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Scopul Caietului de lucru pentru implementarea unui proiect pilot BIM este 
acela de a oferi un cadru de lucru pe care arhitecţii, inginerii, supervizorii, 
inginerii civili, contractorii şi titularii îl pot consulta pentru a implementa 
procese de Modelare Informaţională a Construcţiilor (Building Information 
Modeling - BIM), precum şi bune practici.
    

Acesta este un document care însoţeşte “Ghidul introductiv pentru proiecte pilot Autodesk BIM”. Şablonul poate fi utilizat 
pentru a facilita elaborarea unui plan pentru implementarea procesului BIM. Fiecare secţiune oferă sfaturi şi exemple 
pentru completarea şablonului editabil.

Documentul oferă sugestii privind rolurile şi responsabilităţile părţilor, detaliile şi scopul informaţiilor comunicate, procese 
relevante pentru activitate sau programe de asistenţă. 

Acest Caiet de lucru pentru implementare vă va ajuta, de asemenea, să identificaţi echipele de proiect, să definiţi procesele 
şi nevoile esenţiale de-a lungul proiectului, să atribuiţi roluri şi responsabilităţi şi să selectaţi soluţii software care folosesc 
comunicarea colaborativă pentru a reduce costurile proiectului.

Plan organizaţional de implementare BIM 



5

Caietul de lucru pentru implementarea unui proiect pilot BIM este împărţit în două secţiuni: 

 
 
 
 
Pentru părţile interesate în proiecte de clădiri, infrastructură şi construcţii, beneficiile posibile rezultate din aplicarea 
cadrului de lucru şi a sugestiilor includ: 
 

     • Comunicare şi colaborare îmbunătăţite între toţi membrii echipei de proiect

     • Mai puţine probleme privind depăşirea costurilor, programului şi scopului sau probleme legate de calitate

     • Capacitatea de a livra proiectele mai rapid, mai eficient, mai economic şi cu un impact mai redus asupra mediului

Plan organizaţional pentru implementare BIM 

Plan organizaţional BIM
ajută societăţile să implementeze
metodologia BIM la nivel organizaţional

Plan proiect BIM 
ajută echipele de proiect să implementeze 
BIM în cadrul unui proiect  pilot
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Plan organizaţional de implementare BIM 

Plan organizaţional de implementare BIM  

Implementarea BIM poate avea un impact major asupra 
operaţiunilor companiei dvs. În această secţiune veţi defini 
viziunea asupra BIM la nivelul companiei dvs., inclusiv obiective, 
ţinte şi alinierea la viziunea organizațională globală.



Declaraţie privind viziunea organizaţiei 

A fi contractorul general primar în proiecte complexe de construcţie prin care provocările îndeplinite cu ajutorul tehnologiei să ne diferenţieze de competitorii noştri. 

BIM facilitează viziunea 

Practicile BIM ne ajută să diferenţiem societatea prin servicii extinse oferite clienţilor noştri. 

BIM modifică viziunea 

BIM ne permite să concurăm pentru mai multe proiecte.

Aliniere la viziunea organizațională 
În spaţiul de mai jos, specificaţi viziunea organizaţiei şi modul în care credeţi că implementarea BIM facilitează sau 
modifică viziunea respectivă. Prima linie oferă exemple.

Plan organizaţional de implementare BIM 
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Obiective pentru BIM   
Enumeraţi mai jos obiectivele şi ţintele pentru adoptarea BIM. De asemenea, notaţi modul în care doriţi să măsuraţi 
rezultatele obiectivelor şi timpul vizat pentru acestea. Primul rând prezintă un exemplu.

 Obiectiv BIM Obiectiv măsurabil Atins dacă Timp estimat 

Optimizarea managementului 
operaţiunilor pentru toate 
facilităţile noi 

Obţinerea unui model “as-built” 
pentru toate construcţiile noi 
care să prezinte informaţii privind 
sistemele mecanice 

Modelul este colectat sau 
actualizat de echipa de proiect 
după fiecare proiect sau WO 

Aprilie 2015

Plan organizaţional de implementare BIM 
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Instrumente software actuale de lucru 
În tabelul de mai jos, enumeraţi instrumentele software de lucru pe care organizaţia dvs. le foloseşte pentru un proiect 
specific. Bifaţi domeniul de activitate şi specificaţi instrumentul de editare utilizat curent pentru fiecare fază a proiectului. 
Pentru domeniile care nu sunt acoperite de organizaţia dvs., lăsaţi rândul liber. Primul rând prezintă un exemplu.

