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Câteva þãri europene vor
folosi exclusiv tehnologia BIM

în construcþii
(Interviu cu domnul Cristi Dragu, vicepreºedintele ARSCM, founder

Home from the Future)

Reporter: Ce presupune tehno-
logia BIM?

Cristi Dragu: BIM sau Building
Information Modeling este o inte-
grare a tehnologiilor de proiectare
în construcþii pentru a permite tu-
turor pãrþilor implicate - arhitecþi,
ingineri de structurã, instalaþii, de-
sign de interior, constructori, ma-
nageri de proiect ºi chiar facility
manageri sã lucreze în acelaºi mo-
del 3D ºi sã aibã acces la informaþii
mult mai detaliate.

Reporter: Cum funcþioneazã
aceasta ºi cum este primitã în piaþa
de profil?

Cristi Dragu: Colaborarea este
cuvântul cheie în aceastã tehnolo-
gie. În mod tradiþional, arhitectul
era coordonatorul proiectului.
Dupã realizarea proiectului de ar-
hitecturã, acesta era trimis proiec-
tantului de structurã, care solicita
un studiu geotehnic ºi, în funcþie

de acesta, dimensiona elementele
structurale. Apoi modificãrile ne-
cesare proiectului de arhitecturã
erau transmise din nou arhitectu-
lui care le implementa. Acelaºi pro-
ces ºi cu ceilalþi proiectanþi ºi apoi
constructor. Coordonarea în pro-
iectele mari devenea dificilã pen-
tru cã, în practicã, seria de interac-
þiuni devenea adesea foarte lungã
ºi unele informaþii se pierdeau pe
drum. În BIM toate pãrþile implica-
te lucreazã în acelaºi model ,
apãrând o nouã funcþie în proces,
cea de BIM Manager, al cãrui rol
este sã integreze toate proiectele
în model ºi sã coordoneze toate
modificãrile. Asta nu înseamnã cã
se face totul în acelaºi program.
Spre exemplu, calculele structurale
se fac în continuare cu ajutorul
unui soft specializat, dar putem ex-
trage foarte multe informaþii din
model care uºureazã munca ingi-

nerilor de structurã ºi cresc nivelul
de detaliu.

Reporter: Existã specialiºti care
sã lucreze cu aceastã tehnologie?
Existã deschidere din partea spe-
cialiºtilor sã utilizeze aceastã teh-
nologie?

Cristi Dragu: Sigur cã existã.
Tehnologia BIM nu a apãrut chiar
ieri. Aceasta s-a dezvoltat pe par-

cursul a mai mult de zece ani, iar în
ultimii cinci ani a devenit un punct
de reper în ceea ce priveºte limba-
jul internaþional de proiectare. Ma-
joritatea birourilor importante de
proiectare folosesc deja tehnolo-
gia ºi au cel puþin un BIM Manager.

Reporter: Care sunt avantajele
aplicãrii tehnologiei BIM?

Cristi Dragu: În primul rând se

28 BURSA Construcþiilor nr. 5 / 2019

BIM sau Building Information Modeling reprezintã o cale inovativã de

abordare în proiectarea clãdirilor, care permite manipularea de date sau

informaþii conexe, ample ºi diversificate. Acestea permit generarea

automatã de planºe, rapoarte, formulare de comandã, colaborarea cu

aplicaþii de analizã structuralã, de detaliere, de management ºi de

simulare a performanþei, urmãrirea clãdirii în perioada de exploatare etc.

BIM transformã reprezentarea arhitecturalã prin înlocuirea desenelor cu

modele virtuale 3D ale clãdirii.

Cristi Dragu, vicepreºedintele Asociaþiei Române pentru Smart City ºi

Mobilitate (ARSCM), founder Home from the Future,ne-a vorbit, într-un

interviu, despre cum se foloseºte aceastã nouã tehnologie, precum ºi

despre cât este de cunoscutã ºi utilizatã pe piaþa noastrã.

Cristi Dragu: "În BIM toate pãrþile implicate lucreazã în acelaºi model,
apãrând o nouã funcþie în proces, cea de BIM Manager, al cãrui rol este sã
integreze toate proiectele în model ºi sã coordoneze toate modificãrile".

Tendinþe



reduc semnificativ riscurile proiec-
tului. În cazul în care managerul de
proiect este ºi BIM Managerul, pu-
tem spune cã aproape se eliminã.
Un alt avantaj este viteza. Aici nu
mã refer doar la durata timpului de
proiectare, care desigur se reduce
semnificativ, dar ºi la eficienþa în
execuþie. Tehnologia permite pro-
gramarea sosirii elementelor ºi ma-
terialelor pe ºantier în coordonare
perfectã. Existã deja companii care
produc elemente prefabricate atât
din beton, cât ºi din oþel, dupã mo-

del BIM.

Reporter: În ce mãsurã este utili-
zatã la noi aceastã tehnologie?

Cristi Dragu: Existã ºi în România
birouri de proiectare care folosesc
BIM. Existã câteva clãdiri, nu multe
într-adevãr, care au folosit BIM în
proiect ºi execuþie. Cred cã în ur-
mãtoarea perioadã mai mulþi pro-
iectanþi vor trece la BIM. Avem, mai
nou, ºi standard BIM în România.
Pânã acum lipsea. În plus, UE ur-
mãreºte digitalizarea în construcþii
prin BIM, cu scopul de a avea un

limbaj comun. Astfel, un proiec-
tant din Spania poate lucra într-o
echipã din Norvegia sau un proiec-
tant din România poate lucra în
aceeaºi echipã cu polonezi, aus-
trieci ºi italieni.

Reporter: Cât de mult este folo-
sitã tehnologia BIM în alte þãri?

Cristi Dragu: În SUA este deja
rãspânditã în majoritatea birouri-
lor de proiectare. În Europa, câteva
þãri au adoptat o lege prin care,
începând cu 2020, toate lucrãrile
publice în construcþii sã fie realiza-

te în BIM.

Reporter: Ce aºteptãri aveþi în
urmãtorii ani, ca urmare a aplicãrii
tehnologiei BIM?

Cristi Dragu: Eficienþa în con-
strucþii, principii de colaborare mai
dezvoltate, interacþiune structura-
tã ºi constructivã între pãrþi ºi pro-
iecte de mari dimensiuni realizate
mai repede, cu success.

Reporter: Cât de repede estimaþi
cã se va dezvolta aceastã tehnolo-
gie?

Cristi Dragu: Îmi este greu sã
estimez acest lucru. Fiecare þarã se
miºcã în ritmul ei. Sunt þãri care au
deja o maturitate în BIM ºi þãri pre-
cum România care sunt la început.
Pãrerea personalã ºi desigur su-
biectivã este cã, în viitorul apro-
piat, beneficiarii proiectelor de un
anumit calibru vor impune pãrþilor
impl icat e sã f oloseascã BI M .
Începând cu anul acesta, UTCB are
un program de master în BIM, deci
teoretic vom avea din ce în ce mai
mulþi specialiºti.

Reporter: Mulþumesc!
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