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Trecerea la BIM poate părea o sarcină descurajantă. Acest ghid 
oferă un cadru de lucru simplu care vă ajută să implementaţi BIM în 
organizaţia dvs.

Implementarea cu succes a tehnologiei BIM necesită o abordare atentă şi structurată 

care să ia în considerare numeroasele componente integrate ale societăţii, începând 

de la viziune şi leadership şi până la persoane individuale care vor aplica BIM în 

sarcinile zilnice de proiectare.

Proiectele pilot sunt o componentă a planului bine gândit 

de implementare BIM. Acest Ghid conţine un cadru de 

lucru care ajută organizaţiile să planifice dezvoltarea 

proiectelor pilot BIM şi serveşte ca introducere pentru 

Caietul de lucru pentru implementarea unui proiect pilot 

BIM.

BIM Pilot 
Deployment Workbook  
         Organizational BIM Deployment Plan

         Project BIM Deployment Plan 
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        Ce este BIM? 

Ce este BIM ?
Building Information Modeling - BIM (Modelarea informaţională a 
construcţiei) este un proces care începe prin crearea unui model de 
proiectare 3D inteligent, pe care ulterior îl foloseşte pentru a facilita 
coordonarea, simularea şi vizualizarea proiectului. Ajută proprietarii 
şi furnizorii de servicii să optimizeze modul în care sunt planificate, 
proiectate, construite şi administrate clădirile şi infrastructura. 

BIM poate simplifica provocările cu care se confruntă arhitecţii, inginerii, profesioniştii din domeniul 
construcţiilor şi proprietarii prin oferirea unei perspective asupra proiectului în fazele 
incipiente de proiectare şi construcţie, ajutând la luarea unor decizii mai bine informate.

În cadrul unui proiect care se foloseşte de avantajele BIM, informaţiile 
sunt coordonate şi consistente, ceea ce duce la eficienţă sporită 
pe tot parcursul acestuia.

BIM optimizează, de asemenea, planificarea, 
estimările şi procesul de control al proiectului 
- ceea ce facilitează colaborarea şi 
comunicarea 
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Inevitabil, implementarea BIM afectează activitatea şi procesele, precum şi instrumentele tehnologice. Pe măsură ce treceţi la 
BIM, trebuie să luaţi în considerare modul în care afacerea, procesele şi tehnologia se pot schimba, astfel încât să poziţionaţi 
mai bine societatea pentru a profita de beneficiile BIM.

        Ce este BIM?  

Sursa: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: The Business Value of BIM in North America”, Noiembrie 2012

Top beneficii BIM pentru Arhitecţi (2009 & 2012)

2012
2009

Reduced Document Errors and Omissions

Market New Business

===

Offer New Services

Reduced Rework

Reduced Cycle Time of Specific Workflows

57%

43%

49%

41%

48%

41%

45%

38%

44%

34%

Top beneficii BIM pentru Ingineri (2009 & 2012)

Maintain Repeat Business

Market New Business

Offer New Services

Reduced Document Errors and Omissions

Reduced Rework

2012
2009

50%

35%

43%

43%

43%

38%

38%

34%

26%

28%

Top beneficii BIM pentru Proprietari (2009 & 2012)

2012
2009

Reduced Document Errors and Omissions

Fewer Claims / Litigation

Reduced Project Duration

Reduced Construction Costs

Reduced Rework

61%

43%

36%

41%

30%
30%

22%

25%

25%

17%
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Un cadru de implementare a unui proiect pilot BIM

Implementarea BIM trebuie să fie sprijinită 
de companie în ansamblu. Nu poate 
fi exclusiv o iniţiativă IT sau R&D şi nu 
se poate implementa pentru un singur 
proiect sau la nivel disciplinar. 
 

Totuşi, aceleaşi echipe, sprijinite de conducerea societăţii şi de 
experţi familiarizaţi cu implementarea BIM, pot iniţia adoptarea 
BIM pentru proiecte pilot, pot măsura rezultate şi pot realiza 
beneficii care pot fi extinse apoi la nivelul întregii companii.  

Indiferent de dimensiunea proiectului, axat pe o singură 
disciplină sau pluridisciplinar, există un flux de lucru pentru 
implementarea BIM de care puteţi beneficia. 

Implementarea cadrului de lucru prezentat aici se bazează pe 

transformarea organizatorică plecând de la viziune şi sponsori 

şi se realizează de către liderii organizaţiei şi forţa de lucru 

dedicată proiectului.

Cadrul de lucru se bazează pe trei strategii esenţiale, fiecare 

integrată în realizarea celorlalte:
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Viziune BIM

Pentru implementarea cu 
succes a tehnologiei BIM este 
esenţială o viziune succintă 
şi bine articulată a liderilor în 
ceea ce priveşte obiectivele 
procesului de adoptare a BIM 
pentru organizaţie, elementele 
principale ale transformării şi 
aspectul evoluţiei în diferitele 
faze. Nu este vorba de o 
simplă declaraţie de viziune; 
este locul în care BIM va duce 
compania.