Industrie Fază proiect Instrument software de lucru

Arhitectură 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie
5 – Administrare construcţie / Construire 

1 – Revit, AutoCAD
2 – Revit
3 – Revit, AutoCAD
4 – Altele (completaţi numele) 
5 – NA

 Arhitectură 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie
5 – Administrare construcţie / Construire 

 Proiectare Civilă/
Infrastructură 

1 – Planificare şi concept 
2 – Studii şi colectare date 
3 – Proiectare preliminară 
4 – Proiectare finală 
5 – Documentaţie proiect 
6 – Licitaţie 
7 – Administrare construcţie / Construire

Plan organizaţional de implementare BIM 
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Industrie Fază proiect Instrument software de lucru

 Construcţii 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie
5 – Administrare construcţie / Construire 
6 – Deviz estimativ 
7 – Planificare
8 – Coordonare
9 – Proiectare detaliată 

10 – Dispunere
11 – Ridicare 

 Mecanică 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie 
5 – Administrare construcţie / Construire 

 Electrică 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie 
5 – Administrare construcţie / Construire

Plan organizaţional de implementare BIM 
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Industrie Fază proiect Instrument software de lucru

 Instalaţii sanitare 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie 
5 – Administrare construcţie / Construire

 Structuri 1 – Proiectare schematică 
2 – Dezvoltare proiect 
3 – Documentaţie construcţie 
4 – Licitaţie 
5 – Administrare construcţie / Construire

 Altele (A se completa) Altele (A se completa) 

Plan organizaţional de implementare BIM 
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Modele planificate   
În tabelul de mai jos, enumeraţi modelele pe care organizaţia dvs. le poate crea pentru un proiect specific. Enumeraţi 
numele modelului, conţinutul modelului, faza proiectului în care modelul este livrat în mod specific şi instrumentul de 
editare model folosit curent. Pentru modelele care nu pot fi create de organizaţia dvs., lăsaţi rândul liber; adăugaţi rânduri 
pentru tipurile de modele care nu sunt incluse şi de care credeţi că veţi avea nevoie. Primul rând prezintă un exemplu.

Nume model Conţinut model Fază proiect Instrument software

Model de 
coordonare 

Componente de arhitectură, structuri 
şi MEP ale clădirii principale şi structurii 
garajului 

Documente privind dezvoltarea 
proiectării şi construcţiei

Autodesk Revit

Model proiectare 
civilă

 Civil 3D 
 InfraWorks 
 Altele: ______________________ 

______________________________

Model arhitectural  Autodesk Revit 
 Altele: ______________________ 

______________________________ 

Model structural  Autodesk Revit 
 Altele: ______________________ 

______________________________ 

Mecanică  Autodesk Revit 
 Altele: ______________________ 

______________________________ 

Plan organizaţional de implementare BIM 

http://www.autodesk.com/products/autodesk-autocad-civil-3d/overview
http://www.autodesk.com/products/infraworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
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Nume model Conţinut model Fază proiect Instrument software

Electrică  Autodesk Revit 
 Altele:  ______________________ 

______________________________

Instalaţii sanitare  Autodesk Revit 
 Altele: ______________________ 

______________________________

Model construcţie  Autodesk Revit 
 Altele:  ______________________ 

______________________________

Model coordonare  Navisworks Manage sau Simulate 
 BIM 360 Glue 
 BIM 360 Field 
 Altele: ______________________ 

______________________________

Model “As-built”  Autodesk Revit 
 Altele:  ______________________ 

______________________________

Model proiectare 
schematică 

 Autodesk Revit 
 Altele:  ______________________ 

______________________________

Altele

Plan organizaţional de implementare BIM

http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/gallery-view
http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/gallery-view
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
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Activităţi planificate de analiză   
Enumeraţi tipurile de instrumente de analiză pe care organizaţia dvs. intenţionează să le implementeze. Selectaţi căsuţa 
şi introduceţi numele instrumentului dorit, dacă îl cunoaşteţi. Pentru activităţile de analiză care nu sunt realizate de 
organizaţia dvs., lăsaţi rândul liber.

