
Conditii de participare la Concursul international 
Life Challenge 66 – 2016 – Textura finisajului pune in valoare designul 
 

 

| 1 

 
CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL INTERNATIONAL 
 

LIFE CHALLENGE 66 – 2016 
Textura finisajului pune în valoare designul 
 
1. Prezentarea concursului de proiecte de fațade realizate 

 
Formele, materialele, texturile și culorile conferă fiecărei fațade un caracter unic. Ele reflectă atât spiritul 
inovativ al oamenilor care le-au creat, ca adevarate figuri de expresie ale clădirilor, cât și priceperea de a 
prelucra, cu imaginație și măiestrie, materiale obișnuite în tehnici cât mai originale de modelare și 
structurare. 
Tehnicile vechi de prelucrare a finisajelor au fost, din păcate, date uitării, iar expresivitatea combinării 
structurilor fine sau grosiere, netede sau rugoase, precum și a tehnicilor diverse de finisare cu vopsele nu 
mai este valorificată. Ori, tocmai textura suprafețelor și culoarea materialelor sunt elementele cu care se 
pot concepe, modela sau decora fațadele. 
 
Concursul Life Challenge 66 - 2016 - Textura finisajului pune în valoare designul, își propune să 
redescopere arta de a finisa fațadele, prin diversitatea materialelor, a structurii suprafețelor, prin forța și 
armonia culorilor. O fațadă mai bogată estetic este o fațadă cu mai multă personalitate. 
 
 
De ce LIFE CHALLENGE 66? 
66% din suprafața unei fațade oferă un domeniu de aplicare generos pentru finisarea structurată și 
modelarea creativă cu produse Baumit, un câmp nelimitat pentru demonstrarea ingeniozității. Tencuieli, 
structuri, culori, precum și combinații între acestea - toate sunt posibile.  
Cu cât materialele utilizate și tehnicile de aplicare vor fi mai creative, cu cât suprafețele vor fi structurate 
mai original, cu atât juriul va găsi mai multe argumente pentru atribuirea premiilor. 

 
Secțiunile concursului:  
 
1. Locuințe unifamiliale     – construcţii noi de case sau ansambluri de case 
 
2. Locuințe colective        – construcții noi de clădiri cu mai multe apartamente 
 
3. Clădiri nerezidențiale    – construcții noi de birouri, administraţie, servicii, comerţ, cultură, 

    învăţământ, sănătate, sport, agrement, spaţii de cult, producţie 
 

4. Reabilitare termica     – clădiri existente ( locuințe sau clădiri nerezidențiale) 
 
5. Restaurare monumente  – clădiri vechi ( locuințe sau clădiri nerezidențiale) 

 
6. Textura finisajului:  

„Structure enlightens Design“ – „Textura finisajului pune în valoare Designul“ 
Aici vor fi nominalizate proiecte din cele 5 categorii de mai sus, care prezintă o structură 
decorativă deosebită a fațadei. 
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2. Condiţiile generale de participare 

 
Concursul internațional Life Challenge 66 – 2016 este un concurs internațional de proiecte de fațade 
realizate în mai multe țări din Europa, în care activeaza filiale Baumit ale Grupului Schmid Industrie 
Holding din Austria și se desfașoară în 2 etape: 
 
- Etapa 1 – selecție pe țări: pentru România și Republica Moldova se adresează investitorilor, 

arhitecților sau antreprenorilor de construcții.  
Nominalizările pentru participarea românească la concursul internațional vor fi făcute de un juriu 
național. 
 

- Etapa 2 – finala europeană: se adresează filialelor Baumit ale Grupului austriac Schmid Industrie 
Holding, nominalizările pentru selecția finală vor fi făcute de un Juriu internațional, iar evenimentul de 
decernare a premiilor va avea loc la Madrid în data de 2 iunie 2016. 

