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PREZENTARE GENERALĂ
 Nevoia de adoptare a Building Information Modeling (BIM) în proiectele publice și private din România este tot mai acută 

datorită problemelor cu care se confruntă piața construcțiilor atât la nivel de proiectare cât și în licitare-ofertare și execuția       

lucrărilor. Capacitatea scăzută a pieței de a livra proiecte de calitate, la termen și în buget poate � major îmbunătățită prin 

standardizarea și digitalizarea proceselor investiționale, respectiv prin implementarea BIM, având în vedere că la nivel mondial 

și european BIM este motorul transformării sectorului construcțiilor, multe state adoptând legislație în acest sens. Este și  mo-

tivul pentru care tema aleasă pentru cel de-al treilea seminar din acest an este ”Building Information Modelling. Realități și 

Perspective”. 

 Evenimentul organizat de către Asociația Română de Dreptul Construcțiilor în parteneriat cu Universitatea Tehnică de             

Construcții București , va avea loc în data de 29 iunie 2017, în București, și va reuni apreciați practicieni din  domeniu cu expe-

riență în implementarea BIM.

 Seminarul va cuprinde 3 sesiuni și își propune dezbaterea asupra unor aspecte  precum implementarea BIM în proiecte 

publice și private din România și din afară, standarde internaționale sau utilizarea BIM în achiziții publice. 



ing. Dumitru MINCIU
Director General  Novart Engineering;

Specializat în Construction Project Management, consultant implementare 

BIM și soluții IT&C pentru construcții;

Membru al Asociației Române de Dreptul Construcțiilor, a�liată ESCL și SCL 

International.

arh. Marzia BOLPAGNI
Membru al echipei Building Information Modelling (BIM) la Ministerul de Justiție Britanic în 
Londra, Marea Britanie;
Lider al Grupului operativ privind LOD la Comitetul European pentru Standardizare CEN TC 442;
Membru al UK BIM Alliance Leadership and Transition Teams;
Membru fondator al BIM Excellence Initiative;
Membru al Engineers Association of the Province of Brescia - Civil and Environmental Engineer, 
Italia.

arh. Radu GIDEI
BIM Manager la Grimshaw, Londra, Marea Britanie;
Lector Universitatea de Arte Creative, Canterbury, Marea Britanie;
Fost Director si Specialist BIM la BimOps, Londra, Marea Britanie;
Fost Arhitect și BIM Manager la Will Alsop`s aLL Design, Londra, Marea Britanie.

SPEAKERI

av. Dan MIHAI 
Partener la Cabinetul de avocatură Jinaru, Mihai & Noțingher
Specialist în dreptul construcțiilor
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SESIUNEA I SESIUNEA II SESIUNEA III

Concepte și instrumente BIM

BIM în proiecte publice și private din 

România - realități și perspective

BIM, schimbarea de paradigmă în 

proiectare și construcții

Livrarea documentațiilor de proiectare 

utilizând BIM

BIM în lume, utilizarea BIM în proiecte și 

organizații

Standarde internaționale de BIM

BIM în achiziții publice

Aspecte legislative. Piedici și oportu-

nități în adoptarea BIM

SESIUNI



DATA 
29 IUNIE 2017

LOCAȚIE 
Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
Universitatea Tehnică de Construcții București
B-dul  Lacul Tei 124

ÎNREGISTRARE PARTICIPARE
Pentru a putea vă putea înregistra participarea la Seminar 

vă rugăm să completați formularul pus la dispoziție pe 

site-ul nostru sau să ne transmiteți intenția, alături de 

datele dumneavoastră de contact, la 

adresa de email: o�ce@rscl.ro. 

Taxă de participare: 50 Euro 

WEBSITE
www.rscl.ro

INFORMAȚII


