
Premierul
Viorica Dăncilă a
anunţat luni, în
ședința de
Guvern, că de
marţi, Cazinoul
din Constanţa va
avea garanţia că
va fi refăcut,
precizând că
Executivul său a
reuşit, în pofida a
numeroase
contestaţii, să
pregătească acest
proiect pentru a
se asigura că
monumentul va fi
reabilitat. “După
zeci de ani de
aşteptare, mâine,
unul dintre simbolurile României, Cazinoul din
Constanţa, va avea garanţia că va fi refăcut.
Guvernul nostru a reuşit în ciuda multor
contestaţii, să pregătească în detaliu proiectul
astfel încât să ne asigurăm că acest obiectiv-
simbol va fi reabilitat. În această noapte, la ora
12.00, expiră şi ultimul pas procedural pentru
atribuirea contractului de reabilitare.”, a declarat
Viorica Dăncilă. Ea i-a cerut vicepremierului
Daniel Suciu să meargă la Constanţa pentru a
se asigura că acest contract pentru reabilitarea
Cazinoului va fi semnat. „Domnule vicepremier

Suciu, aţi arătat
cum trebuie să
acţioneze un
ministru implicat.
Vă rog ca mâine să
fiţi la Constanţa şi
să vă asiguraţi că
acest contract va fi
semnat”, a spus
Viorica Dăncilă.

Cazinoul a
trecut în urmă cu
patru ani de la
municipalitate la
Compania
Naţională de
Investiţii pentru a fi
restaurat. În tot
acest răstimp, toate
licitaţiile organizate
pentru reabilitatea
monumentului au
fost contestate şi
ulterior anulate, cu
excepția ultimei.
Rezultatul acesteia
arăta că
restaurarea

Cazinoului din Constanța, clădire-simbol lăsată în
paragină de 30 de ani, urma să fie realizată de asocierea
de firme Aedificia Carpați - Remon Proiect - Profesiona
Construct Proiiect ARE și Tehnoinstal, potrivit rezultatului
ultimei licitații organizate de Compania Națională de
Investiții. Proiectul ar fi costat 44,9 milioane de lei (plus
TVA) și ar fi durat doi ani și jumătate, cu o garanție de 5
ani. Licitația fusese lansată de Compania Națională de
Investiții pe platforma de achiziții publice la data de 23
mai 2019, ministrul Daniel Suciu  anunțând în luna mai
că, după restaurare, Cazinoul Constanţa va putea
redeveni un centru cultural şi de divertisment care va
putea găzdui evenimente culturale, simpozioane,
expoziţii, beneficiind de o sală multifuncţională de 200 de
locuri şi de o sală de festivităţi cu o capacitate de 150 de
locuri.

n VEȘNICELE ȘI INTERMINABILELE
CONTESTAȚII n

Însă minunea nu numai că nu a ținut trei zile, dar
probabil că nu a durat nici măcar trei ore. La puțin timp
după anunțul premierului, bucuria constănțenilor urma să
fie spulberată de anunțul care i-a mai descumpănit și în
alte ocazii - o asociere de firme al cărei lider este
companiua Eldiclau SRL a contestat din nou licitaţia
pentru reabilitarea Cazinoului din Constanţa.

Daniel Suciu, vicepremier și ministru al Dezvoltării a
explicat că, întrucât  societatea Eldiclau a depus
respectiva contestaţie privind reabilitarea Cazinoului
Constanța atât la Consiliul Național de Soluționare a
Contestaţiilor, cât și la Curtea de Apel Constanța,
contractul cu firma câştigătoare, în mod evident, nu mai
poate fi semnat până la momentul  soluționării. Cu toate
acestea, vicepremierul Suciu vine marţi la Constanţa,
conform promisiunii inițiale, pentru a prezenta o
cronologie a licitației, dar și „din respect pentru
constănţeni“. Suciu și-a exprimat regretul pentru turnura
pe care au luat-o lucrurile și a spus că este o adevărată
bătaie de joc din partea contestatarilor faţă de clădirea-
simbol a Constanței, peste care nu mai trebuie să treacă
o iarnă fără a se interveni.
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Stelian Tănase îl aduce
pe “Marele incendiator”

la Constanța
Cunoscutul scriitor și publicist Stelian Tănase vine la

Constanța pentru a-și lansa cel mai recent roman intitulat
“Marele incendiator - Cronica unui fapt divers” și publicat
la editura Corint. Evenimentul, ce include și o sesiune de
autografe, va avea loc marți, 29 octombrie, ora 18.00, la
Librăria Dorian Gray situată pe bulevardul Ferdinand, nr.
24. Romanul este, după cum însuși autorul recunoaște,
cel mai ambițios proiect al său - o reprezentare fidelă a
lumii românești la începutul secolului XXl. În același timp,
„Marele incendiator - Cronica unui fapt divers” descrie o
poveste de dragoste ai cărei eroi sunt Zoe, o jurnalistă
muncitoare și pasionată, a cărei sarcină este să scrie la
rubrica de fapt divers, și Vivi, un fotograf cu un secret
tulburător. Povestea este relatată de un cronicar care
plasează evenimentele într-un București tensionat,
marcat de calamități naturale, o explozie a fenomenului
infracțional și un conflict în centrul căruia se află câinii
maidanezi. Haosul escaladează în momentul în care în
viața orașului apare un incendiator misterios pe care
Poliția nu reușește să-l prindă, spre hazul și enervarea
locuitorilor. Iar acest Mare Incendiator devine un personaj
mitic, un fel de haiduc din folclor în care toți își pun
nădejdea. El animă, într-un mod ciudat, Bucureștiul,
împărțindu-l în două tabere - pro și contra. Totodată, în
jurul Marelui Incendiator se țes o mulțime de povești și
conspirații, în încercarea de a găsi o explicație pentru
acțiunile sale distructive. Romanul este o veritabilă
radiografie a societății în care trăim, spusă sub umbrela
unui “love story” clasic și imprevizibil, în același timp.
Romanul “Marele incendiator - Cronica unui fapt divers”
este disponibil în Librăria Dorian Gray și poate fi
achiziționat la prețul de 49,90 de lei.

Lansare de carte la Librăria Dorian Gray După zeci de ani de aşteptare, „era să fie“ reabilitat! 

Oribilă răsturnare de situație în
cazul Cazinoului din Constanța

Topul prezidențiabililor, 
la căutările pe Google 

Alexandru Cumpănaşu, Viorica
Dăncilă, Teodor Paleologu şi Klaus
Iohannis conduc topul căutărilor după
numele cadidaţilor la alegerile
prezidenţiale pe Google din ultima
lună, conform unui studiu realizat de
agenţia de marketing online şi SEO
TargetWeb. Studiul a avut în vedere
volumul de căutări după numele
candidaţilor, dar şi alte cuvinte

relevante alegerilor prezidenţiale.
Topul căutărilor în ultimele 30 de zile
este următorul: 1. Alexandru
Cumpănaşu: 119.600 căutări; 2.
Viorica Dăncilă: 108.870 căutări; 3.
Theodor Paleologu: 87.720 căutări; 4.
Klaus Iohannis: 75.260 de căutări; 5.
Mircea Diaconu: 43.150; 6. Viorel
Cataramă: 20.150 căutări; 7. Kelemen
Hunor: 5.130 căutări.