 
2.1.  Etapa 1 – selecția pe țări: România și Republica Moldova 

 
2.1.1 La concursul de proiecte realizate Life Challenge 66 - 2016  pot participa investitori sau 

beneficiari de clădiri, arhitecți și antreprenori de construcții. Se pot înscrie persoane juridice sau 
fizice. În Concurs nu pot participa proiecte de fațade realizate de membrii juriului. 
 

2.1.2 Pot fi inscrise în concurs proiecte de fatade finalizate în perioada 1 ian. 2013 - 31 dec. 2015.  
Prin termenul de “proiect de fațadă finalizat” se înțelege o lucrare terminată în proporție de 100%. 
Proiectele se vor considera înscrise automat si la Concursul Fațada Anului ce va fi organizat de 
Baumit Romania Com s.r.l. în prima jumătate a anului 2016. 

 
2.1.3 Vor fi inscrise în concurs proiecte cu fațade realizate exclusiv cu sisteme și materiale de finisaj 

Baumit. 
 

2.1.4 Fiecare proiect va fi acceptat numai dacă solicitantul înscrierii prezintă acordul scris al celorlalți doi 
parteneri la realizarea proiectului, după caz, unul dintre următorii: investitor/beneficiar, 
proiectant/arhitect și constructor. Acordul scris se va referi la participarea proiectului în concurs și 
la acceptul pentru publicarea acestuia în materialele de promovare ale Grupului Schmid Industrie 
Holding – Baumit. 
Oricare dintre partenerii la realizarea proiectului, are dreptul de a-și da acordul de participare a 
proiectului în concurs și de publicare a acestuia cu mențiunea “fără afișarea sau publicarea datelor 
personale”. 
 

2.1.5 Proiectul cu care se doreşte intrarea în concurs poate fi nominalizat doar de către un singur 
solicitant. În cazul nominalizării multiple, de către solicitanţi diferiţi, este obligatoriu ca aceştia să 
cadă de acord în scris asupra unei nominalizări unice, cel târziu până la expirarea termenului de 
primire a înscrierilor în concurs. 
 

2.1.6 Acordul scris se găsește sub forma unui formular de participare, care va fi pus la dispoziție de 
către Organizator. Solicitantul va completa toate datele cuprinse în formular și îl va trimite prin e-
mail in momentul înregistrării înscrierii. 

 
2.1.7 Orice solicitant poate înscrie unul sau mai multe proiecte în concurs, la aceeași categorie sau la 

categorii diferite, cu condiția respectării prevederilor de la Pct. 2.1.1-2.1.6. 
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2.1.8 Inregistrarea înscrierii participării în Concurs se face respectând următoarele termene: 
– 31 ianuarie 2016 – ultima zi de înscriere, prin e-mail, pe adresa eliza.vlad@baumit.ro; 
– în termen de 48 de ore de la recepționarea înscrierii - verificarea de către Organizator a 
îndeplinirii condițiilor generale și a calității fotografiilor; 
– în termen de 48 de ore de la recepționarea înscrierii, dar nu mai târziu la data de 8 februarie 
2016 - afișare pe Dropbox–Concurs Life Challenge66-2016, după clarificarea înscrierilor 
incomplete și completarea fotografiilor. 

 
2.2. Etapa 2 – finala europeană 

 
2.2.1 Echipa Baumit Romania, împreună cu Juriul național, vor selecta dintre proiectele înscrise în 

concurs un număr de maxim 6 proiecte la fiecare categorie, care vor reprezenta filiala Baumit 
Romania Com s.r.l. în Etapa finală europeană a Concursului Life Challenge 66 - 2016.  
Aceste proiecte vor fi nominalizate până la data de 10 februarie 2016. 
 

2.2.2 Proiectele nominalizate de fiecare țara, vor fi înregistrate pe pagina oficiala a concursului   
de pe site-ul Baumit.com până la data de 29 Februarie 2016.. 
 

2.2.3 Un Juriu internațional,  compus din arhitecți reprezentând toate țările participante, va face o 
selecție scurtă, alcatuită din 6 proiecte la fiecare categorie, care vor fi nominalizate pentru 
alegerea câștigătorilor. Aceasta selecție se va efectua online în cursul lunii Martie 2016. 

