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CĂTRE 
MEMBRII ORDINULUI ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA 
 
BALUL ARHITECŢILOR 
 
 
Sâmbătă 27 februarie 2010 se organizează Balul Arhitecţilor la Iaşi, organizat de 
Ordinul Arhitecţilor din România şi Uniunea Arhitecţilor din România. 
Pentru a elabora cu operativitate listele privind participarea dumneavoastră la acest 
eveniment, vă transmitem datele pe care le avem la acest moment. 
 
În data de 27 februarie, evenimentul va avea două părţi:  

a) 10,00-14,00, în Sala Mare a Primăriei Municipiului Iaşi – dezbatere 
profesională (vă vom comunica în cel mai scurt timp programul acestei 
dezbateri); 

b) Balul propriu-zis, începând cu orele 20,00 – la restaurantul Hotelului Traian. 
 
Cazare: Hotel Unirea  

- cameră cu 2 paturi independente – 271 lei/noapte; în cazul în care se vor 
ocupa peste 50 de camere, tariful este de 266 lei/noapte; (sunt 72 camere); 

- cameră dublă în regim single – 230 lei/noapte; peste 50 camere ocupate, 
tariful este de 225 lei/noapte; 

- cameră cu pat matrimonial – 207 lei/noapte; peste 50 camere ocupate, tariful 
este de 203 lei/noapte; 

- 6 apartamente (cu un dormitor) – 340 lei/noapte; peste 50 camere ocupate, 
tariful este de 334 lei/noapte. 

Participanţii îşi vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi taxa de 
participare la Bal, astfel: 150 lei/persoană pentru membrii activi, 50 lei/persoană 
pentru pensionari şi 25 lei/persoană pentru studenţi. 
 
Pentru membrii OAR şi UAR pensionari, cele două organizaţii suportă plata 
cazării a câte 15 locuri, respectiv 15 locuri pentru 15 membri pensionari ai UAR şi 
15 locuri pentru 15 membri pensionari ai OAR. 
 
Cele două organizaţii vor suporta cheltuielile de cazare pentru 16 de studenţi 
(8 locuri de cazare va suporta UAR şi 8 locuri va suporta OAR). 
 
Pentru rezervarea camerelor la Hotel Unirea Iaşi şi întocmirea diagramei de cazare, 
vă rugăm să vă înscrieţi, cât mai repede posibil, la OAR, tel 021 317 26 34; 021 317 
26 35; 0728 872 150 sau e-mail secretariat.oar@rdsmail.ro  
 
Vă anexăm draft-ul de program propus de Filiala Iaşi a OAR (orele din program vor 
suporta mici modificări). 
 
Vă vom informa periodic cu celelalte date legate de acest eveniment. 
 
 
 
 
Cu consideraţie, 
 
Adriana Tănăsescu, 
Secretar general       