Analiză Descriere Instrument(e) recomandat(e) 

Vizualizare Instrumentele de vizualizare permit echipei de proiect să vizualizeze proiectul sau 
construcţia în format 3D, oferind o perspectivă mai precisă asupra produsului final. Aceste 
instrumente sunt foarte utile pentru depunerea propunerilor pentru atribuirea mai multor 
proiecte. 

 Autodesk 360 Rendering 

 3ds Max Design

 InfraWorks

 Navisworks   

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Structură Instrumentele de analiză structurală folosesc modelul pentru a analiza proprietăţile 
structurale ale clădirii. Programul de analiză structurală foloseşte în mod specific metoda 
elementelor finite (FEM) pentru a măsura presiunile aplicate asupra tuturor elementelor 
structurale ale proiectului. Pentru ca analiza structurală să funcţioneze eficient, 
instrumentul iniţial de modelare structurală trebuie să fie compatibil cu instrumentul 
de analiză structurală, iar datele originale ale modelului structural trebuie să includă 
informaţii privind elementele structurale. 

 Structural Analysis for Revit 

 Robot Structural Analysis  

 Altele:  ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Detecţie 
conflicte 

Analiza detecţiei conflictelor se realizează pentru a verifica interferenţele dintre elementele 
de proiectare pentru unul sau mai multe modele. Pentru a facilita reducerea modificărilor 
în timpul construcţiei, detecţia conflictelor trebuie realizată din timp şi trebuie continuată 
de-a lungul procesului de proiectare. Pentru ca detecţia conflictelor să funcţioneze 
corespunzător, modelele proiectului trebuie să cuprindă un punct de referinţă comun şi să 
fie compatibile cu instrumentul de detecţie conflicte. 

 Autodesk Revit 

 Navisworks Manage 

 BIM 360 Glue 

 Altele:  ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Plan organizaţional de implementare BIM

https://structuralanalysis.360.autodesk.com/
http://www.autodesk.com/products/autodesk-simulation-family/features/robot-structural-analysis/all/gallery-view
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/gallery-view
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Analiză Descriere Instrument(e) recomandat(e) 

Estimare 
cantităţi 

Obiectivul analizei privind estimarea cantitativă este acela de a utiliza datele de 
modelare pentru a automatiza sau simplifica procesul de estimare cantitativă. 
Informaţiile din instrumentul de estimare cantitativă pot fi apoi importate sau legate 
la programul de estimare a costurilor. Pentru ca procesul de estimare cantitativă să 
funcţioneze eficient, autorul iniţial al modelării trebuie să includă informaţii relevante în 
proiect. 

 Autodesk Revit 

 Navisworks Manage sau Simulate 

 Altele:  ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Planificare/4D Analiza planului de lucru permite echipei de proiect să folosească modelul proiectului 
pentru a analiza programul şi secvenţele construcţiei. Informaţiile pot fi apoi folosite 
pentru a modifica sau ajusta programul de construcţie. Deşi există instrumente care 
permit membrilor echipei de proiect să vizualizeze construcţia în timp, aceste sisteme 
nu interacţionează momentan cu instrumentele de planificare. 

 Navisworks Manage sau Simulate

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Analiza 
costurilor/5D 

Construirea modelelor 5D ajută diferiţii participanţi (arhitecţi, proiectanţi, contractori şi 
titulari) la orice proiect de construcţii să vizualizeze evoluţia activităţilor de construcţie 
şi costurile aferente în timp. Tehnica de management al proiectului centrat pe BIM are 
potenţialul de a optimiza semnificativ managementul proiectului şi livrarea proiectelor 
de construcţii de orice dimensiuni şi complexitate. 

 Navisworks Manage sau Simulate

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Energie/LEED Instrumentele de analiză clasificare - energie LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design - Leadership în energie şi proiectare de mediu) ajută echipa 
de proiect să evalueze impactului deciziilor de proiectare asupra sustenabilităţii şi 
consumului de energie. Acest model de analiză este de regulă bazat pe modelul 
arhitectural principal, după care sistemul constructiv şi materialele pot fi folosite pentru 
a evalua sustenabilitatea proiectului şi consumul de energie. 

