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CAZINOUL DIN CONSTANŢA - ISTORIA LOCULUI ȘI A CLĂDIRII 

Clădire marcă a oraşului port, Cazinoul se află pe o platformă extindere în mare a 
malului sudic a peninsulei  Constanţa. Pe partea opusă parcelei se găseşte Acvariul iar la est 
Farul Genovez şi statuia lui Mihai Eminescu. Imobilul se învecinează cu Bulevardul 
Elisabeta/Bulevardul Tomis spre nord şi cu Marea Neagră spre est, vest şi sud.  

 

Cazinoul după inaugurare, 15 august 1910 
 

Zona din partea de sud-est a oraşului Constanţa constituie cel mai vechi teritoriu de 
amplasare al nucleului urban, teritoriu ce a trecut prin semnificative transformări 
urbanistice şi arhitecturale.  Geografic oraşul Constanţa s-a dezvoltat pe un teritoriu format 
din două părţi, respectiv zona peninsulei de formă trapezoidală  având laturile de nord, est şi 
vest către mare şi partea continentală care se mărginea cu marea numai pe latura de est. 

Situat în sud-estul regiunii Dobrogea, pe o peninsulă în Marea Neagră care se 
termină cu capul Constanţa, oraşul-port la Marea Neagră a cunoscut mai multe etape 
distincte în evoluţia lui istorică, semnificative fiind: sec. VII î.Hr. - I î.Hr. perioada greacă 
antică urmată de perioada romană sec I d.Hr.- sec.IV când a fost cunoscut sub numele 
TOMIS. Cu o viaţă creştină încă din perioada apostolică, oraşul supravieţuieşte perioadei 
migraţiilor trecând sub autoritatea Imperiului Bizantin între sec. V-VII când a primit numele 
CONSTANŢIA păstrând statutul de important centru politic şi comercial. Va urma perioada 
genoveză dintre sec. X-XIII, în vremea când navigatorii italieni dominau mările europene. 
Oraşul continuă să fie un centru urban semnificativ cu o viaţă portuară intensă. Starea sa se 
modifică între veacurile  XV-XIX perioada trecerii asemenea întregii provincii Dobrogea, sub 
autoritatea Imperiului Otoman. Denumit de noua putere KÜSTENDJE, viaţa urbană se 
restrânge odată cu diminuarea activităţilor comerciale şi implicit a celei portuare. 

În acest interval o scurtă perioadă, în vremea lui Mircea cel Bătrân, respectiv anii 
1405-1420, Ţara Românească s-a întins până la “Marea cea mare” având în componenţă 
deci şi teritoriul Dobrogei cu oraşul port la mare.  

Istoria modernă a oraşului a început în anul 1879 când teritoriul dinspre Marea 
Neagră  devine parte a României. Ultimul act s-a petrecut prin semnarea, la 13 iulie 1878, a 
tratatului de la Berlin, urmare a războiului ruso-turc din 1877-1878 la care participase și 
România, cu sacrificii umane majore. Tratatul de la Berlin a recunoscut independenţei 
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României -proclamată de principele Carol la 10 mai 1877- iar teritoriul Dobrogei a revenit 
României, la 23 noiembrie 1878 sosind acolo primele unităţi militare române. Atunci orașul-
port,   reia denumirea bizantină CONSTANŢA 
I. Date din istoria şi evoluţia ţesutului urban, a oraşului Küstendje/Constanţa în secolul XIX 

până la 1879 
În anul 1829 cetatea Küstendje aproape încetează să existe în timpul războiului ruso-

turc fiind distrusă. Oraşul, împărţit în mahalale şi administrat conform legislaţiei turce, a fost 
refăcut în 1856 legat de interesele imperiului din perioada războiului Crimeii. În deceniul 7 al 
veacului XIX Küstendje ajunsese să aibă peste 4.000 de locuitori ocupaţi în principal cu 
comerţul, meseriile liberale, diferite meşteşuguri şi mica industrie. Populaţia era grupată pe 
cartiere etnice: la est şi centru se afla mahalaua turcească în care locuiau şi românii, la nord 
cea tătărească, la sud şi vest mahalalele grecească , bulgărească, armenească şi evreii. În 
1877 baronul Willem d’Hogguer, vizitându-l, aprecia „Künstendje avea o populaţie 
eterogenă de 4000 suflete. Grecii, care se ocupă exclusiv de comerţ, predomină.”*1 

Oraşul era compus din străzi strâmte şi cotite de-a lungul cărora se aflau parcelele 
ocupate de case de factură orientală, model turcesc, curţi mari despărţite între ele prin 
ziduri de piatră sau ne delimitate. Clădirile semnificative ale oraşului  erau cele folosite 
pentru cult ale locuitorilor mai numeroşi, Geamia Hunchiar construită în 1862 şi Geamia 
Azizia (1870) donaţia Sultanului Abdul Aziz, la care s-a adăugat biserica grecească 
„Metamorphosis” ridicată între anii 1865-1867. Clădiri civile cunoscute erau Hotelul 
Danubiu(în sec. XX Hotel Metropol), unde principele Alex. Ioan Cuza a stat în 1864 în drumul 
către Constantinopol unde mergea în vizită oficială şi Hotel Bizanţ (a dispărut în sec. XX). 

Portul – funcţiune esențială a oraşului, legătura sa cu lumea, în lungul timpului s-a 
restrâns în mod semnificativ pe de o parte din cauza erodării produse de mare, iar pe de altă 
parte din cauza corăbiilor care-şi aruncau balastul. La începutul secolului XIX el putea fi 
folosit numai de ambarcaţiuni de mic tonaj, staţionarea în caz de furtună fiind imposibilă. 
Starea portului Küstendje s-a modificat, abea după acordul, din 1803,dintre imperialii 
otomani şi britanici ce a oferit permisiunea navigării în Marea Neagră a vaselor sub 
pavilionul Imperiului Britanic. Această schimbare politică a determinat interesul pentru 
modernizarea portului, în 1857 autorităţile otomane concesionând companiei engleze 
DANUBE AND BLACK SEA RAIWAY Co. LIMITED condusă de Trevor Barclay dreptul de a 
construi şi al exploata. Compania construieşte în 1860 Farul amplasat pe colţul de sud-est al 
peninsulei şi realizează repararea şi adâncirea portului din epoca genoveză. Funcţiunea 
portuară se dezvoltă şi mai intens în urma construirii, tot de o societate engleză, a căii ferate 
Cernavodă- Küstendje (1860) şi a Gării Küstendje (1862).  

Pe lângă construcţiile funcţionale societatea engleză a ridicat cca 400 clădiri-locuinţe 
pentru funcţionari (cartier ce va fi dărâmat în 1930) şi a construit din lemn un local pentru 
distracţie [poate fi considerat prima clădire a Cazinei orașului]. Situat pe scara ce cobora la 
casa căpitanului comandant al portului, localul avea sală pentru teatru, pentru baluri, pentru 
concerte . 

II. Evoluţia istorică şi a ţesutului urban în perioada 1878-1916 
La 14 noiembrie 1878 autorităţile româneşti au preluat în mod oficial administraţia 

Dobrogei în prezenţa domnitorului Carol I. Noua administraţie a trecut imediat la elaborarea 
unor regulamente speciale pentru perioada de tranziţie, care au precedat Legea pentru 
organizarea Dobrogei  votată în 1880.  

Printre primele măsuri pe planul investiţiilor tehnice determinate de înglobarea 
provinciei Dobrogea în teritoril României a fost construirea în anul 1886, sub conducerea 
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inginerului Anghel Saligny*2 a liniei de cale ferată Bucureşti – Feteşti, în vedera legării ei cu 
linia ferată dobrogeană răscumpărate de statul român în 1881, de la compania engleză. 
Lucrarea a fost urmată de construirea între anii 1890 – 1895 a Podului peste Dunăre de la 
Cernavodă[după eşecul a două concursuri internaţionale, la care specialiștii participanți nu 
au putut răspunde integral caietului de sarcini]. Proiectul conceput de inginerului Saligny, la 
care a colaborat şi arhitectul Gh. Balş, s-a dovedit o lucrare excepţionala din punct de 
vedere tehnic şi artistic . 

Noua administraţie s-a ocupat şi de Constanţa, din 28 decembrie 1878 intrând în 
activitate  primul Consiliu Comunal al oraşului sub preşedenţia primarului A.Alexandrini, 
prefect al  judeţului Constanţa  fiind numit Remus Opreanu. Consiliul Comunal îşi propunea 
să se ocupe de: înfrumuseţarea oraşului, realizarea de grădini publice, plantarea de arbori 
etc. S-au adoptat o serie de regulamente esenţiale pentru buna funcţionare urbană.Primul a 
fost Regulamentul Comunal în 1879, reluare a temelor din 1878. Se prevedea prin el 
înfrumuseţarea oraşului, organizarea de spectacole, modernizarea circulaţiei. A fost urmat 
de Regulamentul privind obligativitatea curăţeniei publice, 1880 şi în 1890 Regulamentul 
pentru construcţii şi alinieri. Folosind  ca ax Strada Gării, oraşul Constanţa a fost împărţit în 2 
sectoare-culori: Roşu la sud şi Galben la nord iar cele 49 străzi au primit denumiri. 

Prin aplicarea regulamentelor s-a putut realiza delimitarea zonei în care erau 
interzise construcţiile din materiale ne durabile (chirpici) şi cu învelitori inflamabile. A fost 
stabilită obligativitatea de împrejmuire a curţilor şi s-au prevăzut reguli privind aliniamentul 
şi regimul de înălţime . S-a început o susţinută campanie a unor intervenţii în vederea 
modernizării oraşului. Administraţia Constanţei prin împrumutul din perioada 1880-1890 a 
realizat din programul Consiliului Comunal: pavarea străzilor principale, crearea unei grădini 
publice, construirea localurilor pentru şcoală şi spital şi alte lucrări edilitare. Atunci s-a 
efectuat:pavarea a 1.000 m2 pe străzile -str.Romană/str.C.Georgescu, Bulevardul Carol I/ bd. 