 
2.2.4 Juriul internațional va desemna proiectele căștigătoare până la data de 31 Mai 2016. 

 
2.2.5 La festivitatea de premiere din data de 2 Iunie 2016 din Madrid se vor anunța cele 6 proiecte 

câștigătoare ale categoriilor și Marele Premiu al Concursului Life Challenge 66 - 2016. 
 

2.2.6 Deciziile juriului național (in Etapa 1a – selecția pe țări) și internațional (in Etapa 2a – finala 
europeană) nu pot fi contestate în justiție. 

 
2.3.  Criterii de evaluare a proiectelor 

 
- Proiecte finalizate în anii 2013- 2015 
- Fațade finisate cu materiale sau sisteme Baumit 
- Imaginație, inventivitate, creativitate în combinarea texturilor, culorilor și structurii finisajelor. 

 
2.4. Premiile 
 

Premiile se atribuie partenerilor Baumit care au înregistrat fiecare proiect în calitate de solicitant 
(investitor/beneficiar, proiectant/arhitect sau antreprenor de constructii), în condițiile respectării 
prevederilor Art. 2.1.4 - 2.1.5. 
 
Se vor acorda 7 Premii, câte unul la fiecare dintre cele 6 categorii și Marele premiu al Concursului Life 
Challenge 66 - 2016, după cum urmează: 
 
Marele premiu  în valoare de          16.600 Euro 
6 premii în valoare de câte               6.600 Euro 
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2.5. Juriul național:  

 
Conf.dr arh. Radu Teacă 
Departamentului „Sinteza Proiectării de Arhitectură” - Facultatea de Arhitectura din cadrul Universității de 
Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” București  

 
Laurențiu Lupușor  
Director General al Baumit România Com s.r.l. 

 
Tiberiu Pop  
Director de Vânzări 

 
Sebastian Vlăsceanu 
Director de Marketing și Comunicare 
 
Adrian Albuleț 
Project Manager pentru Arhitectură și Proiecte 

 
 
2.6. Juriul internațional:  

Arhitecți invitați din toate țările participante, unde activează filiale Baumit ale Grupului Schmid Industrie 
Holding din Austria. 

 
 
3 Desfăşurarea concursului: 
 
3.1 Calendarul concursului 
 

Etapa 1 – selecția pe țări: pentru România și Republica Moldova  
15 Oct. 2015  - 31 Ian. 2016  Înscriere proiecte prin e-mail pe adresa eliza.vlad@baumit.ro 

8 - 10 Feb. 2016 Nominalizările juriului național (6 proiecte la fiecare din cele 6 
categorii) 

 
Etapa 2 – finala europeană: participă filialele Baumit ale Grupului austriac Schmid Industrie Holding 
29 Feb. 2016 Inscrirea proiectelor naționale la faza finală internațională și înregistrarea lor pe pagina 

oficială a concursului de pe site-ul Baumit.com.  
 

Martie 2016 Juriul internațional va face selecția scurtă, alcatuită din 6 proiecte la fiecare categorie, 
care vor fi nominalizate pentru alegerea câștigătorilor.  

 

31 Mai 2016 Juriul internațional va desemna proiectele câștigătoare. 
 

2 Iunie 2016 – Madrid 
Festivitatea de premiere în care se vor anunța cele 6 proiecte câștigătoare ale 
categoriilor, precum și Marele Premiu al Concursului Life Challenge 66 – 2016 - 
Textura finisajului pune în valoare designul. 