 Energy Analysis for Revit 

 Green Building Studio 

 Altele:  ______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Plan organizaţional de implementare BIM

http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/energy-analysis-revit/overview
http://www.autodesk.com/products/green-building-studio/overview
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Analiză Descriere Instrument(e) recomandat(e) 

Geospaţial Instrumentele de analiză geospaţială permit echipei de proiect să se bazeze pe datele 
GIS de-a lungul proiectului. De exemplu, aceasta poate include probleme de mediu 
precum evitarea solurilor sărace şi a mlaştinilor. De asemenea, poate implica zonarea 
suprapusă sau informaţii privind utilizarea terenurilor. În cele din urmă, poate oferi un 
mecanism în care informaţiile relevante pentru proiect pot fi exportate şi comunicate 
municipalităţii la finalul proiectului. 

 AutoCAD Map 3D 

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________

Apă pluvială Instrumentele de analiză pentru apa pluvială permit echipei de proiect să modeleze 
elemente complexe de hidrologie, hidraulică şi pentru calitatea apei. Acest lucru poate 
include proiectarea şi dimensionarea componentelor sistemului de scurgere şi facilităţi 
de retenţie pentru un mai bun control al inundaţiilor şi pentru protecţia calităţii apei. 

 Autodesk Storm & Sanitary Analysis

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________

Canalizare Instrumentele de analiză pentru canalizare permit echipei de proiect să analizeze 
sisteme sanitare sau de canalizare simple şi complexe ori combinate. De regulă sunt 
folosite pentru planuri cadru, reabilitare, proiectare şi extinderea modelului pentru 
canalizare. 

 Autodesk Storm & Sanitary Analysis

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________

Rute vehicule Instrumentele de analiză pentru rutele vehiculelor permit arhitecţilor, inginerilor sau 
planificatorilor să evalueze în avans mişcările vehiculelor pentru proiecte de transport 
sau şantier. Acest lucru este important pentru a asigura respectarea standardelor 
minime, precum şi considerarea factorilor precum linii de vizibilitate şi posibile 
probleme legate de siguranţă. 

 Autodesk Vehicle Tracking 

 Altele: ______________________ 

______________________________ 

______________________________

Altele

Altele

Plan organizaţional de implementare BIM
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Abilităţi curente
În spaţiul de mai jos, completaţi abilităţile curente ale organizaţiei dvs., enumerând tipul angajaţilor, numărul acestora pentru 
fiecare categorie şi nivelul mediu al abilităţilor. (Cu alte cuvinte, în ceea ce priveşte abilităţile, unde se situează organizaţia dvs. 
astăzi?) Primul rând prezintă un exemplu.

Abilitate Tip angajaţi / Număr / Nivel mediu abilităţi 

Proiectare CAD 2D Asistent administrativ / 5 / Niciunul 
Arhitect asociat / 37 / Expert 
Manager proiect / 8 / Novice 
Executiv / 3 / Niciunul

 Proiectare CAD 2D 

 
 

 Proiectare BIM 3D 

 
 

 Vizualizare

 

 

Plan organizaţional de implementare BIM
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Abilitate Tip angajaţi / Număr / Nivel mediu abilităţi 

 Simulare

 

 Analiză

 

 

 Altele: 

__________________________  

__________________________

__________________________

__________________________

 

Plan organizaţional de implementare BIM
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Abilităţi necesare 
 
În spaţiul de mai jos, completaţi abilităţile dorite prin enumerarea tipului de angajaţi, numărul total al acestora, nivelul 
mediu dorit al abilităţilor şi numărul de angajaţi cu nivelul dorit. (Cu alte cuvinte, în ceea ce priveşte abilităţile, ce doriţi să 
îmbunătăţiţi?) Primul rând prezintă un exemplu. 

Abilitate Tip angajaţi / Număr / Nivel dorit de abilităţi / Număr cu nivelul abilităţilor 

Proiectare CAD 2D 

Asistent administrativ / 5 / Novice / 0 
Arhitect asociat / 37 / Expert / 10 
Manager proiect / 8 / Intermediar / 2 
Executiv / 3 / Novice / 0 

 Proiectare CAD 2D 

 Proiectare BIM 3D

Plan organizaţional de implementare BIM
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Abilitate Tip angajaţi / Număr / Nivel dorit de abilităţi / Număr cu nivelul abilităţilor 

 Vizualizare

 Simulare

 Analiză

 

 Altele: 

__________________________  

__________________________

__________________________

__________________________

Plan organizaţional de implementare BIM
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Plan existent de instruire şi cerinţe
  
Aveţi un proces de instruire curent pentru personalul dvs.? (Exemplu: Sesiuni conduse de un instructor, instruire internă, 
participare la conferinţe, participare la seminarii web...) Dacă da, descrieţi tipurile de instruire primită de angajaţii dvs., 
precum şi forma în care aceasta a fost asigurată. Includeţi, de asemenea, orice domenii de instruire considerate necesare.  