Tomis, str.Transilvaniei, str. Concordiei şi altele-, repararea clădirilor de folos public: spitalul, 
abatorul. Alte realizări ale perioadei, pe plan edilitar, au fost degajarea centrul oraşului de 
construcţiile insalubre, realizarea parțială a canalelor colectoare, demararea lucrările pentru 
alimentarea oraşului cu apă potabilă şi în vederea realizării iluminării stradale. 

Interesul major acordat de autoritățile statului noului teritoriu și orașului au 
determinat în perioada 1878-1894 creşterea în mod constant a populaţiei, cu precădere a 
cetăţenilor de etnie română. Astfel la recenzământul din 1894  au fost înregistraţi 9.499 
locuitori din care :  2.519 români,  2.460 greci, 2.202 tătari şi turci, 855 evrei, 559 armeni, 
332 germani, 181 unguri, 109 italieni, 106 bulgari, 33 ruşi şi 109 englezi, francezi, olandezi, 
sârbi şi muntenegreni. A urmat o perioadă de importanţă majoră în dezvoltarea Constanței,  
până în 1905 populaţia crescând 
la 15.777 cetăţeni, iar în 1916 
ajungând la 34.000 locuitori şi 
orașul având 4766 construcţii.  

Au urmat până la primul 
război mondial, alte schimbări 
urbanistice semnificative. În 
primul rând, ca rezultat al 
creşterii populaţiei, în perioada 
1879-1881, s-a extins în două 
etape teritoriului oraşului pe 
direcția  nord-vest. Prima etapă  
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s-a realizat prin parcelarea terenului situat după grădina publică Beldie , parcele care au fost 
vândute apoi cetățenilor. Etapa a doua s-a petrecut prin înglobarea în teritoriul oraşului a 
cătunului Anadalchioi. A urmat în 1880 tăierea Bulevardului Elisabeta, arteră situată pe 
faleza de sud între Poarta I a Portului şi Farul genovez, bulevard care a fost pavat şi decorat 
cu arbori. După anul 1896 a fost conturată Piața Independenţei/Piaţa Ovidiu prin 
construirea hotelurilor numite actual: Victoria şi Pelican, clădiri în stil eclectic şi a sediului 
reprezentanţei Societăţii Mercur clădire la care s-a adoptat ca expresie arhitecturală, stilul 
neogotic. În centrul pieţei era amplasată statuia lui Ovidiu, opera sculptorului italian Ettore 
Ferari (1883).  

     În timpul acela fondul clădit a 
trecut prin schimbări majore, 
datorate intervenţiilor asupra 
arhitecturii oraşului, cronologic 
definindu-se câteva etape, fiecare 
cu  trăsături distincte  

Astfel anii 1879-1895 au 
însemnat perioada unei evoluţii 
mai lente în ritmul de construire.  
Totuși atunci au fost ridicate 
câteva din clădirile ce vor deveni 

Piața Independenței și Geamia turcească 

noua emblemă a Constanţei: în 1882 Hotelul Terminus/Carol I în stil neoclasic proiect al  
arhitectului Alex. Orăscu, clădire amplasată pe Bulevardul Elisabeta (lângă Far). A fost urmat  
de Catedrala ortodoxă Sf. Apostoli Petru şi Pavel (1885-1895), arhitect al clădirii şi proiectant 
al mobilierului, Ion Mincu.  
Anterior (1880) se constru 
ise,Biserica armenească, 
Vama [acum Administraţia 

financiare] şi primele ca- 
zărmi. Tot în perioada 
respectivă creşte semnifi- 
cativ numărul clădirilor cu 
funcţiunea de locuinţe - 
dacă în 1888 erau 970 în 
anul 1895  se numărau 
1378. Se adoptă stilurile vehiculate în epocă în România - stilul eclectic, stilul eclectic cu  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotelul Carol I și bulevardul Elisabeta 
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dominantă neoclasică, curentul 
neoromânesc-. Între cele mai impozante 
construcții ale epocii au fost palatul Gr. 
Sturdza (1889 , arhitect necunoscut), situat 
pe faleza sud, clădire în  stil      stil stil stilul 
eclectic academic de şcoală franceză 
(dărâmat în 1920-1921 din cauza surpării 
malului ce nu fusese consolidat) şi casa 
Mihail Suţu, proiectată de arhitectul Gr. 
Cerchez (1886).  

Între anii 1896-1900 se remarcă 
intensificarea ritmului de construire astfel că recenzământul din 1905 înregistrează în oraş: 
1577 clădiri, 130 magazii, 32 bordee şi 7 mori din care 4 de vânt. 

Atunci s-au construit noi clădiri publice:Primăria[apoi sediul Poştei,azi Muzeul de Artă 

Populară] arhitect I.N.Socolescu, 1896, în stil neoromânesc specific autorului şi proiect al 
aceluiaşi arhitect, Şcoala primară mixtă „Principele Ferdinand şi Principesa Maria”. 

Regele Carol I a susţinut în mod activ, de la începutul preluării noului teritoriu, 
necesitatea dezvoltării portului. În anul 1881 erau concepute primele proiecte pentru 
modernizarea portului cumpărat de la societatea engleză care-l construise şi îl exploata. În 
1888, în vederea începerii lucrărilor, a fost înfiinţat Serviciul pentru Construcţia Portului 
Constanţa, avându-l ca director între 1888-1899 pe inginerul Gh. Duca iar, după decesul 
aceluia, din 1899, pe inginerul Anghel Saligny. Piatra fundamentală a noului port a fost pusă 
în 1895. Lucrările s-au urmat în ritm susţinut în perioada Saligny , diriginte al lucrării fiind 
ing. Zahariade. Portul nou a devenit funcțional , drept care a fost inaugurat, în prezenţa 
Regelui, în anul 1909. Dar, după această etapă, dezvoltarea portului a continuat, Serviciul 

 

 

construcţiei portului Constanţa fiind condus  mai departe de inginerul Anghel Saligny .  
În acelaș an ,1909, s-au fost 
construit seria de silozuri 
proiectate de arh. Petre Antonescu 
(concepţia arhitecturală) şi ing. 
Anghel Saligny(concepţia funcţional 
-constructivă). A urmat construirea 
depozitelor de petrol şi a reţelei de 
cale ferată pentru servirea 
activităţilor portuare. 

În ultimele decenii ale 
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secolului XIX administraţia locală a realizat ca oportună pentru dezvoltarea oraşului, 
accentuarea funcţiuni de staţiune balneară, pe lângă cele tradiţionale existente -comerț, 
activitate portuară, meșteșuguri-.Urmărind activarea noii funcțiuni, aproape neexploatată în 
folosul orașului, în această etapă,  s-a realizat, ca un prim demers: construirea localului 
pentru băile în mare.  

         

Prima construcție pentru băile în mare 

A urmat în anul 1880 construirea unei clădiri din paiantă” o casă de cură” (?) cu 
funcţiunea de Cazină. Construcția șubredă ce deja necesita reparaţii în 1888, a fost înlocuită 
în 1892 cu  o clădire din paiantă şi lemn , pentru Cazină.*3  

          

Cazina veche – vedere dinspre port, 1900 
 

Totuși nici clădirea II nu a fost o construcție solidă. Astfel după un deceniu, în 1902, 
se afirma „s-a constatat că grinzile şi duşumelele terasei sunt putrede cu totul şi trebuiesc negreşit 
înlocuite... Timpul pentru facerea lor fiind...înaintat pentrucă casinul trebuie deschis de aici înainte, 
dl. Primar roagă consiliul să aprobe devizul...de 1418 lei...și să decidă executarea lor în regie.” *4  
Totuși trebuie remarcat că localul menținea activitatea de agrement tot anul, nu numai în 
sezonul estival. În el se desfăşurau: baluri mascate, jocuri de noroc, concerte, cânta muzica 
militară, erau reprezentaţii teatrale -în 1889 compania „Marinescu”, în 1890 compania 
„Burienescu”dar şi altele de interes public ca în 1900 când conform anunțului dinziarul 
”Constanța”„... duminică 25 iunie a avut loc în sala Casinului Comunal distribuirea premiilor la 
şcoalele statului...” *5.  

 Viaţa oraşului după 1900 s-a intensificat atât pe planul dezvoltării activităţilor 
portuare, comerciale şi implicit a celor importante social şi cultural într-un oraş în plină 
expansiune.  Se remarcă astfel cum clădirii Casinului, deşi o construcţie fără valoare 
arhitecturală, i se acorda de Primărie –proprietara stabilimentului- o semnificaţie majoră : 
1902 „...Casinul Comunal este frecventat în cea mai mare parte de persoane cu distincţie şi de străini 
care vin la băi şi care au dreptul să pretindă un bun tratament...Acest tratament încetează când se 
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face comerţ din întreprinderea casinului. Antreprenorul...va pierde din regulile de urbanitate...şi va 

aduce atingere prestigiului casinului... îi scapă consideraţiile de ordin moral superior..”
 *6 ; 1904 cu 

ocazia licitaţiei închirierii se impunea antreprenorului, prin Caietul de sarcini, următoarele 
condiţii: „Această arendare are obiect exploatarea casinului şi a bufetului în profitul antreprenorului 
cu obligaţia pentru el: de a întreţine cea mai mare curăţenie, a îngriji mobilierul casinului care i se va 
da în primire...,a servi publicului vizitator articole de consumaţiei şi răcoritoare de cea mai bună 
calitate după un tarif aprobat de primărie.  Această arendare se mai face cu dreptul absolut al 
Primăriei de a rezilia contractul în orice timp (aprobat) îndată ce se va dovedi că antreprenorul nu 
întreţine curăţenia în casin şi n-are articole de consumaţiune de cea mai bună calitate, sau când el şi 

personalul său de serviciu nu s-ar purta cuviincios cu publicul vizitator al casinului..”
 *7

  

Spaţiile Cazinului/Cazinoului au continuat a fi închiriate, uneori prin bună învoială, 
aşa cum s-a dat „domnului căpitan C.I.Creangă, cofetar din Bucureşti...”

 *7bis
,sau prin licitaţie. De 

altfel modul de folosinţă a spaţiilor localului era un subiect frecvent dezbătut în Consiliul 
Comunal. La 17 iunie 1903 se afirma  „Casinul Comunal urmează să se deschidă în curând şi să se 

pună la dispoziţia publicului vizitator al băilor de mare în stagiunea anului curent...”,în consecinţă 
se discutau programul şi preţurile: „Pentru abonaţi se vor da două baluri pe săptămână...Intrarea 

la balurile de copii, 50 de bani...”
 *8

. 