 
3.2  Inscrierea proiectelor prin e-mail pe adresa eliza.vlad@baumit.ro. 

In perioada 15 Oct. 2015 – 31 Ian. 2016, persoanele juridice sau fizice - investitori sau beneficiari de 
clădiri, arhitecți sau antreprenori de construcții - pot înscrie proiecte de fațade finalizate integral în perioada  
1 Ian. 2013 – 31 Dec.2015.  
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Inscrierea va cuprinde obligatoriu următoarele: 
3.2.1  Formular de participare 

- Marcarea categoriei la care se înscrie proiectul  
- Denumirea și adresa proiectului 
- Numele și adresa biroului de arhitectură 
- Numele și adresa firmei de construcții 
- Numele și adresa investitorului 

 (Notă) cf Art. 2.1.4: Oricare dintre partenerii la realizarea proiectului, are dreptul de a-și da acordul 
de participare a proiectului în concurs și de publicare a acestuia cu mențiunea “fără afișarea sau 
publicarea datelor personale”. 

 
 - Informații despre proiect: suprafața fațadei, materiale folosite, sisteme termoizolante si 
componente de sistem, alte particularități; 
 
- Acordul partenerilor la realizarea proiectului (după caz, unul dintre următorii: investitor/beneficiar, 
proiectant/arhitect și constructor) pentru participarea proiectului la concurs și publicarea lui în 
materialele de promovare ale Baumit – Grupul Schmid Industrie Holding din Austria. 

 
3.2.2  Fotografii de prezentare 

• minim 1 fotografie pentru fiecare fațadă + fotografii cu detalii de fațadă 
• format JPEG/JPG, minim 5 megapixeli sau minim 200 dpi, orientare landscape, raportul L/h 

preferabil 5/3 sau 8/5. 
 

 
3.4 Validarea înscrierii 

Organizatorul concursului va verifica îndeplinirea condițiilor generale și calitatea materialelor depuse, 
urmând a valida înscrierea în termen de 48 de ore. 
In cazul înscrierilor incomplete sau a lipsei parțiale a fotografiilor, Organizatorul va contacta solicitanții și 
vor clarifica aceste aspecte. 
După rezolvarea neclarităților sau a litigiilor, dar nu mai târziu de data de 8 Februarie 2016, proiectele vor fi 
validate si postate pe Dropbox–Concurs Life Challenge66-2016. 

 
3.5 Contestarea înscrierilor 

In cazul unor litigii legate de înscrierea unui proiect, venite din partea oricărui partener la realizarea 
proiectului (beneficiar, proiectant, constructor, distribuitor), se pot depune contestații în termen de maxim 3 
zile după expirarea termenului de înscriere, cel târziu până la data de 3 februarie 2016.  
Contestațiile vor fi soluționate de Organizator în termen de maxim 3 zile, până cel târziu la data de 6 
februarie 2016. 
După această dată, se consideră acceptate condițiile generale de participare și efectele ce decurg din 
înscrierea unui proiect în concurs. 
In cazul în care nu se întrunesc condițiile de acord ale partenerilor implicați nici după expirarea perioadei 
de contestație, Organizatorul își rezervă dreptul de a respinge sau anula înscrierea proiectului în concurs. 
 

3.6 Nominalizările juriului 
 
Etapa 1 – selecția pe țări: pentru România și Republica Moldova  
Juriul național va nominaliza maxim 6 proiecte la fiecare din cele 6 categorii, până la data de 10 februarie 
2016. 

 
Etapa 2 – finala europeană: participă filialele Baumit ale Grupului austriac Schmid Industrie Holding. 
Juriul internațional va face selecția restrânsă, alcatuită din 6 proiecte la fiecare categorie, care vor fi 
nominalizate pentru alegerea caștigătorilor, în cursul lunii Martie 2016. 
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3.7 Ședința de jurizare, desemnarea proiectelor câștigătoare 

Juriul internațional va desemna proiectele câștigătoare în cursul până la date 31 Mai 2016.  
Pe data de 2 Iunie 2016 în Madrid, va avea loc Festivitatea de premiere în cadrul căreia se vor anunța cele  
6 proiecte câștigătoare ale categoriilor, precum și Marele Premiu al Concursului Life Challenge 66 – 
2016 - Textura finisajului pune în valoare designul. 

