ceea ce permite 
strategii de proiectare şi construcţie inovatoare şi un avantaj 
competitiv semnificativ.

Evaluările profesioniştilor care au trecut deja la BIM includ mai 
multe calităţi principale ale BIM, cum ar fi: 

• Erori şi omisiuni mai puţine în documentaţie
• Mai puţine lucrări de refacere
• Reducerea duratei proiectului
• Profit mai mare
• Abilitatea de a obţine noi contracte şi de a menţine

relaţiile de afaceri
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Beneficii BIM pe termen lung (2009 şi 2012)

49 %



Pentru a fi competitivi, nu am 
putut sta deoparte aşteptând ca 
BIM să preia industria; a trebuit 
să fim printre primii în utilizarea 
acestei tehnologii.
Norb Howell
BIM Manager
Gannett Fleming

REZUMAT
Caracterul industriei se schimbă pe măsură ce proiectarea construcţiilor pe 
baza modelelor creşte şi se intersectează cu noi tehnologii, noi metode de 
livrare şi noi modele de activitate. Gradul de colaborare, tipul fluxurilor de 
informaţii, scenariile pentru managementul riscurilor şi abordările 
alternative pentru livrarea proiectelor sunt toate manifestări ale schimbării. 
Pentru a supravieţui, firmele trebuie să poziţioneze strategic utilizarea 
tehnologiei, începând cu BIM.
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http://www.architectmagazine.com/technology/phillip-g-bernstein-on-the-future-of-design-practice_o