Numirea, în 1902, a inginerului Scarlat Vârnav la conducerea Prefecturii Constanţei a 
însemnat impulsionarea activităţii edilitar-urbanistice şi de construire a clădirilor de interes 
public. Noul prefect afirmase încă din 1899  privitor la starea oraşului Constanţa: „E absolută 
şi urgentă nevoie de lărgirea bulevardului -Bd. Elisabeta-, de construirea unui CAZIN şi a unuia sau 
două hoteluri comunale, ca vizitatorii să nu mai fie lăsaţi la...discreţia ... unui singur stabiliment..., 

nici expuşi la înghesuiala din actuala şandrama, poreclită Cazinoul Comunal.” *9
 

Ideile acestuia vor fi puse în practică de primarii oraşului Constanţa. Unul dintre ei, 
care s-a remarcat prin gândirea modernă și interesul pentru oraș, Christea Georgescu (1903 
ian.-1904 sept. când demisionează) a condus administrația Constanței într-o perioadă în 
care s-au depus eforturi constante pentru realizarea unor mari proiecte care erau menite să 
contribuie la înbunătăţirea stării sale. Chiar la începutul preluării funcţiei, noul primar, a 
prezentat un program al lucrărilor urbanistic-edilitare şi de arhitectură de anvergură ce le 
supunea acceptului, prin vot, al Consiliului Comunal.  

Ch. Georgescu propunea constituirea în etape  a reţelei de canalizare, construirea 
halei şi a abatorului, lucrări de înbunătăţire a bulevardului Elisabeta incluzând plantaţia care 
urma să-l decoreze, ridicarea unei clădiri noi pentru Cazinoului Comunal, intenţii exprimate 
clar în discursul către Consiliu ținut imediat după instalare, ian.1903: “să ne ocupăm de 
chestiunile de care depinde dezvoltarea oraşului...starea de înapoiere în care se găseşte...după...25 
de ani de la anexare; pentrucă un local de şcoală, de spital, palatul comunal şi nişte stabilimente 
primitive de băi...nu indică progres...Aici îşi dă întâlnire în toţi anii o populaţie importantă de 
vizitatori care vin pentru petrecere şi pentru băi în mare...Această populaţie a început să descrească 
pentrucă... n-are un local civilizat pentru întruniri şi petreceri...Nu există în oraş hală, abator, pavaje, 
canale de scurgere a apelor, sistem de ecleraj...n-avem nici cea mai mică lucrare de înfrumuseţare, 
Şosea, plantaţii, parc şi un Casino, care sunt necesare chiar rentabile într-o staţiune balneară ca a 

noastră”*10. El anunţa la aceeaşi şedinţă că împrumutul*11 pentru lucrări de alimentare cu 
apă de 1.000.000 este disponibil. Întrucât lucrarea se putea executa în etape propunea o 
altă distribuţie a banilor, respectiv: 300.000 lei începerea canalizării, 100.000 lei pentru hală, 
100.000 lei pentru abator, 300.000 lei pentru Bulevardul Elisabeta şi plantaţii. 150.000 lei 
pentru Casinul Comunal, 50.000 lei pentru exproprieri şi alte lucrări.  

Adaugă motivând soluţia propusă: „Nici una din aceste lucrări nu sunt de lux, din contra 
toate, chiar şi bulevardul şi Casinul comunal, sunt lucrări de primă necesitate... Acordând importanţă 
acestor lucrări preciza: În ce priveşte planurile şi devizele care vor servi ca bază în executarea  lucrări- 
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lor ele vor fi neapărat supuse în mod special la aprobarea Consiliului Comunal şi a Consiliului Tehnic 
Superior ...Pentru bulevardul Elisabeta planurile şi devizele sunt deja întocmite de Serviciul Portului. 
Lucrarea...e grandioasă şi nu s-ar putea executa ...dacă nu ne-am bucura de împrejurarea că 
avem...instalaţii pe care acest serviciu[Serv. construcţiei portului Constanţa] ni le pune la dispoziţie 
fără...speze de uzură...iar pe de altă parte ne vom folosi de experienţa necontestată a domnului 
inginer, inspector general Saligny şi a ajutoarelor sale. Această lucrare urmează să se execute  în 
regie, în contul comunei de Serviciul Portului Constanţa...  

În ce priveşte Casinoul Comunal el se poate face uşor din suma de 150.000 lei.Planurile făcute 
...pentru Palatul Administrativ...sunt o dovadă că cu suma de mai sus...se poate executa o clădire 

foarte spaţioasă şi elegantă...Consiliul examinând...aprobă în unanimitate„*12propunerea.  
Demersului primarului s-a finalizat în acelaşi an, 1903, prin Legea propusă de 

ministrul de interne Vasile Lascăr, prin care împrumutul autorizat Constanţei, de 1.000.000 
lei, luat de la Casa Creditului Judeţean pe termen de cel mult 40 de ani, se putea folosi 
conform hotărârii Consiliului Comunal. Ziarul local anunţa: „Camera Deputaţilor  în şedinţa sa 
de joi 27 februarie a aprobat lucrările de edilitate ale oraşului Constanţa după cum ele au fost decise 
de Consiliul Comunal...Proiectul de lege ...va fi votat zilele acestea şi de senatul ţării... [Suma a fost 
aprobată] pentru lărgirea şi înfrumuseţarea bulevardului Elisabeta, Cazinul Comunal, canalizarea 

unei părţi a oraşului, hala, abatorul şi expropierile necesare”*13 şi mulţumea cu această ocazie 
prefectului Scarlat Vârnav şi primarului Christea Georgescu care au lansat şi susţinut 
iniţiativa. 

 Anii 1900-1916 au însemnat realizarea noilor îmbunătățiri edilitare, cele mai 
importante fiind pe linia iluminării stradale şi transportului public. S-a introdus în 1902 
iluminarea cu electricitate a Bulevardului Elisabeta, a străzii Carol şi în Grădina Beldie şi în 
1904 s-a realizat primul proiect al introducerii tramvaiului electric. A început şi canalizarea 
oraşului, conform proiectului inginerului  G.Visin. A urmat între anii 1903-1904 consolidarea 
malurilor mării, porţiunea de nord-est, adică partea din mal cuprinsă între Hotelul Carol I şi 
Abator (cca 1700 m lungime), pe baza proiectului conceput de inginerul Saligny şi realizat de 
Direcţia serviciul de construcţie a Portului Constanţa. Întrucât la data respectivă ing. Anghel 
Saligny era şi Directorul Serviciului Hidraulic din Ministerul Lucrărilor Publice acesta a 
condiţionat realizarea studiilor şi proiectului de angajarea drept colaborator a inginerului 
P.Zahariadi [dirigintele construirii portului], în calitate de inginer şef, care să urmărească 
modul de execuţie a lucrărilor, lipsindu-i timpul de a urmări șantierele permanent. Primarul 
sublinia consilierilor, legat de perspectiva colaborării: “consider... ca o adevărată fericire pentru 
oraşul Constanţa că dl inginer…Saligny a acceptat să ne facă aceste studii…Studiile acestui distins 
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inginer, ale cărui lucrări săvârşite în ţară i-au creiat o reputaţie europeană şi au făcut fala naţiunii,  
vor servi ca temei la tratativele ce  vom întreprinde…pe lângă Dl. Ministru al Lucrărilor Publice. [Sunt] 
de părere a accepta necondiţionat oferta dl. Inginer, Inspector general Saligny, adăugând că studiile 

sale vor servi…ca punct de plecare pentru viitoarele lucrări de înfrumuseţare...” *14 Consiliul aprobă 
şi autorizează pe primarul Christea Georgescu să încheie contractul în termenii solicitați 
…pentru facerea studiilor. Proiectul acestei etape  a primit aprobarea C.S.T. în anul 1906. 

Continuă dezvoltarea organizată a oraşului prin constituirea unei trame stradale 
rectangulare ce respectă direcţiile geografice est-vest şi nord-sud. Parcelele care se 
constituie au formă dreptunghiulară şi mărime între 200-400 mp.  

De asemeni între anii 1903-1904 s-a trecut şi la lărgirea în etape a Bulevardului 
Elisabeta. Aprobarea proiectul de CST(Jurnalul 27/31 ian 1903)era condiţionată de introducerea 
unor modificări pentru consolidarea lucrării şi asigurarea unui spaţiu special de amplasare 
viitoare a Cazinoului şi anume : „a)având în vedere terenul de umplutură este prudent a se mări 
grosimea digului, mărinduse şi masa; b) bancheta din faţă , la cota 0,50m. să se lărgească la 1,50m.; 
c) promenada despre mare să fie liberă pe toată lungimea ei, să se mărească platforma prevăzută şi 
în lărgime şi spre mare iar CASINUL să fie pus la platformă spre mare; d) să se prevadă parapet pe 

toată lungimea digului...”
 *15. Lucrările pregătitoare au început în august 1903 cum anunţa 

presa: „Lărgirea bulevardului Elisabeta cu 50 m. spre mare, o  lucrare care va da un aspect admirabil 
acestei părţi a oraşului, a fost cedată spre executarea Direcţiei construcţiei portului Constanţa care 
întocmise proiectul lucrărilor la suma de 320.000 lei. Executarea lucrărilor a început de joi. Ele vor fi 

complet terminate în toamna anului viitor”
 *16. Termen iniţial, toamna anului 1904 s-a dovedit 

imposibil de atins dar investiţia a continuat şi s-a încheiat în 1909.  
În aceeaşi perioada oraşul a trecut şi prin alte transformări ale fondului construit. În 

primul rând s-au ridicat o serie de edificii publice. A fost construit între anii 1902-1903 
Palatul administrativ şi de Justiţie, plasat pe locul Grădinii Belvedere pe baza proiectul 
arhitectului Louis Blanc -proiect aprobat cu modificări de C.T.S.-, conducerea lucrărilor 
aparţinând arhitectului Daniel Renard, antreprenor fiind Franz Lescovar din Galaţi iar 
execuţia  a fost adjudecată de firma ing.arh.T.Cănănău. Între 1903-1904 s-a ridicat clădirea 
halei iar în 1904 clădirea Abatorului. A urmat construirea  Liceului vechi (1906-1908), a 
Spitalul comunal (1908-1909) iar între 1910-1913 Moscheia Carol I, proiectată de arhitectul 
V.Gh. Stefănescu. O parte din aceste clădiri au fost amplasate astfel ca să delimiteze 
arhitectural Piaţa Independenţei/Piaţa Ovidiu. Efortul constructiv pentru ca oraşul să fie 
mobilat cu edificii publice  a continuat prin construirea în anul 1913 a sediului Băncii 
Naţionale-Constanţa, clădire în stil neoromânesc arhitect N.C.Mihăescu şi a sediului 
Prefecturii urmate între 1914-1921 de noul sediu al Primăriei în stil neoromânesc, arh. V.G. 