Plan organizaţional de implementare BIM
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Plan de asistenţă 
 
Ce tipuri de asistenţă sunt implementate în acest moment? Enumeraţi asistenţa folosită pentru programele utilizate 
curent, precum şi programele despre care vă interesează să aflaţi mai multe. Accesaţi link-ul de mai jos pentru mai multe 
informaţii privind serviciile de asistenţă: http://www.autodesk.com/subscription/maintenance.

Sistem Tip asistenţă Date de contact Program asistenţă 

Autodesk Revit Autodesk Premium Support 1-800-555-5555 8 a.m.–6 p.m. EST

 

 

Plan organizaţional de implementare BIM
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Plan de implementare proiect BIM 

Plan de implementare proiect BIM 
 
În această secţiune a Planului de testare pentru implementare BIM, 
veţi stabili un cadru de planificare pentru proiectele dvs. şi veţi afla informaţii 
cu privire la diferitele tipuri de tehnologie care vă pot ajuta să lucraţi mai eficient. 

 

• Soluţii care ajută echipele de proiect să creeze, adapteze şi să re-folosească modele digitale pline de informaţii în 
fiecare fază a proiectului, inclusiv proiectare, construcţie şi operaţiuni.
 
• Instrumente de analiză care oferă informaţii bogate asupra posibilităţii de construire şi potenţialului clădirilor 
şi infrastructurii înainte ca acestea să fie construite. Folosind această analiză, echipele de proiect pot lua decizii 
informate cu privire la dispunerea geometrică, materiale de construcţie, energie şi sustenabilitate - şi pot detecta mai 
bine şi preveni interferenţele costisitoare între elemente precum conducte şi grinzi.  

• O platformă de comunicare şi colaborare care ajută la consolidarea proceselor, permiţând în acelaşi timp membrilor 
echipei să împărtăşească informaţii legate de proiect în manieră structurată.
 
Cu aceste soluţii, puteţi contribui la păstrarea intactă a datelor BIM în toate fazele de dezvoltare. La începutul unul 
proiect, echipa poate lucra pentru a rezolva problemele de proiectare înainte de începerea lucrărilor. La finalul unui 
proiect, în loc de livrarea multor role şi cutii de documente scrise, echipa poate prezenta titularului proiectului un 
model digital comprehensiv care oferă toate informaţiile necesare pentru administrarea şi exploatarea proiectului.
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Echipele de proiect pot folosi planul de dezvoltare BIM ca model de colaborare şi activitate pentru stabilirea standardelor 
proiectului şi pentru aliniere la începutul acestuia. Plan de implementare proiect BIM poate ajuta echipele să definească 
roluri şi responsabilităţi pentru fiecare membru al echipei, tipul de informaţii create şi distribuite, precum şi sistemele 
software utilizate şi modul de utilizare a acestora. Echipele de proiect pot fluidiza comunicarea şi pot planifica mai eficient 
- acest lucru ajută la reducerea costurilor, precum şi la rezolvarea problemelor legate de calitate, scop şi program în toate 
fazele de construcţie.

Descriere proiect
 

Introduceţi mai jos informaţii cheie despre proiect. Includeţi numele proiectului, numărul proiectului atribuit de titular, 
adresa, descrierea proiectului şi zone ale proiectului care vor fi sau nu modelate.

Nume proiect   

Număr proiect atribuit de 
proprietar

 

Adresă proiect 

Descriere proiect  

Zone modelate   

Plan de implementare proiect BIM 
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Echipa principală de colaborare  
Enumeraţi mai jos membrii echipei principale pentru proiect.

Nume contact Rol/Funcţie Companie Email Telefon

Plan de implementare proiect BIM
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Obiective şi ţinte ale proiectului  
Mai jos, enumeraţi obiectivele pentru folosirea BIM în cadrul proiectului. De asemenea, notaţi modul în care veţi măsura 
rezultatele obiectivelor şi timpul vizat pentru acestea. Primul rând prezintă un exemplu.

