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COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND LANSAREA 

CONCURSULUI DE SOLUȚII TURNUL CELOR TREI VÂRSTE - 
“REVITALIZAREA TURNULUI POMPIERILOR DIN CLUJ-NAPOCA” 

BUCUREȘTI, 29.11.2016 

 

Ordinul Arhitecților din România anunță lansarea Concursului de Soluții Turnul 

Celor Trei Vârste – ”Revitalizarea Turnului Pompierilor din Cluj-Napoca”   

Concursul de arhitectură are ca scop principal selectarea celei mai bune soluții pentru 

revitalizarea actualului turn. Această revitalizare presupune atât restaurarea existentului 

cu valoare patrimonială, refuncționalizarea și amenajarea obiectivului, cât și 

pietonalizarea străzii Tipografiei pe porțiunea din fața Turnului. 

Miza concursului este ca prin selectarea celei mai bune soluții, orașul să câștige un 

ansamblu simbolic, monumental, atât din punct de vedere tehnologic, cât și estetic, care 

să devină un punct de reper în țesutul urban, un reper care să fixeze memoria istorică a 

orașului. 

Organizatorul concursului este Ordinul Arhitecților din România prin Filiala 

Teritorială Transilvania în parteneriat cu Ordinul Arhitecților din România. 

Promotorul concursului este Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cea care este 

actualmente proprietarul și administratorul obiectivului, urmând să devină 

beneficiarul proiectului final. 

Turnul Pompierilor este un obiectiv a cărui istorie începe în secolul XV, odată cu 

edificarea celei de-a doua incinte fortificate a orașului Cluj. După ce a servit ca turn de 

apărare și ca intrare secundară în cetate în perioada medievală, a fost transformat în turn 

de veghere împotriva incendiilor, misiune pe care a îndeplinit-o până la jumătatea 

deceniului patru al secolului XX. Rămas fără destinație precisă, turnul mai marchează o 

perioadă de câteva decenii în care a găzduit un muzeu al pompierilor. În ultima perioadă, 

turnul a fost folosit doar ocazional, pentru evenimente punctuale, de mică amploare, 

rămânând în majoritatea timpului închis accesului publicului.  

Lipsa de utilizare a dus la o degradare vizibilă a stării de conservare, atât în interior cât și 

în exterior, mai ales la ultimul nivel, cel de belvedere.  

Promotorul dorește să revitalizeze acest monument, reintroducându-l în circuitul turistic și 

transformându-l într-un loc deschis pentru găzduirea evenimentelor culturale, permanente 

sau temporare. Se dorește ca obiectivul rezultat în urma acestui concurs să devină un 

element simbolic pentru energia concertată a tuturor clujenilor. 

În cadrul acestui concurs participanții sunt invitați să propună și idei de reinterpretare a 

accesului în turn și propuneri de revitalizare a unei zone urbane adiacente mai largi, în 

vederea discutării oportunității de pietonalizare a acesteia în viitor. Acestea sunt destinate 

să deschidă o nouă perspectivă în valorificarea țesutului urban din întreaga zonă. 
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Calendar estimativ de desfășurare a activităților: 

1. Lansarea oficială a concursului Data publicării pe SEAP 

2. Înscrieri vizită sit pana la data de  9 decembrie 

3. Vizită sit 10 decembrie 

4. Data limită primire întrebări 17.01.2017 ora 16,00 

5. Data limită răspuns întrebări  20.01.2017 

06. Predare proiecte  26 ianuarie 2017, ora 16.00 

07. Analiză preliminară proiecte (verificare 

comisie tehnică) 

30,31 ianuarie ora 10.00 

08. Jurizare proiecte 2,3,4 februarie 2017 

09. Anunț oficial câștigător (conferință de presă 

cu juriul) 

6 februarie 2017 

10. Data limită depunere contestații 13 februarie 2016 

 

Premiile acordate sunt: 

- premiul I:   contractul de proiectare cu valoare estimată la nivelul sumei de 

365823,05 lei fără TVA 

- premiul II:  22.000 lei 

- premiul III: 13.000 lei 

 

Juriul concursului este alcătuit din 7 membri titulari + 2 membri supleanți. 

Membri titulari: 

1. Arh. Ligia Subțirică 

2. Arh. Șerban Țigănaș 

3. Arh. Szabolcs Guttmann 

4. Arh. Irina Meliță 

5. Arh. Justin Baroncea 

6. Florin Moroșanu 

7. Arh. Oana Bogdan 
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Membri supleanți: 

8. Arh. Ionut Radu Filip 

9. Arh.  Adi Hagiu 

 

Mai multe detalii privind organizarea concursului pot fi găsite pe pagina oficială a 
concursului:  

http://oar.archi/ro/concursuri/turnul-pompierilor 

De asemenea vă invităm să urmăriți în continuare pentru anunțuri și știri privind concursul 
pagina oficială de Facebook a Ordinului Arhitecților din România: 

https://www.facebook.com/Ordinul-Arhitec%C8%9Bilor-din-Rom%C3%A2nia-
448998975166345/ 

sau OAR Concursuri: 

https://www.facebook.com/oar.concursuri/ 

_____________________________  

Contact de Presă: 
 
Iulia Cucu, consilier comunicare 
e-mail: iulia.cucu@oar.archi 
e-mail: concursuri@oar.archi  
tel: 0730.092.199 
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