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Stimați invitați,
                 Pe această cale dorim să vă mulțumim pentru timpul acordat parcurgerii acestui document și dorim să vă anunțăm că pe data de 15 septembrie 2020 vom organiza 
Evenimentul BIMcon Light pe Domeniul Muzeului Național Peleș. În acest sens am  onorați dacă v-ați alătura Asociației BIMTECH ca parteneri/susținători.
Considerăm că este util să vă prezentăm cate ceva despre organizația noastră cât și despre viziunea care ne conduce, astfel încât să abordăm colaborarea cu 
dumneavoastră.  
Asociația BIMTECH a fost înințată în anul 2016 de către o echipă de profesioniști cu experiență în domeniul arhitecturii, ingineriei și construcțiilor, care dorește să 
schimbeschimbe în România metodologia procesului de a construi de la concept, design, execuție, până la operare și mentenanță, într-o direcție ecientă, sustenabilă și 
avansată tehnologic. Această nouă abordare aduce avantaje în special beneciarului și este folosită deja în țări precum SUA, Anglia, Norvegia, Suedia, Japonia, 
Australia.
Suntem o echipă pluridisciplinară de specialiști formată din cadre academice, arhitecți, ingineri, avocați si antreprenori. Membrii Asociației doresc să se asocieze în 
scopul de a cerceta, dezvolta și implementa tehnologii aplicabile în cadrul unei platforme de proiectare, management, execuție și operare a mediului construit. 

Presedinte, cofondator BIMTECH
BIM Manager, Arhitect coord. si fondator BIT Arhitectura

Vicepresedinte, cofondator BIMTECH
Facility Manager, inginer electr. si HVAC, AG

Vicepresedinte
Public procurement & Construction Lawyer

SIRBU & VORNICU LAW

Public procurement & Construction Lawyer
SIRBU & VORNICU LAW

Conceptul enunțat mai sus are o vechime de circa 20 de ani în industria avansată A.E.C.O.M. (Architectural, 
Engineering, Construction, Operating, Maintenance) și este descris prin acronimul BIM (Building Information 
Modelling) care reprezintă, în esență, procesul de digitalizare și ecientizare al domeniului construcțiilor.
AAsociația BIMTECH a fost implicată într-un proiect de Scanare și Relevare Digitală a Vilei Șipot(Casa Arhitectului) situată 
pe Domeniul Muzeului Național Peleș Sinaia, prin prisma unei colaborări cu Casa Regală a României. Acest proiect 
ne-a deschis orizonturile către frumusețea Domeniului Peleș și potențialul uriaș pe care acesta îl are pentru a deveni 
un exemplu de ”bună practică” privind procesul de conservare și punere în valoare a Patrimoniului Cultural Român. 
Asociația dorește să dezvolte aceasta relație și să continue pionieratul digital pentru a ajuta Domeniul Peleș în 
viitoarele proiecte de restaurare, muzeograe, punere în valoare a fondului construit și natural.



Conceptul Conferinței
Asociația BIMTECH si-a propus sa promoveze conceptul BIM la noi in țară, să aducă know-how extern precum 
și să adapteze standarde ISO internaționale din domeniul BIM, în România. 
Pentru a își atinge scopul, Asociația a lansat anul trecut prima conferință națională anuala BIM – ”BIMcon 2019” – care 
a fost un real succes, dovada ind feedback-ul pozitiv și acoperirea media foarte bună, atât din presa scrisă cât și din 
online. Conferința a avut loc la Ramada Plaza by Wyndham Bucharest Convention Center pe data de 23 mai 2019, cu 
o audiență de aproximativ 100 de persoane.

DDată ind situația actuală privind COVID-19 precum și restricțiile impuse de către autorități pentru organizarea 
conferințelor, publicul și-a orientat atenția către evenimente de tip web-conference transmise live, online, prin 
intermediul platformelor social media tip Facebook și Youtube, cu participanți într-un număr zic restrâns (până în 15 
persoane). 

Acest Eveniment va îngloba prezentările unor invitați de peste hotare și nu numai și se va adresa unei audiențe largi, 
plecând de la premisa că un cadru de conferință cu un background precum Palatul Peleș este de bun augur, ”o gură 
de aer proaspăt” în situația dată.

EEvenimentul poate readuce în memoria specialiștilor din domeniul construcțiilor, standarizării și autorizațiilor publice, 
frumusețea Patrimoniului Cultural aat la noi in țară.

Tematicile abordate în cadrul conferinței vor , de principiu, următoarele:
 - Utilizarea proceselor BIM de digitalizare în domeniul construcțiilor, cu precădere cele care se adresează 
Patrimoniului Cultural;
 -  Importanta standardizării în domeniul BIM;
 -  Legislația emergentă aplicabilă în domeniul BIM,
la cala care se pot adăuga teme legate de tehnologia și digitalizarea în construcții.

Având in vedere cele mai sus menționate, am aprecia foarte mult să ne ți alături ca parteneri în organizarea și 
promovarea Evenimentului din data de 15 Septembrie 2020 (marți), între orele 10:00 – 16:30, pe terasa de sud-est a 
Castelului Peleș.

Încă o dată, vă mulțumim pentru timpul acordat și așteptăm cu deosebit interes răspunsul dumneavoastră.
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Cu înaltă considerație,
arh. Ștefan Constantinescu- Președinte Asociația BIMTECH

Laura Nae- Secretar general BIMTECH