 
Scop proiect Obiectiv Atins dacă Timp estimat 

Achiziţie oţel structural Includeţi furnizorul în procesul de 
modelare pentru a porni procesul 
de fabricare mai devreme 

Oţelul este pregătit şi livrat pe 
şantier când este necesar 

Aprilie 2015

Plan de implementare proiect BIM
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Faze/repere proiect     
În tabelul de mai jos, descrieţi fazele proiectului, data estimată pentru începere şi părţile interesate implicate. 
Primul rând prezintă un exemplu.

Fază/repere proiect Data estimată 
pentru începere 

Data estimată 
pentru finalizare 

Părţi interesate implicate 

Conceptualizare 2/1/2015 4/1/2015 Proprietar, A/E, sub-consultanţi, CM 

Plan de implementare proiect BIM
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Manageri model     
Pentru fiecare tip de model creat, enumeraţi managerii model pentru proiect în tabelul de mai jos. Acest lucru este util 
pentru planificarea şedinţelor de analiză.

Nume companie parte 
interesată 

Nume manager model Email Telefon

Plan de implementare proiect BIM
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Modele planificate 
 
În tabelul de mai jos, enumeraţi modelele create pentru un proiect. Enumeraţi numele modelului, conţinutul modelului, 
faza proiectului în care va fi livrat modelul, societatea care elaborează modelul şi instrumentul de editare utilizat. Pentru 
modelele care nu pot fi utilizate sau create pentru proiect, lăsaţi rândul liber; adăugaţi rânduri pentru tipurile de modele 
care nu sunt incluse şi de care credeţi că veţi avea nevoie. Primul rând prezintă un exemplu. 

Nume model Conţinut model Fază proiect Companie executant Instrument software

Model de 
coordonare  
 

Componente arhitecturale, 
structurale şi MEP ale 
clădirii principale şi structura 
garajului 

Documente privind 
dezvoltarea proiectării şi 
construcţiei 

Proiectanţi ABC Autodesk Revit 

Model proiectare 
civilă

Model arhitectural 

Plan de implementare proiect BIM
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Nume model Conţinut model Fază proiect Companie executant Instrument software

Model structural 

Model MEP

Model construcţie 

Model coordonare

Model “As-built” 

Plan de implementare proiect BIM
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Documente contractuale  
Enumeraţi modelele considerate parte din documentele contractuale în tabelul de mai jos.   

Modele considerate parte din documentele contractuale ale proiectului. 

Plan de implementare proiect BIM
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Plan de analiză detaliată
 
Pentru fiecare tip de analiză care poate fi realizată pentru proiect, enumeraţi modelele utilizate pentru analiză, societatea 
care va realiza analiza, formatul necesar pentru fişier, faza estimată a proiectului şi instrumentul utilizat pentru analiză. 
Dacă analiza este asociată altor instrucţiuni, marcaţi coloana Instrucţiuni speciale şi enumeraţi detaliile în Tabelul de 
Instrucţiuni speciale din secţiunea următoare. 

Analiză Instrument de 
analiză 

Model Companie 
executant

Fază(e) proiect Format fişier 
necesar 

Instrucţiuni 
speciale 

Vizualizare

Structuri 

Detecţie conflicte 

Plan de implementare proiect BIM



33

Analiză Instrument de 
analiză 

Model Companie 
executant

Fază(e) proiect Format fişier 
necesar 

Instrucţiuni 
speciale 

Estimare cantităţi 

Planificare/4D 

Analiza 
costurilor/5D 

Energie/LEED 

Lumină naturală/ 
artificială 

Plan de implementare proiect BIM
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Analiză Instrument de 
analiză 

Model Companie 
executant

Fază(e) proiect Format fişier 
necesar 

Instrucţiuni 
speciale 

Geospaţial 

Apă pluvială 

Canalizare 

Rute vehicule 

Plan de implementare proiect BIM
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Convenţie de denumire fişier/model    
Dacă există fişiere cu cerinţe speciale de denumire, enumeraţi-le în tabelul de mai jos. Dacă aţi documentat deja 
convenţiile existente de denumire, folosiţi tabelul pentru a le introduce mai jos. Primul rând prezintă un exemplu.  