 
3.8 Soluţionarea litigiilor.  

În cazul apariţiei unor contradicţii între concurenţi şi Organizator, respectiv juriu, părţile se obligă să 
găsească o soluţie bine-intenţionată şi diplomatică.  
Termenul pentru soluţionarea unui astfel de litigiu este de 14 zile de la anunţarea rezultatelor concursului.  
Dacă discuţiile pentru soluţionarea amiabilă a litigiului nu au un rezultat acceptabil în cadrul termenului 
stabilit, părţile în litigiu pot apela la Organizatorul, respectiv juriul concursului pentru arbitraj.  
Decizia juriului concursului poate fi contestată numai în cazul în care există dovezi privind încălcarea 
condiţiilor generale ale concursului.  
Organizatorul, va lua o decizie finala in cazul proiectului aflat in litigiu, in termen de maxim 30 de zile de la 
data depunerii contestatiei. Decizia va fi definitivă şi nu va putea fi contestată. 
 

 
4 Protecția datelor cu caracter personal 
 
4.1 Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 
electronice, Organizatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care titularii de proiecte sau vizitatorii votanți le furnizează. 
 

4.2 In acest sens, S.C. Baumit Romania Com s.r.l., cu sediul în Bucureşti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600 A, sector 
6, identificată prin codul unic de înregistrare RO-7568475 şi numărul de ordine J 40 / 6207 / 21.07.1995 
la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, reprezentată de ing. Laurenţiu Claudian Lupuşor – director 
general și președinte al consiliului de administratie, în calitate de Organizator, este înscrisă la ANSPDCP 
în Registrul General de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr.0024920 / 9.10.2015. 

 
4.3 Titularilor de proiecte și vizitatorilor site-ului care votează proiecte, le sunt garantate drepturile cu privire la 

protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, printre care: 
- dreptul de acces la date: la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că 
datele care privesc o persoană sunt sau nu sunt prelucrate de Organizator; 
- dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la 
cerere și in mod gratuit:  
a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă 
legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;  
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;  
c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni 
efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un 
efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. 
- dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 
legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu 
excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. 
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4.4 La cererea oricărui titular de proiect sau vizitator votant, Organizatorul va asigura acestora exercitarea 
oricăruia dintre drepturile prevăzute de lege. Pentru exercitarea acestor drepturi, titularii de proiecte sau 
vizitatorii votanți vor trimite Organizatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, pe 
adresa Baumit România Com SRL, Sediul central: Bd. Iuliu Maniu, nr 600A, sector 6, Bucureşti. 

 
4.5 Organizatorul le poate solicita câștigătorilor concursului acordul pentru a utiliza în mod gratuit, în diverse 

materiale tipărite, audio și video, numele, prenumele lor și orașul de reședință. Titularii de proiecte sau 
vizitatorii votanți nu vor fi obligați să își exprime acordul, acest aspect ramânând la libera lor alegere. 

 
 
Inscrierea proiectelor în Concurs 
e-mail: e.vlad@baumit.ro  
Eliza Vlad 
Mobil: 0727.224.997 
 
Informatii despre Concurs si Regulament 
e-mail: a.albulet@baumit.ro 
Adrian Albulet 
Mobil: 0722 245.585 
 
 
 
 

Echipa de organizare 
 
Director de Vanzari 
Tiberiu Pop 
Mobil: 0729.990.761 
e-mail: t.pop@baumit.ro   
 
Director de Marketing și Comunicare 
Sebastian Vlasceanu 
Mobil: 0722.355.855 
e-mail: s.vlasceanu@baumit.ro   
 
Project Manager – Arhitectura 
Adrian Albulet 
Mobil: 0722 245.585 
e-mail: a.albulet@baumit.ro    
 
Asistent Marketing 
Eliza Vlad 
Mobil: 0727.224.997 
e-mail: e.vlad@baumit.ro  
 
 
Baumit România Com SRL 
Sediul central: Bd. Iuliu Maniu, nr 600A, sector 6, Bucureşti 
Теl.: 021-350.01.03/06 
Fax: 021-318.24.08  
 