Folosind referinţe şi ghiduri publicate pentru implementarea standardelor BIM şi a celor 
mai bune practici, precum:

 

... sau Caietul de lucru pentru implementarea unui proiect pilot BIM este un 
bun punct de plecare, dar nu există o hartă pre-definită care să se potrivească tuturor 
situaţiilor din fiecare companie.

Pentru ca implementarea BIM să aibă succes, companiile au nevoie de o strategie care să 
vizeze nevoile specifice şi valorile afacerii. Relaţia cu un consilier de încredere care poate 
oferi sfaturi cu privire la modul în care se poate defini şi realiza viziunea poate fi esenţială 
pentru succesul proiectelor pilot BIM.

APAC

EMEAUS

http://www.nationalbimstandard.org/
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Pentru a beneficia cu adevărat de avantajele BIM, liderii trebuie să fie capabili să poziţioneze BIM în cadrul 
obiectivelor strategice în schimbare la nivelul întregii organizaţii.

Considerente pentru crearea unei viziuni BIM eficiente: 

Inspiraţie şi aspiraţie
Viziunea trebuie ţintească suficient de departe şi aspiraţiile trebuie să fie suficient de mari pentru a 
uni diferitele elemente ale organizaţiei. Un proiect pilot BIM clasificat ca exerciţiu de implementare a 

tehnologiei nu va oferi avântul necesar pentru susţinerea evoluţiei.

Educaţie
Liderii pot avea nevoie să se educe în ceea ce priveşte BIM şi evaluarea impactului asupra strategiilor 
corporative. O modalitate bună de început este stabilirea unei relaţii cu un consilier de încredere care 
a avut succes în implementarea unui proiect pilot BIM.

Definirea celor 5 întrebări
Cine, Ce, Unde, Când şi De ce vor oferi fiecărei părţi din organizaţie detaliile factuale necesare viziunii 
BIM. Unele dintre aceste întrebări vor impune răspunsuri provocatoare şi pot necesita riscuri asumate 
de lideri.

Stabilirea unor rezultate de referinţă 
Eşalonarea fazelor incipiente şi crearea reperelor ajută organizaţia să depăşească paralizia iniţială 
resimţită înainte de orice activitate majoră. Atingerea reperelor ajută, de asemenea, la crearea

“câştigurilor” pe termen scurt care pot genera energia şi pot oferi avântul eforturilor spre starea finală 
a viziunii.
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Leadership prin BIM

1. Acoperirea golurilor 
Acţiunile liderilor organizaţiei 
şi cele ale liderilor BIM trebuie 
însoţite de abordări la toate 
nivelele, cum ar fi evaluări, 
educaţie şi validarea schimbărilor 
prin monitorizarea reperelor.

2. Comunicare eficientă 
Un plan de comunicare eficient 
demonstrează tuturor părţilor 
interesate angajamentul 
organizaţiei faţă de BIM, ajută 
la un aport de energie pentru 
transformare şi acoperă golurile 
teoriei privind realitatea zilnică.

Echipa de leadership BIM trebuie 
să se asigure că viziunea BIM se 
traduce prin tactici care pot fi 
implementate pentru a genera 
rezultate dorite şi performanţe 
aliniate la obiectivele strategice 
ale organizaţiei.

Administrarea schimbărilor - schimbări de durată, sustenabile - în 
orice organizaţie se poate dovedi dificilă şi necesită strategii creative 
personalizate în funcţie de cultura şi particularităţile fiecărei organizaţii. 
Mai jos sunt descrise câteva tactici pentru administrarea schimbărilor 
asociate cu iniţiativele de implementare BIM:
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3. Instruire şi educaţie  
Adoptarea tehnologiei BIM necesită o serie de abilităţi noi 
şi noi moduri de lucru, ceea ce atrage investiţii în instruire 
pentru asigurarea disponibilităţii oamenilor potriviţi pentru 
proiectul potrivit. 

4. Contracte şi considerente juridice 
Instrumentele BIM şi procesele asociate pot afecta relaţia 
contractuală dintre proprietari şi parteneri. Colaborarea prin 
BIM este o modificare semnificativă a procesului tradiţional 
şi trebuie considerată împreună cu părţile interesate din 
proiect.

5. Conformitate, audit şi controlul calităţii
Revizuirea proiectului permite echipelor de leadership BIM 
să evalueze măsurile luate şi eficienţa tehnologiei BIM, a 
standardelor şi proceselor în cadrul unui proiect pilot. Liderii 
BIM pot detecta erori, pot optimiza standarde şi procese şi 
pot reproduce bunele practici.

6. Măsurarea maturităţii BIM
Liderii BIM vor determina indicatorii cheie pentru a măsura 
evoluţia organizaţiei spre obiectivele şi reperele stabilite 
prin viziune. O serie utilă de măsuri pentru BIM poate fi 
maturitatea BIM care măsoară capacitatea organizaţiei de a 
implementa BIM la nivelul companiei şi al proiectelor.
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După realizarea lucrărilor de bază, este timpul să se aleagă un proiect pilot. 
Practicienii BIM apelează la o serie de abordări care includ finalizarea unui proiect 
sau a unei competiţii fictive, re-facerea unui proiect recent pentru comparaţie sau 
iniţierea unui nou proiect pentru un client. Toate sunt valide şi depind de nivelul de 
risc acceptat şi forţa de muncă disponibilă pentru întreprinderea lucrărilor.