Ştefănescu.  
Pe lângă clădirile 

publice se adaugă cele 
ridicate de locuitorii oraşului 
fie de cei stabiliţi aici fie de 
cei care sunt numai sezonieri, 
specific unui oraş care este și 
staţiune balneară. Pe de o 
parte erau clădirile cu 
funcţiune mixtă: parter 
comercial sau meşteşugăresc 
şi etajul locuinţă ce susţin 
fronturile unor artere 
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importante. Se urmăreşte de serviciul tehnic al primăriei închegarea fronturilor prin 
alinierea construcţiilor. Regimul mediu de înălţime pe arterele principale era parter şi două 
nivele cu variaţii parter şi un etaj sau parter şi trei etaje. Stilistic clădirile se înscriu 
curentelor europene care se vehiculau în România: eclectism, Arta 1900 în forma sa de 
influenţă franceză Art Nouveau şi germană Jugendstil, arhitectura de inspiraţie naţională –
curentul neoromânesc- în expresia Mincu şi Socolescu. Deosebindu-se însă de Bucureşti -
modelul epocii- oraş în care faţadele conform Regulamentelor aveau culoarea pietrei, la 
Constanţa gustul locuitorilor a impus colorarea faţadelor. 

         Evoluţia oraşului Constanţa a cunoscut un trend ascendent de la preluarea sa 
de către autorităţile româneşti până la mijlocul veacului XX. Dezvoltarea activităţii portuare 
şi a celei  balneare marine, comple- tând ocupaţia tradiţională -activitatea comercială- au 
contribuit direct la această evoluţie. În acest timp o perioadă remarcabilă a corespuns anilor 
1905-1916  când s-au realizat  intervenţii edilitare şi urbanistic-arhitecturale ce au dus la 
con- turarea orașului de la malul Mării Negre ca o localitate a țării de importanţă majoră.                                                

        Măsurile de primă importanță au fost : definitivarea alinierii şi închegarea 
fronturilor în zona peninsulei -oraşul vechi; dezvoltarea oraşului nou către nord-est; 
construirea principalelor clădiri publice necesare bunei funcţionări a oraşului modern; 

modernizarea unor programe 
arhi- tecturale completate cu 
programe arhitecturale nece- 
sare Constanței noi; mode- 
nizarea portului care aduce o 
intensificare a activităţii eco- 
nomice şi determină un 
interes crescând pentru oraş, 
dezvoltarea staţiunii balneare 
cu dotările complementare: 
amenajarea plajelor, falezei şi 
a staţiunii Mamaia, dez 
voltarea reţelei hoteliere, 
dezvoltarea posibilităţilor de 

distracţie, construirea noii clădiri a Cazinoului Comunal.  
Populaţia 

Constanţei ce la 
1900 crescuse la 
15.777 cetăţeni, 
în 1916 va ajunge 
la 34.000 locuitori 
şi 4766 construc- 
ţii.  

 
 

Strada Carol și Hotelul 
Regal 
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III. Construirea clădirii noi a Cazinoului Comunal*17 

1903 febr. Camera Deputaţilor a aprobat lucrările de edilitate ale oraşului Constanţa, ce 

includ  ...” lărgirea şi înfrumuseţarea bulevardului Elisabeta”. 1903 proiectul a fost aprobat de 
Ministerul de Interne (Ordinul nr. 10866/1903) cu modificările propuse de C.T.S. şi anume: să se 
mărească platforma/dig prevăzută în adâncime și lărgime, spre mare, iar pentru Cazin să se 
amplifice platforma spre mare, clădirea urmând a fi aşezată pe acest amplasament special 
creeat, situat în extremitatea sudică a peninsulei. Locul ales era diferit de cel al vechii Cazine 
(clădire ce va funcționa, de altfel, în timpul construirii celei noi, fiind  dărâmată abea în 1910/11*18). 
August 1903 încep lucrările de lărgire a Bulevardului Elisabeta ce cuprindea şi realizarea 
platformei pe care va fi aşezat CAZINOUL COMUNAL, „lucrare cedată spre executare Direcţiei 

construcţiei portului Constanţa care întocmise proiectul lucrărilor...” *19. 
 

                  

 

 Din 1899 se pusese în discuţie necesitatea construirii de către primărie a unei clădiri 
noi cu funcţiunea : Cazină. În ian. 1903 se sublinia, din nou, lipsa din oraş a unui  “CASINO, 
care [alături de alte construcţii] sunt necesare chiar rentabile într-o staţiune balneară ca a 

noastră”*20. Se propune a se rezerva suma de  150.000 lei pentru Casinul Comunal, din 
împrumutul pentru lucrări edilitare şi arhitecturale ce urmau a se realiza în Constanţa, 
fiindcă „ bulevardul şi casinul comunal, sunt lucrări de primă necesitate”*21. În luna martie a 
aceluiași an, Primăria anunța prin ”Monitorul Licitaţiilor”*22 primirea ofertelor*23 pentru 
proiectarea şi de supravegherea construirii Cazinului, a halei şi abatorului, iar în iunie 
primarul Ch. Georgescu prezenta rezultatul, Consiliului Comunal*24.  

Prima ofertă discutată venea de la arhitectului Dumitru Maimarolu:„..dl.arh. 
Maimarolu din Bucureşti ...se oferă a face proiectele definitive cu toate accesoriile lor, devize, caiete 
de sarcini şi altele pentru Cazinou, hală şi abator  ce se vor construi în oraş şi se angajează a conduce 
lucrările, a da toate detaliile, a le inspecta odată sau de două ori pe lună, după necesitate în schimbul 
unei remuneraţii de 5% din costul lor... Reputaţia domnului arhitect Maimarolu e stabilită ca unul ce 
a participat la cele mai importante concursuri din ţară, cum a fost Camera Deputaţilor o lucrare de 5 
milioane , Cercul Militar şi altele...din acest p.d.v. oferta sa ar putea fi primită fără rezerve. 
Necesitatea  fiind însă ca arhitectul ce se va angaja cu facerea planurilor...şi cu conducerea şi 
privegherea lucrărilor  să se afle în localitate ca să fie cu înlesnire controlat şi consultat asupra 

planurilor şi execuţiei lor,  crede că oferta d-nului Maimarolu n-ar putea fi primită.„ Consiliul a 
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 acceptat punctul de vedere al primarului.  
Altă propunere aparţinea arhitectului Daniel Renard, despre care se preciza: 

„Prefectura a încredinţat conducerea şi privegherea lucrărilor pentru Palatul Administrativ unui domn 
arhitect Daniel Renard, care s-a stabilit în localitate şi care a făcut Primăriei o ofertă a-i încredinţa 
studiile, planurile şi supravegherea lucrărilor pentru hală şi abator cu 5% şi pentru CASIN [cu]4%... 
Consiliul apreciind că pentru alcătuirea planurilor în cestiune e necesar ca arhitectul ce se va 
însărcina cu ele să se afle în permanenţă în localitate spre a putea fi zilnic consultat până la stabilirea 
lor definitivă, să fie apoi în măsură să privegheze tot zilnic executarea lucrărilor, nu acceptă oferta 
domnului arhitect Maimarolu şi acceptă oferta domnului arhitect Renard cu 4% pentru Casin,  

acceptând şi pe cele pentru hală şi abator, dacă le va primi tot cu 4%.” Decizia a fost semnată de  
Primarul Christea Georgescu și consilierii: Ioan Santu, Agop Tomasian, Petre Grigorescu, 
Rainof Athanase, Abdula Hagi Zaid. 

Hotărârea va fi anunţată public de ziarul local „În privinţa Casinului Comunal, a halei şi 
abatorului, administraţia comunală provocând o concurenţă de oferte pentru facerea proiectelor 
definitive, cu toate accesoriile lor, devize, caiete de sarcini şi altele cu conducerea lucrărilor Consiliul a 
preferat...între ofertele domnilor arhitecţi D.Maimarolu şi Daniel Renard pe acestuia din urmă, 
român după mama domniei sale, fost colaborator la construcţia Pavilionului Român de la Expoziţia 
din Paris, decorat de guvernul francez pentru lucrări arhitectonice şi actual conducător, stabilit în 
Constanţa, al Palatului Administrativ pentrucă şede în Constanţa şi nu va abandona lucrările în 

seama altora...”*25 şi în presa centrală. Se va preciza şi programul noii clădiri ce urma să fie 
construită în oraşul de la mare: „ Din Constanţa. Mulţumită unui concurs de împrejurări favorabile 
, înfrumuseţarea Constanţei şi înzestrarea ei cu apă, lumină, canaluri şi bulevarde va fi un fapt 
împlinit...În centrul bulevardului nou se va construi un frumos Cazinou, pe o platformă ce va intra în 
mare pe o întindere de 40 m.Cazinoul va avea două caturi: jos sală de biliard, sală de jocuri, salon de 
conversaţie, lectură, corespondenţă şi bufetul; sus: salon mare de bal, sală de teatru, sală de muzică 
etc. Terasa acestui frumos casinou va fi de 10 m acoperiţi şi 10 descoperiţi. Catul de sus al casinului 
va fi la nivelul promenoir-ului de la stradă, adică la 12 m. de-asupra mării...”. *26 

