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STR. PICTOR 

ARTHUR VERONA 
NR. 19  

SECTOR 1  
010312 BUCUREŞTI 

 
TEL./ FAX: 

021 317 26 34 
021 317 26 35 
0728 872 150 

 
E-MAIL: 

office.oar@rdslink.ro 
secretar.oar@rdslink.ro 

 
Către 
 toţi Preşedinţii Filialelor Teritoriale ale O.A.R. 
 toţi arhitecţii din România  
 toţi prietenii şi partenerii arhitecţilor din România 
 
 
 
 Cu ocazia aniversării a 117 ani de la înfiinţarea “Societăţii Arhitecţilor Români”, la 
26 februarie 1891 – sărbătorită atunci printr-un Bal al Arhitecţilor – eveniment monden 
marcant pentru Bucureştii acelor vremi, bal realizat anual până în 1940, întrerupt de 
război şi comunism, reluat în 1992, cu speranţa de perpetuare, 
 

Uniunea Arhitecţilor din România 
Ordinul Arhitecţilor din România 

în parteneriat cu 
Teatrul National “Lucian Blaga” din Cluj 

organizează 
BALUL ARHITECŢILOR 2008 
 

care va avea loc în data de 8 martie a.c. la Teatrul National “Lucian 
Blaga” din Cluj-Napoca 

Oaspeţii arhitecţilor vor fi: personalităţi culturale din ţară şi din străinătate, 
personalităţi politice, oameni de afaceri, constructori, antreprenori, presă. 

Va fi muzică bună şi diversă, dans, antren, mâncăruri rafinate, băuturi fine 
încălzitoare şi răcoritoare etc. 

Costul unui bilet de bal este de 150 RON de persoană (pentru arhitecţii 
pensionari 50 RON). Biletele, al căror număr este limitat, pot fi reţinute la adresa de e-
mail şi la numerele de telefon mai jos menţionate.   

Costul cazării va fi influenţat de numărul de persoane înscrise. 
Menţionăm că evenimentul impune ţinuta de gală (frac, smoking, costum negru şi 

papillon, doamnele cu rochii de seară). Deschiderea va avea loc la orele 20.00. 
Pentru sprijinirea organizării balului, vă invităm să participaţi, (direct sau mijlocit), 

cu o sponsorizare (în cadrul sumei de 26.000 euro - costul estimat al evenimentului). 
Precizăm că sponsorilor le vom asigura publicitate în spaţiul de desfăşurare al Balului, 
prin expunerea de pliante, cataloage şi alte materiale publicitare proprii, în programele 
tipărite ale manifestării, în publicaţii de specialitate, precum şi în mass media. Pentru a 
şti cât şi cum contăm unii pe alţii şi pentru a vă putea include în paginile tipărite, vă 
rugăm să ne confirmaţi (sau infirmaţi) participarea, până la data de 28 februarie 2008, la 
Ordinul Arhitecţilor din România, la adresa de e-mail office.oar@rdslink.ro sau tel. 021 
3172634 ; 021 317 2635 ; 0728 872 150.  

Reprezentanţii sponsorilor au calitatea de invitaţi.  
Vom transmite detalii suplimentare în timp util. 
 
Coordonatori program Balul arhitecţilor la sediul O.A.R.: Arh. Cornel Taloş (tel: 

0744 319 396) şi Dr. Adrian-Silvan Ionescu (tel: 0723060421). Coordonator la Filiala 
O.A.R. Transilvania, Arh. Şerban Ţigănaş, (tel: 0744573061, 0264 442 197), e-mail: 
serban.tiganas@dicositiganas.ro 
 

 
Vă mulţumim şi vă aşteptăm 
 
Preşedinte OAR 
Arh. Şerban Sturdza 
 

  


