Prezentarea proiectului
Denumire proiect: Creșterea coerenței cadrului normativ și a eficienței reglementărilor tehnice în
domeniul construcțiilor
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
Finanțator: Proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă

Cod proiect: SIPOCA 731
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Dată demarare proiect: 14.10.2019
Perioadă de implementare: 26 de luni

Prezentarea contractului
Obiect contract: Servicii de expertiză pentru elaborarea unor reglementări tehnice pentru proiectare BIM
Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).
Prestator: Vego Concept Engineering S.R.L.
Dată semnare contract: 06.12.2021
Perioadă de implementare: 11 de luni

Scopul contractului:
- Elaborarea de reglementări tehnice și alte documente suport care să sprijine implementarea BIM în realizarea
construcțiilor din România, după cum urmează:
o Ghid privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM
o Reglementare tehnică privind utilizarea instrumentelor de proiectare și gestionare a datelor digitale aferente
construcțiilor
- Organizarea sesiunii de instruire a funcționarilor publici

Activitățile și livrabilele contractului
ACTIVITATEA 1. Elaborarea de reglementări tehnice și alte documente suport care să sprijine implementarea BIM în realizarea construcțiilor din România
Analiza stadiului actual de aplicare a modelelor digitale BIM în practica curentă din România în proiectarea și executarea construcțiilor și analiză
comparativă cu practica la nivel internațional

Elaborarea unei foi de parcurs cu etape, indicatori și măsuri, responsabili
Proiect de reglementare tehnică (ghid) privind managementul și monitorizarea informațiilor generate în sistem BIM
Proiect de reglementare tehnică privind utilizarea instrumentelor de proiectare și gestionare a datelor digitale aferente construcțiilor
Armonizarea cadrului legislativ și normativ național în domeniul construcțiilor și în domeniile conexe cu legislația UE, în vederea facilitării
implementării și utilizării BIM la scară largă

ACTIVITATEA 2. Asigurarea procesului de informare și diseminare a informațiilor cuprinse în reglementările tehnice elaborate

Organizarea sesiunii de informare și diseminare a informațiilor cuprinse în reglementările tehnice elaborate

ACTIVITATEA 3. Organizarea sesiunii de instruire a funcționarilor publici din grupul țintă cu materialele aferente BIM
Organizarea de sesiunii de instruire a funcționarilor publici din grupul țintă cu materialele aferente BIM

