
 
 
Baumit România iniţiază, pentru întâia dată în România, concursul ce poartă numele 
“Faţada Anului”, ediţia 2007, în spiritul promovării a calităţii şi a competiţiei la nivel înalt.  
 
Aflat la prima ediţie în România, concursul “Faţada Anului 2007” este înregistrat sub 
marca Baumit atât în România, cât şi în alte 5 ţări componente ale concernului Baumit 
Internaţional: Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia şi Bulgaria. Pentru viitor tendinţa este de 
a  extinde  această competiţie şi în celelalte ţări membre ale holdingului SIH - Baumit 
Internaţional.  
 
Concursul, organizat cu sprijinul consultanţilor din partea Ordinului Arhitecţilor din 
România, se bucură de mediatizare prin intermediul unor parteneri prestigioşi cum sunt 
revistele Igloo şi Arhitectura, precum şi portalurile Bicau şi  Archeton. 
 
Concursul se adresează atât arhitecţilor şi constructorilor, cât şi investitorilor, secţiunile 
concursului fiind:  

- Case unifamiliale: construcţii noi şi reabilitate 
- Construcţii noi: clădiri de locuinţe, clădiri administrative şi hoteluri 
- Construcţii reabilitate: refuncţionalizare, renovare şi restaurare. 
  

Fiecare secţiune este dotată cu 3 premii, valoarea totală a premiilor ridicându-se la circa 
1 Miliard lei ROL. 
 
Scopul concursului este acela de a evalua clădirile care îmbină, într-un mod inedit, 
inventivitatea arhitectului cu calitatea înaltă a produselor utilizate.  
 
Printr-o execuţie profesionistă produsele ce poartă marca Baumit au o contribuţie majoră 
la cultivarea spaţiilor locuite şi a peisajului construit.  

 
Suntem onoraţi sa anunţăm membrii juriului concursului Baumit - Faţada Anului 2007: 
 
Conferenţiar Dr. Arh. Ioan Andreescu – Catedra de Arhitectură, specializare: Istoria 
Arhitecturii Moderne a Facultăţii de Arhitectură din cadrul Universităţii Politehnice 
Timişoara, Coordonator Masterat de Reabilitare, Restaurare Structuri Istorice.  
 
Conferenţiar Dr. Arh.Constantin Lepădatu - Şef Catedra Arhitectură, Design, 
Reprezentări, Facultatea de Arhitectură „G. M. Cantacuzino” din cadrul Institutului 
Politehnic Gheorghe Asachi - Iaşi  



 
Arh. şerban Tigănaş - Lector în cadrul Facultăţii de Arhitectură şi Urbanism, 
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Vicepreşedinte al  Ordinului Arhitecţilor din 
România.  
 
Profesor Dr. Arh. Sorin Vasilescu- Catedra Studiul Formei şi Design, director al Şcolii 
de Înalte Studii a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” - Bucureşti  
 
 
Inginer Laurenţiu Lupuşor - Director General Baumit România  
 
Înscrierile la Concurs se vor încheia la 31 ianuarie 2008, iar jurizarea va avea loc în 
ultima săptămână a lunii februarie. 
 
 
 
Despre Baumit 
 
Marca Baumit, intrată pe piaţa internaţională a materialelor de construcţie în anul 1989, 
a însemnat, încă de la început: calitate, încredere şi loialitate faţă de clienţi, atribute care 
au determinat colaborarea cu numeroase companii de construcţii din  Europa . 
 
Având peste 30 de unităţi de producţie de înaltă tehnicitate în Europa şi Asia, Baumit 
garantează o livrare rapidă şi o largă paletă de materiale şi culori ce asigură deplină 
libertate creativităţii. 
 
Baumit contribuie, cu mândrie, la protejarea valorilor naţionale de referinţă. Dovadă stau 
nenumărate clădiri istorice, care prin noul aspect şi-au recăpătat personalitatea şi 
frumuseţea în beneficiul generaţiilor actuale şi viitoare. 
 
 
Mai multe informaţii 
 
Pentru mai multe informaţii şi detalii suplimentare, vă rugăm sa vizitaţi www.baumit.ro 
sau www.fatadaanului.ro . 