Arhitectul Daniel RENARD ales să realizeze clădirea era fiul lui Prosper Renard, 
elveţian venit în România în calitate de inspector al Companiei Wagons-Lits, cu sediul 
inspectoratului în Bucureşti. Căsătorit cu o româncă devine inspector la Societatea Aquila 
Română. Fiul său Daniel Renard (n. 1871 Dragomireşti, jud.Neamţ- m. după 1935?) studiază 
la Ecole de Beaux Arts din Paris, cu arh.Jean Gaudet luându-şi diploma în 1905. Revine în 
ţară (locuind din 1902, cu tatăl lui, în Bucureşti). Între 1907-1908  figura conform Anuarul 
general al României printre arhitecţii activi în oraşul Constanţa având domiciliul acolo, în str. 
Romană nr.32. A fost membru al Societăţii Arhitecţilor Români,ales în Comitetul ei de 

conducere şi ca vicepre- 
şedinte (1934-1935). În 
1911 era arhitect al 
Ministerului Domeniilor şi 
Agriculturii. Lucrări cunos- 
cute: Cazinoul Comunal 
Constanţa (1903-1910); Ho 
telul Palas – Constanţa 
(1910); Prefectura din 
Focşani  (1913) în colabo- 
rare cu arh. Simion Vasi- 
lescu; Hotelul Palas – 
Bucureşti  (1916);Vila Istra- 
te Micescu – Miceşti (Ar- 
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geş) (1931-1933); Vila Istrate Micescu – Bucureşti (1931-1933). Clădirile concepute de Daniel 
Renard s-au încadrat ca expresie arhitecturală stilului Art Nouveau şi curentului neo- 
românesc, expresia Mincu. 

În Iunie 1904 planurile şi devizele Cazinului fiind terminate erau prezentate 
Consiliului împreună cu raportul inginerului şef „Primarul roagă Consiliul să ia în cercetare 
planurile şi devizele depuse complet de dl. arhitect Renard şi care fiind examinate de dl. inginer şef al 
Comunei sunt bine întocmite şi se pot aproba fără nici o modificare afară de învelitoare care e 
prevăzută a fi de Ruberoid şi care ne fiind trainică, nici corespunzând.. proiectul[ui] clădirii care are 
un caracter definitiv, s-a modificat prevăzându-se de zinc. Această modificare sporind...cheltuielile de 
construcţie...costul total al Cazinului urcă la cifra de 270.000lei... Consiliul...aprobă în unanimitate 
acest proiect ...şi decide înaintarea lui în cercetarea Consiliului Tehnic Superior şi la aprobarea d-lui 
ministru de interne.” *27  

         
Planşa anexă la scrisoare 
adresată CTS semnată de 
arhitectul Daniel  Renard 
 

      În perioada 29 iunie-
20 august 1904 s-
desfăşurat coresponden 
ţa cu Consiliului Tehnic 
Superior în vederea 
obţinerea aprobării*21. 
CTS, analizând proiectul 
a solicitat arhitectului 
Renard explicaţii tehnice 
privind unele soluţii 
adoptate : „D-lui arhitect 
Renard,Constanţa,...CST lu- 
ând în examinare proiectul 
CASINOULUI...,crede nece- 
sar...să se prezinte cal 
culele justificative ale di- 
mensiunilor adoptate pen- 
tru bolţile şi pilaştri izolaţi 
pe care va aşeza con- 
strucţia, se va prezenta şi 
un tablou ale presiunilor 
maxime la care vor lucra 
zidurile şi solul din fundaţie 
; ...să se revadă din nou 

antemăsurătoarea, seria preţurilor şi devizul clădirii;...să se dea explicaţii asupra dispoziţiilor relativ 
la ornamentele exterioare căci aceste ornamente sunt prevăzute cu ipsos, material ce nu se 
comportă bine la intemperiile la care fatalmente va fi expus. Aceste explicaţii sunt necesare pentru ca 
Consiliul să-şi poată da avizul şi vă rog a ni le comunica urgent. Secretarul Consiliului...” *28     

Arhitectul Daniel Renard răspunde:  „Domnule inginer, ...am onoarea a vă înainta planşa 
cu calculul justificativ pentru stabilirea rezistenţei  pilaştrilor izolaţi şi bolţilor ce susţin  construcţia 
Cazinoului din Constanţa. Din operaţiunile făcute rezultă că dimensiunile adoptate la zidărie sunt 
bine stabilite, rezistând la încărcările şi presiunile cuvenite. Măsurătoarea şi seria preţurilor a fost 
revăzută şi verificată deja înainte de a se trimite proiectul CTS, iar preţurile unitare din deviz au fost 
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fixare în deplin acord cu domnul prefect, aprobate de domnul inginer şef al comunei şi aprobate de 
Consiliul Comunal.Ornamentaţia Cazinoului s-a prevăzut a fi din ipsos , în vederea economică şi 
pentru a se asigura durabilitatea lor s-a dispus ca înainte de aşezare să fie din nou vopsite cu ulei. 
Mai multe clădiri din Constanţa a căror existenţă întrece 15 ani şi la care clădiri s-au întrebuinţat 
ornamente de ipsos se dovedesc că comportarea lor s-a făcut bine şi ca atare am întrebuinţat acelaşi 
material la fabricarea ornamentelor.” Anexează planşa  „Calculul justificativ pentru stabilirea 
rezistenţei  pilaştrilor izolaţi şi bolţilor ce susţin  construcţia Cazinoului din Constanţa”, planşă 
ştampilată: Daniel Renard, architect diplômé par le Gouvernement français . *29     

Consiliul nefiind mulţumit cu soluţia prezentată hotărăşte ca fundaţiile şi zidăriile sub 
nivelul solului să fie executate atât ca proiect cât şi ca execuţie de Serviciul pentru 
construirea Portului Constanţa condus de ing. Anghel Saligny ceea ce presupunea ca 
proiectul de asemeni să fie realizat de acesta:  „Consiliul a examinat ...proiectul pentru 
construirea unui CAZIN în oraşul Constanţa,...a luat cunoştinţă de explicaţiile date de autorul 
proiectului ... Consiliul este de aviz [de părere] că proiectul poate fi aprobat cu următoarele 
observaţii: 1.Deoarece fundaţiile şi zidăriile puse sub nivelul solului, vor fi executate de 
Direcţia serviciului pentru construirea portului Constanţa este de aviz ca proiectul definitiv al 
acelei părţi din construcţie să fie întocmit tot de acea direcţie. 2. Execuţia în ipsos a 
ornamentelor exterioare nu poate fi admisă, ele vor trebui executate cu mortar de var, de 
ciment iar cele cu o formă prea complicată vor fi făcute din teracotă 
smălţuită.Măsurătoarea şi devizul nu se verifică de Consiliu...” *30     

În octombrie 1904 la solicitarea noului primar G.Benderli, conform prevederilor art. 
91 din Legea comunală urbană, Consiliul era chemat să accepte modificărilor cerute de CTS 
şi menţionate de adresa de aprobare a Ministerului de Interne ca o condiţie de aviz (Jurnalul 
210). Consiliul este de acord, motivând:  „văzând că aceste modificări propuse de CTS a se 
introduce în proiectul pentru construirea Cazinoului Comunal nu sunt însemnate şi de natură 
a strica economia proiectului, le aprobă întocmai. ” *31 

Între anii 1904-1911 s-au desfăşurat etapele construirii clădirii Cazinoului din 
Constanţa. Anunţul licitaţiei pentru stabilirea antreprenorului a fost publicat în Monitorul 
Oficial ale Urbei Constanţa în 27 iunie: „...în ziua de miercuri 18/31 august...se va ţine licitaţie în 
cancelariile acestei Primării, str. Carol I nr.48, pentru darea în întreprindere a lucrărilor pentru 
construirea Cazinoului Comunal pe Bulevard, al cărui cost după deviz se urcă la cifra  de 270.000 lei. 
Din aceste lucrări acele pentru fundaţii ...urmând a se executa  de către Direcţia construcţiei Portului 
...lucrările ce se dau în întreprindere...sunt numai cele pentru construirea restului Cazinoului...în 
valoare de 200.000 lei. Licitaţia se va ţine cu oferte sigilate în condiţiile art.72-83din Legea asupra 
contabilităţii generale a statului,,...obligatorii pentru antreprenori...Concurenţii...vor depune...o 
garanţie provizorie...de 10.000 lei... Concurenţii mai sunt datori să prezinte Primăriei acte 
doveditoare că posedă în de ajuns cunoştinţe tehnice de executare a acestei lucrări. Concurenţii fără 
referinţe serioase nu se admit...Proiectul complet cu planurile, devizele şi caietele de sarcini relativ las 

această lucrare se poate...în cancelariile acestei primări.” *32Anunţul a fost reluat în lunile iulie şi 
august, în lipsă de oferte, reţinere explicabilă datorită dificultăţilor care le impunea proiectul 
tehnic şi artistic şi fondurilor limitate impuse de beneficiar. Până la 1 ian. 1905 nu se  primise 
nici o ofertă de execuţie. 