Tip fişier Convenţie de denumire 

Fotografii evoluţie Locaţie, cratimă, iniţiale societate elaboratoare, cratimă, descriere (exemplu: Parcare-ABC-Fisurare) 

Plan de implementare proiect BIM
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Revizuire proiect
 
Cum arată procesul de revizuire proiect? În tabelul de mai jos, enumeraţi modelul (modelele) care trebuie revizuit(e), 
revizorul (intern sau extern), data estimată pentru începerea şi finalizarea revizuirii proiectului şi numărul de zile în care 
societatea elaboratoare trebuie să răspundă la observaţiile privind revizuirea. Este oferit şi un exemplu.

Model Companii care realizează 
revizuirea 

Data estimată 
începere revizuire 

Data estimată 
finalizare revizuire

Număr de zile răspuns 
companii executante 

Model proiect schematic Proprietari ABC 
Contractori Acme

1/21/2015 2/11/2015 14 zile

Plan de implementare proiect BIM
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Alte procese de management construcţie  
Enumeraţi modelele pe care echipa de proiect intenţionează să le folosească, inclusiv orice instrucţiuni speciale şi procese, 
în tabelul de mai jos.

Module de proces suplimentare folosite Descriere  Instrument(e) recomandat(e) 

Planificare utilizare şantier de construcţii (CSUP) Folosirea modelelor BIM pentru evaluarea locaţiilor 
pentru facilităţi permanente sau provizorii pe şantier în 
timpul fazelor procesului de construcţie. 

 Autodesk Revit 

 Navisworks Manage sau Simulate 

 BIM 360 Glue

 BIM 360 Field

Revizuire proiect, programare şi vizualizare  Navisworks Manage sau Simulate 

 Altele:  ______________________ 

______________________________

Cuantificare proiect  Autodesk Revit 

 Navisworks Manage sau Simulate 

 Altele:  ______________________ 

______________________________

Management teren  BIM 360 Field 

 Altele:  ______________________ 

______________________________

Dispunere construcţie  AutoCAD Civil 3D 

 Point Layout 

 Altele: ______________________ 

______________________________

Plan de implementare proiect BIM

http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/gallery-view
http://www.autodesk.com/products/autodesk-revit-family/overview
http://www.autodesk.com/products/autodesk-navisworks-family/overview
http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/gallery-view


38

Model “As-built”    
Enumeraţi orice includeri sau excluderi de la conţinutul modelului as-built, în tabelul de mai jos.

Includeri model as-built Excluderi model as-built 

[Enumeraţi elementele speciale ce vor fi incluse în modelul de mai sus şi 
în afara nivelului de detaliu specificat în Planul de analiză detaliată.]

[Enumeraţi elementele excluse din modelul de mai sus şi în afara nivelului 
detaliilor specificate în Planul de analiză detaliată.]

Plan de implementare proiect BIM
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Coordonare BIM

Alegeţi componentele şi programul software specific utilizat şi enumeraţi-le mai jos pentru a le consulta cu uşurinţă.

Componentă software Model Sistem software Versiune 

√ Creare model Proiectare arhitecturală 

√ Creare model Proiectare civilă 

√ Creare model Proiectare structurală 

√ Creare model Proiectare MEP 

√ Creare model Coordonare

√ Creare model Construcţie

√ Creare model As-Built

√ Integrare model 

√ Mediere model 

√ Vizualizare model 

√ Secvenţiere model 

Plan de implementare proiect BIM
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Componentă software Model Sistem software Versiune 

√ Estimare cantitativă model 

√
Mesaje şi comunicare pentru 
colaborare 

√ Management documente 

√ Management proiect 

√ Management licitaţii 

√ Management construcţie 

√ Management costuri 

√ Management facilităţi / operaţiuni As-built

Project BIM Deployment Plan
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Resurse suplimentare 

Fiţi la curent cu noutăţile şi tendinţele industriei AEC pe dispozitivul dvs. iPad cu Autodesk 
AEC Feed. 
Scanaţi codul QR de mai jos.

Aflaţi mai multe despre soluţiile Autodesk BIM, vizitaţi centrul nostru BIM  
http://www.autodesk.com/bim   

Beyond Design blog
http://beyonddesign.typepad.com/ 
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