Iniţializarea proiectului pilot BIM

Orice proiect pilot trebuie să includă măsurarea tuturor 
fazelor cheie pentru a înţelege cu adevărat modul în care 
BIM optimizează procesul de proiectare şi/sau construcţie. 
Beneficiile pozitive pentru fiecare parte interesată din proces 
trebuie, de asemenea, documentate în vederea calculării 
profitului din investiţie.

Societăţile descoperă că, pe măsură ce finalizează mai multe 
proiecte BIM, acestea sunt mai rapid şi mai bine finalizate şi 
profitul este mai mare. Similar trecerii de la planşele pe hârtie 
la proiectare CAD 2D, trecerea la BIM poate duce iniţial la o 
scădere a productivităţii până la stăpânirea sistemului. Pentru 
a veni în sprijinul acestui lucru, se recomandă ca echipa 
primului proiect pilot să nu lucreze la proiecte tradiţionale 
CAD 2D şi la proiecte BIM simultan, deoarece acest lucru 
poate afecta negativ învăţarea noului sistem.



înainteînapoi11

Pentru firmele de construcţii, este 
dificil să evalueze proiectele în ceea ce 
priveşte capacitatea de construcţie. Cu 
ajutorul instrumentelor 2D, există o 
anumită proporţie de pronosticuri şi chiar 
persoanele cu mai mulţi ani de experienţă 
pot face greşeli când evaluează desenele. 

Cu BIM, puteţi prezenta proiectul realistic 
în 3D şi puteţi vedea modul în care se 
îmbină elementele. Chiar dacă nu primiţi 
un model 3D de la arhitect, puteţi construi 
un model bazat pe desenele 2D ale 
arhitectului pentru a confirma intenţia de 
proiectare.

Puteţi folosi modelul pentru a face orice, 
de la stabilirea capacităţii de construcţie 
şi verificarea cantităţilor la programarea 
şi eşalonarea lucrărilor de construcţie. 
Drept rezultat, puteţi ajuta proprietarii 
să înţeleagă modul în care diferitele 
opţiuni de proiectare afectează costurile, 

programul şi logistica.

Dacă se alege un proiect real, este ideal să se aleagă un client care îmbrăţişează 
tehnologia nouă şi care înţelege ce va face BIM pentru el. Modelele BIM oferă 
numeroase produse secundare şi beneficii ulterioare, cum ar fi managementul 
facilităţilor şi o mai bună înţelegere a intenţiei iniţiale a proiectării.

Rezistenţa la schimbare este o trăsătură umană comună, dar la fel este şi nevoia 
permanentă de a progresa în modul de lucru. Trecerea la BIM necesită sprijin 
pozitiv din partea conducerii şi a personalului cheie, chiar mai mult în organizaţiile 
mari şi sunt necesare aşteptări corecte la începutul procesului, elaborarea unui 
traseu şi asigurarea nivelului corespunzător de instruire a angajaţilor. Pornind 
încet şi construind încredere, dar şi dezvoltând capacităţi esenţiale şi experienţă, 
trecerea la BIM se accelerează cu fiecare proiect.
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Partenerul dvs. Autodesk vă poate ajuta să analizaţi informaţiile 
şi să realizaţi o analiză a procesului care să vă ajute la planificarea 
cu succes a unui proiect pilot BIM.

Caietul de lucru pentru implementarea unui proiect pilot BIM este un instrument 
gratuit care vă ajută să evaluaţi starea curentă a societăţii, nevoile şi obiectivele acesteia, 
pentru un profil cuprinzător privind situaţia şi nevoile societăţii.

Sursa: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: The Business Value of BIM for Construction in Major Global Markets: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling”, Ianuarie 2014

60%

52%

34%

30%

29%

24%

23%

16%

13%

6%

Procent contractori care includ cele mai importante trei 
activităţi pentru care organizaţia se bazează pe BIM în 
timpul proiectării / fazei de construcţie
Sursa: McGraw Hill Construction, 2013

Coordonare industrii

Vizualizare intenţie de proiectare

Modelare pentru evaluarea capacităţii de construcţie

Determinarea cantităţilor dintr-un model

Integrarea modelului în 
program (4D) 

Integrarea modelului 
în costuri (5D)

Planificare virtuală 
şantier şi logistică

Valuare inginerie

Scanare laser pentru capturarea 
condiţiilor existente într-un 
model înainte de construcţie

Planificare securitate / Instruire

http://www.autodesk.com/campaigns/bim-aec/bds
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aparţin proprietarilor lor. Autodesk îşi rezervă dreptul să modifice ofertele de produse, specificaţiile şi preţurile în orice moment, fără a anunţa în prealabil, şi nu este răspunzătoare pentru erorile grafice 
sau de tipărire care ar putea apărea în acest document. © 2014 Autodesk, Inc. Toate drepturile rezervate.
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