Abia în 1907-1910 a fost posibilă ridicarea Cazinoului. 
Construirea a fost realizată de Serviciului de construcţie a Portului Constanţa  pentru 

clădirea sub nivelul solului, de antrepriza Frangulea şi Moscovici pentru clădirea de la nivelul 
solului şi de întreprinderea E.Prager şi D. Biller pentru mobilier. Recepţia lucrărilor s-a 
efectuat de o comisie formată din : inginer Elie Radu, arhitect Ion Mincu, arhitect Dimitrie 
Maimarolu. 
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Cazinul/Cazinoul – înainte de primul război. cca. 1910/1911 

 

În 15 august, anul 1910 a fost inaugurat oficial Cazinoul  Comunal din Constanţa. De 
pe bulevardele (bd.Elisabeta și bd.Carol I) se vede ”o clădire fantastică,cochetă...ce se ridică pe 
ţărm, prelungindu-şi o terasă largă până în Mare.E Cazinul comunal. O podoabă arhitectonică, de o 
concepţie stranie, răscolitoare.Construit de municipalitatea Constanţei, Cazinul este un local de viaţă 
şi petreceri, menit să atragă vizitatori.Catul de suse alcătuit dintr-o vastă sală de spectacole, unde se 
dau baluri, concerte şi reprezentaţii teatrale(...trupa lui Davila). Sala, semi-rondă are în fund o scenă 
foarte spaţioasă iar acustica este excelentă.La sală duce o vastă scară, cu trepte de piatră şi cu stâlpi 
de mozaic, de un aspect inpunător. Mai ales noaptea când sunt aprinse sutele de globuri electrice –ce 
scânteiază prin geamuri- aspectul sălii şi a scării este feeric...Alăturea de sală, spre Mare se află 
terasa de sus, cimentată, care serveşte mai mult drept pistă de skating....Coborând la parter remarci 
terasa care înconjoară Cazinul pe două laturi, amândouă spre mare....Două orchestre aşezate la 
ambele capete ale vastei terase + una municipală sub conducerea maestrului Strauss, cealaltă 
particulară, a Cazinoului- numai contenesc cântând...vizitatorii..au la dispoziţie un bufet delicios. De 
partea cealaltă a Cazinului , spre cele două bulevarde, se află o terasă cu vaste colonade, unde 
administraţia Cazinului serveşte masa...3 lei prânzul, 4 lei cina.Bucătărie franceză, serviciul :table 
d`hôte. La mijloc , între ambele terase se află sălile propriuzise ale Cazinoului, unde sunt instalate 
administraţia...,şi sălile de joc...Se resimte...lipsa unei săli de lectură...părerea tuturor vizitatorilor 
este că Cazinoul este prea mic şi va trebui mărit. Experienţa anului acesta a dovedit cu prisosonţă 

această necesitate.”se povestea în revista Ilustrațiunea Română nr. 4 septembrie 1911 

Construcţia reuneşte două proiecte cu valoare de unicat. Este mai întâi platforma şi 
subsolul înglobat în ea, opera ing. Saligny. Subsolul a fost construit din beton armat a cărui 
compoziţie a fost calculată astfel ca să reziste intemperiilor majore, s-a adăugat un sistem 
deosebit de ventilaţie valabil şi în prezent şi care a menţinut spaţiile sănătoase. Planul a fost 
conceput astfel ca să asigure susţinerea clădirii Cazinoului printr-un sistem de ziduri de 
rezistenţă, spaţii boltite, arcade - deschideri necesare comunicării asociate cu un planşeu 
care permite circulaţia verticală indiferent de aparenta reducere a cadrului dintre încăperi.  

Proiectul arhitectului Renard pus în operă cu acurateţă de antreprizele de 
construcţie a fost realizat respectînd gândirea compoziţională şi decorativă a autorului. 
Singura modificare faţă de proiect a fost transformarea scării de acces prin extinderea ei de-
a lungul porticului de pe faţada de nord. Volumul clădirii, un paralelipiped montat pe 
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orizontală, conferea construcţiei impresia de stabilitate, în contrast cu fiecare din cele cinci 
laturi vizibile, cele patru faţade şi acoperişul, a căror compoziţie era concepută diferit 

volumetric, ca raport plin-gol şi 
decorativ. Era un prim aspect ce 
încadra clădirea concepţiei stilistice 
Art Nouveau.  

Terasa spre mare de la parter, cca  
1910/1911 

Faţada nordică a intrării 
principale avea ca dominantă marele 
gol vitrat de la etaj în formă de 
potcoavă turtită recurbată şi porticul 

parterului, ambele marcând traveea centrală. Traveele laterale erau rezolvate diferit atât ca 
tratare a golurior cât şi volumetric.  
Construcţia cu subsol, parter şi etaj era înconjurată de portice la parter pe laturile nord-est-  

 

Cazinoul văzut dinspre mare (înainte de supraetajarea galeriei de la parter) 

sud suprapuse de 
terase deschise, parţial 
acoperite (pe latura de 
est) conferindu-i o 
comunicare perma- 
nentă, directă, unică, 
cu spaţiul înconjurător 
şi în special cu marea, 
justificând astfel întru 
totul amplasamentul 
privilegiat. Traveea 
centrală, volumul cel 
mai înalt, constituia 
dominanta atât prin 
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forma acoperişului supra înălţat cât şi prin cele patru volume decorative de colţ care îl 
marchează. Împrejurul clădirii Cazinoului se păstra o alee ce permitea circulaţia vizitatorilor 
fără a tulbura activitatea cazinoului, continuare a promenadei ce mărginea bulevardul spre 
mare. 

Faţada sud, spre mare, reia parţial soluţiile din faţada  de nord, păstrând marele gol 
vitrat ambele fiind cele care luminau sala de bal situată la etaj. La parter terasa spre mare a 
fost închisă cu mari geamuri montate între stâlpii de susţinere a terasei deschise de la etaj, 
soluţie care a permis păstrarea unei legături protejate cu ambianţa marină.  

Detaliile decorative formate din elemente vegetale mai plate alternând cu cele 
puternic reliefate şi cu decorul inspirat de fauna marină -delfini, peşti, scoici- sau cu 
elemente din arsenalul obiectelor marinăreşti : catarge, părţi de prove de corăbii, 
instrumente de calcul şi altele erau menite a susţine volumele şi a sublinia golurile.  

 

 
                  Faţada est cu galerie deschisă la etaj                                        Faţada est cu galerie închisă la etaj 

 

Faţada est de-a lungul căreia la parter continua porticul deschis, asigura  circulaţia şi 
comunicarea directă cu exteriorul 
de-a lungul celor trei laturi.Faţada 
este marcata de cele două volume 
semicirculare de colţ care-i 
ondulează suprafaţa. La etaj iniţial 
se relua porticul deschis dar curând, 
impus de situaţia climaterică a 
amplasamentului, s-a renunţat la 
soluţia iniţială, porticul devenind o 
galerie vitrată,  păstrând deci ideea 
creatorului măcar prin comunicarea 
vizuală cu exteriorul. Spaţiul 
acestei galerii era  prevăzut cu un 
acoperiş de dimensiuni mai reduse 
astfel ca traveea centrală să-şi 
menţină şi din exterior rolul 
volumului cel mai important din 
compoziţie.  
Fațada de vest a Cazinoului 
cu fereastra scării de onoare 

 

Faţada vest tratată total 
diferit marca,printr-o fereastră de 
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dimensiuni gigant, semicirculară în partea superioară, scara de onoare care conducea spre 
etaj. Forma suprafeţelor exprima susţinerea funcţiunii spaţiului. 

În ce priveşte partiul, concep ţia arhitectului Daniel Renard  a fost de a defini spaţiile 
pe fiecare nivel cu menţinerea unei corespondenţe logice între funcţiunile interioarelor şi 
expresia volumetrică şi plastică a exterioarelor. Accentul era pus pe spaţiile de loisir, care 
ocupau principalele suprafeţe, cele mai avantajate din punct de vedere al comunicării 
exterior-interior şi a circulaţiei. Astfel la parter se găseau: sala de biliard, sala de jocuri, sala 
de lectură, spaţiile înconjurate de terase-portice prin care se comunica cu exteriorul. Pe 
lângă ele era prezent un bufet şi laboratorul (adică spaţiul tehnic al bufetului) plus spaţiile 
anexe necesare: vestibul, portar, dependinţe, vestiar. Separată era intrarea către scara 
monumentală. La etaj nu se afla decât marea sală de bal care putea fi transformată şi în sală 
de teatru.Pe lângă ea se găseau numai terase deschise. 

Spaţiile au fost tratate cu deosebită îngrijire, după cum apare încă din proiect care 
redă detalii ale concepţiei decorative. Remarcabilă este bogăţia şi diversitatea ornamentelor 
din acelaşi repertoriu ca cele exterioare dar tratate cu mai multă fineţe, corespunzător 
locului în care sunt plasate. Comunicarea între  spaţii se face prin goluri de diferite forme 
reluându-se forma de potcoavă la arcele mari care deschid trecerea spre casa scărilor sau 
marchiază spaţiul rezervat scenei. Se adaugă elemente decorative din repertoriul stilului Art 
Nouveau : reliefuri florale, elemente decorative curbe, în spirală sau în valuri, plafoane 
pictate, feroneria balustradelor sau a ferestrelor toate contribuind la armonia compoziţiei.  

  

Cazinoul cu porticul de sud supraetajat 
 

 
Fațada dinspre mare după supraetajarea porticului de la parter 

 
În prima jumătate a secolului XX funcţiunea s-a păstrat aşa cum a fost în tema de 
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 proiectare. S-au petrecut însă unele modificări ale partiului şi faţadelor pentru a-i înbunătăţi  
condiţia de folosire. S-a închis cu sticlă terasa de pe latura de est, de la etaj şi s-a realizat o 
supraetajare a clădirii numai la nivelul terasei deschise pe latura spre mare ceea ce a permis 
extinderea spaţiilor etajului. 

Schimbarea vieţii sociale după 1948 a dus la dispariţia funcţiunii de cazinou, fiind 
înlocuită cu aceea de „local pentru alimentaţia publică” , ceea ce a dus la modificări majore 
ale partiului. S-a adăugat, din motive specifice epocii –considerarea mării ca limită a graniţei 
terestre- anularea comunicării cu marea atît vizuală prin folosirea unora din spaţiile 
orientate spre mare fie ca la parter - spaţii gospodăreşti, fie ca la etaj spaţii anexă ale scenei 
cât şi directă prin blocarea accesului către promenada din jurul clădirii, drumul fiind tratat ca 
o curte interioară, loc de depozitare alimente sau deşeuri menajere. Clădirea a pierdut astfel 
valoarea modului original  de amplasare şi aspectul unicat din valoarea sa urbanistică. 

Modificarea majoră a funcţiunii şi lipsa de apreciere şi înţelegere a valorii compoziţiei 
spaţiale,  decorative, stilistice a dus la deteriorări ireparabile a multor elemente decorative 
ale interioarelor prin mutilarea spaţiilor cu recompartimentări şi transformarea lor în spaţii 
anexă cu funcţiuni nocive. Spaţiile redistribuite funcţional au fost sala de biliard, sala de 
jocuri şi porticul de la est  care au primit funcţiunea de bucătărie, oficiu, laborator de 
cofetărie De asemeni rotonda de la sud-est, ce asigura comunicarea între terasa dinspre 
mare şi porticul est, a devenit spaţiu pentru spălarea veselei şi paharelor. Deşi condiţiile 
climatice şi intervenţiile practice au afectat major elementele decorative în această zonă, ele 
parţial s-au păstrat, spre deosebire de aşa zisa zonă de „lux” în care s-a intervenit brutal, 
fiind înlocuite cu alte decoraţiuni simpliste. La etaj l –fosta sală de bal devine bar, iar marea 
sală -fosta terasă devine spaţiu public cu destinaţie polivalentă. 

 În 1976 s-a emis de către DMI18 primul aviz pentru „Amenajare unitate de 
alimentaţie publică – Cazinou Constanţa” , ce se referea strict la intervenţii pentru a 
îmbunătăţi funcţiunea. Avizul nu prevedea realizarea lucrărilor de întreţinere sau de 
restaurare a valorilor arhitecturale existente în interiorul şi exteriorul clădirii, intervenţiile 
fiind restaurarea mobilierului, restudierea organizării spaţiale a zonei scenei şi anexelor 
barului de noapte pentru creşterea spaţiilor necesare personalul artistic cu menţinerea 
scenei în dimensiunile existente şi alte probleme legate de amplasarea utilajelor 
tehnologice.  

 Ulterior, în 1983, prin proiectul nr.136, IPJ-Constanţa solicita avizul DMI pentru 
reparaţii capitale la Cazinoul Constanţa dar constatând „deficienţe grave la structură, care 
impun lucrări de consolidare,necesitatea refacerii integrale a faţadelor şi interioarelor”, se 
permitea modificarea intervenţiei.  

În 1986 s-a realizat proiectul de restaurare a clădirii, şef de proiect fiind arhitectul M. 
Bocunescu iar de proiectul de consolidare ocupându-se inginerul D.Manoilă, cu reabilitarea 
spaţiilor ce au avut o folosinţă necorespunzătoare şi a decoraţiunilor interioare. Proiectul 
realizat în cadrul I.P.J. Constanţa, şef de proiect arh. M. Bocunescu, ing. D.Manoilă, 
cuprindea în primul rând descrierea stării clădirii  în 1986. Documentul preciza:  „în ultimii 
30 de ani s-au efectuat câteva intervenţii şi reparaţii... fără a rezolva în mod unitar 
problemele tehice, structurale...Starea fizică de puternică degradare... este consecinţa 
diferitelor intervenţii,...agresiunii mediului marin, a celor trei cutremure suferite(1940, 1977, 
1986). Se amintea şi existenţa de „adăugiri străine de arhitectura construcţiei, dinspre portul 
Tomis” care vor fi înlăturate pentru a se „reface aspectul iniţial al promenadei. Se aprecia că 
la  interior:„singurul loc în care s-a păstrat decoraţia originală este cel în care a funcţionat 
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bucătăria...Saloanele în care funcţionează restaurantul au decoraţii simpliste, străine de 
arhitectura interioară a clădirii...”.  

Intenţiile noii intervenţii cuprinse în memoriu erau: la holul parterului - înlocuirea 
plafoanelor cu altele noi, decoraţiunile fiind restaurate şi remontate. Au fost restaurate şi 
înlocuite motivele ornamentale ale pereţilor. Pardoseala iniţială din dale mozaicate a fost 
înlocuită cu una nouă, de marmoră. Pentru agrementare sunt în curs de execuţie lucrări de 
pictură monumentală (?) [realizate de artişti plastici profesionişti]. Cele 2 saloane ale 
restaurantului, spre mare, iniţial formau un spaţiu comun, având o 
decoraţie...străină...executată probabil prin anii 50.”...Ca elemente decorative de stucatură 
s-au folosit cele existente în cadrul construcţiei, în plus folosindu-se ca material documentar 
unele desene ale arhitectului Petre Antonescu de la Cazinoul din Sinaia, construit în aceaşi 
perioadă (?). Soluţiile alese, amestec de intervenţii specifice unei restaurări şi intervenţii de 
altă natură erau parţial eronate întrucât nu respectau permanent principiile restaurării. 
Proiectul nu s-a executat, decât eventual parţial .  

Cazinoul Comunal din Constanţa, proprietate publică a oraşului, remarcabil efort 
tehnic, urbanistic, constructiv şi arhitectural, operă ignorată şi mutilată ce reprezintă cultura 
profesională a doi creatori, aşteaptă. 

Situaţia se va schimba în anul 1983 când s-a întocmit proiectul nr. 136 - reparaţii 
capitale la Cazinoul Constanţa dar constatându-se „deficienţe grave la structură, care impun 
lucrări de consolidare, necesitatea refacerii integrale a faţadelor şi interioarelor” , s-a 
realizat un proiect de restaurare a clădirii cu reabilitarea spaţiilor care au avut o folosinţă 
necorespunzătoare şi a decoraţiunilor interioare. Proiectul realizat în cadrul I.P.J. Constanţa, 
şef de proiect arh. M. Bocunescu, ing. D.Manoilă, cuprindea în primul rând descrierea stării 
cclădirii  în 1986. Documentul preciza: „în ultimii 30 de ani s-au efectuat câteva intervenţii şi 
reparaţii...limitat la o zonă a construcţiei, fără a rezolva în mod unitar problemele tehnice, 
structurale...starea fizică de puternică degradare... este consecinţa diferitelor 
intervenţii,...agresiunii mediului marin, a celor 3 cutremure suferite (1940,1977,1986). Se 
amintea şi de existenţa unor „adăugiri străine de arhitectura construcţiei, dinspre portul 
Tomis”  care urmau să fie înlăturate pentru a se „reface aspectul iniţial al promenadei.” .Se 
preciza în legătură cu starea interioarelor : „singurul loc în care s-a păstrat decoraţia 
originală este cel în care a funcţionat bucătăria...Saloanele în care funcţionează restaurantul 
au decoraţii simpliste, străine de arhitectura interioară a clădirii...,  ceea ce înseamnă 
înlocuirea în timp a decoraţiei originare . 

 În consecinţă se menţionau lucrări ce s-au realizat sau sunt prevăzute, amestec de 
intervenţii specifice unei restaurări şi intervenţii de altă natură. Astfel se aminteau în 
memoriu:  intervenţiile făcute la holul parterului - înlocuirea plafoanelor cu altele noi, 
decoraţiunile fiind restaurate şi remontate. Au fost restaurate şi înlocuite motivele 
ornamentale ale pereţilor. Pardoseala iniţială din dale mozaicate a fost înlocuită cu una 
nouă, de marmoră. Pentru agrementare sunt în curs de execuţie lucrări de pictură 
monumentală (?) [realizate de artişti plastici profesionişti]. Cele 2 saloane ale restaurantului, 
spre mare. Iniţial formau un spaţiu comun, având o decoraţie...străină...executată probabil 
prin anii 50.”...Ca elemente decorative de stucatură s-au folosit cele existente în cadrul 
construcţiei, în plus folosindu-se ca material documentar unele desene ale arhitectului Petre 
Antonescu de la Cazinoul din Sinaia, construit în aceaşi perioadă (?) . Soluţia eronată din 
punct de vedere al principiilor restaurării deoarece pe de o parte nu s-au folosit desenele 
autorului,arhitectul Daniel Renard, existente în arhivă. Se dorea preluarea concepţiei 
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arhitectului P.Antonescu*24  a cărui creaţie era într-un repertoriu stilistic de cu totul alta 
factură.  

Pentru sala restaurant au fost folosite detalii de la plafonul sălii fosta bucătărie: 
„Pentru peretele dinspre bucătărie decoraţiunea a fost preluată din panşele iniţiale ale 
proiectantului şi reprodusă întocmai.” Scara principală şi holul păstrează decoraţiunea 
existentă ce a fost curăţată de straturile sucesive de vopsea... Sala polivalentă...toate 
decoraţiunile au fost refăcute şi completate. Această sală urmează a fi pictată de artişti 
profesionişti...Marea sală a barului...Toate elementele decorative au fost curăţate, 
restaurate, aplicându-se o paletă coloristică ce accentuează imaginea de monumental (?). 
Proiectul din 1986 conţinea şi memoriile tehnice: memoriu de rezistenţă (ing. Andrei Alexe), 
memoriu instalaţii sanitare, termice, electrice, lucrări hidro edilitare. Nu apare în arhiva DMI 
un proces verbal de recepţie deci proiectul nu s-a executat, decât eventual parţial ( la partea 
de decoraţiuni se afirmă realizarea lor).  

Proiectul mai conţine: memoriile : memoriu de rezistenţă (ing. Andrei Alexe), 
memoriu instalaţii sanitare, termice, electrice, lucrări hidro edilitare. Nu apare în arhiva DMI 
un proces verbal de recepţie deci proiectul nu s-a executat, decât eventual parţial ( la partea 
de decoraţiuni se afirmă realizarea lor).  

Cazinoul Comunal din Constanţa, proprietate publică a oraşului, remarcabil efort 
tehnic, urbanistic, constructiv şi arhitectural, operă ignorată şi mutilată ce reprezintă cultura 
profesională a doi creatori, aşteaptă. 

 
NOTE 
*1 IONESCU DOBROGEANU M.  ”Tomi-Constanţa”,  1931 
*1 Anghel SALIGNY (1854 Şerbăneşti, jud. Tecuci-1925 Bucureşti) dintr-o familie de origine franceză. Tatăl 
venit în ţară ca profesor la familii boiereşti din Moldova înfiinţează un Pension în Focşani. A. Salgny urmează 
Şcoala tehnică superioară din Charlottenburg, absolvită în 1874.  1874-1875 lucrează ca inginer în Prusia. La 
sfârşitul lui 1875 revine în ţară. 1876 se ocupă de construirea unor tronsoane de cale ferată în special de 
construirea podurilor de cale ferată. În 1882 este numit director al liniilor de cale ferată în construcţie din 
Moldova. 1883 devine Director al Serviciului construcţei podurilor de fier iar între 1884-1901 şef al Serviciului 
Docurilor. În acelaşi timp conduce studiile pentru calea ferată Bucureşti- Feteşti. Din 1895 a fost director 
general al CFR şi Şef al Serviciului maritim. În 1899 preia funcţia de Şef al Serviciului construcţiei portului 
Constanţa. Din 1901 vice şi apoi preşedintele Consiliului tehnic Superior din MLP până în 1918. Se retrage din 
Ministerul Lucrărilor Publice în anul 1910 preluând Direcţia Înbunătăţiri funciare pentru exploatarea 
terenurilor din zona inundabilă a Dunării. În timpul primului război este Director al Serviciului muniţiilor din 
Ministerul de Război. 1918 a fost ministrul Lucrărilor Publice. A fost şi membru fondator al Societăţii 
Politehnice şi Preşedinte al ei între 1894-1896. De asemeni profesor titular al catedrei de poduri la Şcoala 
naţională de Poduri şi Şosele. A fost ales membru al Academiei Române în 1897 şi preşedinte al acestui for 
între anii 1907-1910. Lucrări importante proiectate : Silozurile de cereale în porturile Galaţi şi Brăila (1884-
1889) folosind soluţii originale:fundaţia pe straturi de fascine şi piloţi şi betonul armat prefabricat (primele 
construcţii de beton armat din România şi primele din lume la acest program arhitectural). Podul peste 
Dunăre, atunci cel mai lung pod din Europa (190m), cu soluţii noi:sistemul de grinzi cu console pentru 
suprastructură şi folosirea oţelului moale pentru tabliere. În oraşul Constanţa: modernizarea Portului cu sistem 
de piloţi şi radiere din beton armat, Silozurile, rezervoarele de petrol, realizarea digului consolidat către mare 
pentru o porţiune din malul al Constanţei.  
*2 Datele privind construirea primei clădiri a CASINEI sunt contradictorii în literatura de specialitate. A. Prof. 
Gh.Vecerdea şi arh.Dorin Bucur în Memoriul istoric (Proiect 166/1990, „Constanţa-zona centrală” Arhiv. DMI) 
consideră că au existat 2 clădiri amplasate pe faleza de sud care au precedat construcţia actuală şi anume: 
1880 „o casă de cură”, (din paiantă) care se poate considera primul cazinou” ; 1892 „ s-a construit alt local, tot 
din paiantă şi lemn, însă mult mai mare, care va funcţiona până la construirea actualului cazinou”.B. Istoricii 
Şerban C-tin şi Şerban Victoria consemnează o reparaţie din 1888 a „Cazinoului construit din lemn” (cf. 

AN.Min.Int.Comunale, 141/1888); C.„Marele dicţionar geografic al României”,1899 citează printre clădirile 
importante „CAZINOUL construcţie din lemn pe Bd. Elisabeta cu sală pentru teatru, baluri, concerte”. D. 
Ionescu şi M. Dobrogeanu scriu că în perioadă otomană, după 1857 exista unui local pentru baluri situat pe 
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scara ce duce la port, local construit de englezi care au refăcut portul. E. Pe o carte poştală din 1905 se vede un 
local, aparent din lemn, situat către mare,  pe o platformă aflată la est faţă de drumul care coboară către port. 
*4 Şedinţa extraordinară a Consiliului Comunal(C.C.) din 6-7 iun. 1902. În Monitorul Oficial al Comunei Urbane 

Constanţa (M.O./C.U.C-ța), an IV,nr.7, 12 iul.1902)  

*5 Ziarul CONSTANŢA, an IX, nr.344, 1900, dum., 2 iul 
*6 Şedinţa ordinară a (C.C.) din 13 mai 1902 (M.O./C.U.C-ța), an IV,nr.3, 16 mai 1902) 
*7 FARUL CONSTANŢEI. MONITORUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, nr.52, 1904, mart.27 
*8 Şedinţa Extraordinară a C.C. din 17 iun.1903 [M.O./C.U. C-ţa, an V,nr.9, iul.1903]  

*9 Ziarul CONSTANŢA, . an XI, nr.394, 1902, dum.,5 mai 
*10 Şedinţa (C.C.) din 4 ian. 1903[M.O./C.U.C-ţa, an V,nr.1, 19 ian.1903] 
*11 Împrumut acordat prin Legea...promulgată prin Înalt Decret Regal nr. 2031/27 mai 1898 
*12 Şedinţa (C.C.) din 4 ian. 1903[M.O./C.U.C-ţa, an V,nr.1, 19 ian.1903] 
*13 Ziarul CONSTANŢA, an XII,nr.420, 1903, dum., 27 febr. 
*14 Şedinţa extraordinară (C.C.) din 17 iun.1903 [M.O./C.U.C-ţa, an V,nr.8, 27 iun.1903] 

*15 Arhiv.Naţionale Centrale ,Fond Minist. Lucrărilor Publice, CTS. Dos.4/1903, fl.161 
*16 Monitorul licitaţiilor,anul XIV,nr.15,1 aug.1903, Art.: „Lucrări de edilitate ale oraşului Constanţa” 
*17 CAZINO/CAZINĂ[din ital.casino=diminutiv de la casa-casă de la ţară]stabiliment de jocuri,lecturi, conversa 
ţie  etc. În sec. XVIII se scria casin şi uneori şi astăzi.Cazinoul oraşelor balneare este o creaţie a secolului XIX. Au 
fost acele vaste stabilimente de plăcere, situate în mijlocul unor grădini şi oferind vizitatorilor înafară de băi: 
restaurant, cafenea, salon de conversaţie, de lectură, de jocuri, săli de biliard, sală de bal şi de concerte şi chiar 
de teatru...Cele mai renumite sunt cele de la Biarritz, Trouville şi Montecarlo. Ultimul este locul de întâlnire al 
jucătorilor. Majoritatea cazinourilor sunt construite pe cheltuiala municipalităţii. Unele sunt înfiinţate de 
societăţi financiare. (definiție cf. Encyclopédie Universelle du XX

  -e 
 siècle. Tom.III, Paris, pg. 583) 

*18 ANUNȚ: Primăria comunei Constanţa nr.4859 anunţă licitaţie pt. vânzarea materialului rezultat din 
dărâmarea vechiului Cazin Comunal de pe bulevard...Dărâmarea şi ridicarea materialului acestui local se va 
face de către adjudecatar în termen de 10 zile de la comunicar. Se va relua licit. pt.că nu s-au prezentat nici 
un concurent... MONITORUL Județului CONSTANŢA (M.J.C-ța), Anul XXX 29 Mai 1910 nr.9 p.7 

*19  M.O.Constanţa, an VI, nr 6, 27 iun.1904. Licitaţia a fost anunţată şi de ziarul local FARUL CONSTANŢEI 
„Miercuri 18/31 august...licitaţie...pentru darea în întreprindere a lucrărilor pentru construirea Casinului 
Comunal ...” FARUL CONSTANŢEI. MONITORUL JUDEŢULUI CONSTANŢA, nr.15, 1904, iul.17    
*20 Şedinţa (C.C.) din 4 ian. 1903[M.O./C.U.C-ţa, an V,nr.1, 19 ian.1903] 

*21 Idem 
*22 Monitorul licitaţiilor, anul XIV, nr. 5, 1 mart. 1903. În epocă etapele de realizare a unei construcţii din 
fonduri publice erau: a) intenţia de realizare şi suma  investiţiei se anunţa în Monitorul Licitaţiilor, cf. aprobare 
autoritate finanţatoare; b) ofertele de studii + proiect erau analizate şi supuse la vot; c) proiectul trebuia 
aprobat de Consiliului Tehnic Superior(format din 1901 din inginerii A.Saligny preşedinte, Elie Radu, C. 
Mironescu, Emil Miclescu, M.M.Romniceanu, Th. Dragu, Al Cotescu, N.N.Herjeu, I.B.Cantacuzino şi arhitecţii 
Petre Antonescu şi Duiliu Marcu)  care analizau calitatea soluţiei; d) propunerile CTS erau supuse acceptului 
autorităţii finanţatoare;  e) se anunţa public licitarea execuţiei.  
*23  Afirmaţia, datorată celor scrise de gen. Ionescu Dobrogeanu în cartea sa despre oraş, privind existenţa 
unui proiect anterior (parţial)  realizat de arhitectul Petre Antonescu în stil neoromânesc la cererea primarului 
Bănescu nu a fost confirmată de documente, întrucât: primarul Bănescu şi-a încetat activitatea în dec. 1902, 
anterior aprobării construirii unui nou Cazinou, iar arhitectul Petre Antonescu a proiectat pentru oraşul 
Constanţa numai Silozurile din portul nou, împreună cu ing. A.Saligny. Programul de arhitectură-clădire pentru 
cazinou, rar întâlnit la noi, a fost realizat de Petre Antonescu abia în anul 1913 când a proiectat Cazinoul  
Sinaia, conceput în stil eclectic cu unele elemente Art Nouveau. 
*24 Şedinţa extraordinară (C.C.) din 17 iun.1903 [M.O./C.U.C-ţa, an V,nr.8, 27 iun.1903] 

*25 Ziarul CONSTANŢA, an XII,nr.433, 1903,23 iun. 
*26 Monitorul licitaţiilor, anul XIV, nr.15, 1 aug. 1903  

*27 Şed. extraordinară a (C.C.) de la 22 aug. 1904[M.O./C.U.C-ţa, an VI,nr.15, 22 aug. 1904] 

*28 Adresa CTS, nr.110, Iunie 29 (AN.Fond MLP. CTS. Dos.6/1904, fl.11-13]        

*29 Scrisoarea arh. Daniel Renard, 5 august 1904 cu plașa justificativă (AN.Fond MLP. CTS. Dos.6/1904, fl.11-13]        

*30 Jurnalul nr. 210/12 iul.,20 aug. 1904 [AN.Fond MLP. CTS. Dos.6/1904, fl.15]  

*31 Şed. ordinară a (C.C.) de la 20 sept. 1904[M.O./C.U.C-ţa, an VI,nr.21, 31 oct. 1904] 

*32 Monitorul Licit. anul XV,nr.13,1 iul. 1904,fl.40. Lipsind ofertele licitația s-a mai anunțat la 15 iul. și la 1 aug. 
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*33Notele citate sunt din lucrarea I.P.J. CONSTANŢA Proiect de consolidare şi restaurare , 1986.( INMI. Arhiva 

DMI. Dos.3716/1986) 
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