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CATRE 
MEMBRII ORDINULUI ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA 
 
Doamna Arhitect, 
Domnule Arhitect, 
 

1. În perioada 25-26 februarie 2011 se va organiza Balul Arhitectilor la Sinaia. În perioada 
respectiva vor avea loc mai multe evenimente, inclusiv Balul propriu-zis (26/27 feb.). 

2. Cazarea va fi la Hotel Palace si Hotel Caraiman. Toate camerele la ambele hoteluri au 
camere de 2 persoane (fie pat matrimonial, fie 2 paturi independente). 

 Tarifele de cazare: 
- Hotel Palace – 200 lei/camera/noapte/2 persoane; rezulta 100 lei/noapte/persoana. 
- Hotel Caraiman – 140 lei/camera/noapte/2 persoane; rezulta 70 lei/noapte/persoana. 
- Tarifele includ si micul dejun. Tarifele pentru regim single sunt aceleasi. 

3. Costul biletului de Bal: a) 150 lei/persoana pentru membrii activi; b) 50 lei/persoana pentru 
pensionari; c) 25 lei/persoana pentru studenti. 

4. Numarul locurilor la Bal este de 410 persoane (arhitecti/conductori arhitecti, inclusiv sotiile 
sau sotii). 

5. OAR si UAR vor asigura cheltuielile de cazare pentru o noapte (26/27 feb) pentru câte 20 
membri pensionari. OAR va suporta, de asemenea, cheltuielile de cazare pentru 10 
studenti, noaptea 26/27 feb.  

6. În cursul zilei de 26 februarie se vor organiza mai multe evenimente – conferinta 
profesionala „Arhitectura spatiului public”, la care vor fi invitate câteva personalitati 
marcante ale culturii românesti, dezvelirea bustului arh. Paul Smarandescu (bust finantat 
de OAR si care va fi donat municipiului Sinaia), alte evenimente. 

7. Va ruga sa transmiteti solicitarile dumneavoastra privind: 
- numar camere/numar nopti/numar persoane; 
- hotelul la care doriti sa se faca rezervarea. 

 În cazul în care unul dintre hoteluri va fi mai solicitat, înscrierea se va face în functie de 
 ordinea în care acesta a fost solicitat. 
Solicitarile dumneavoastra pentru înscriere vor fi transmise la e-mail secretariat.oar@rdsmail.ro 
sau la telefon/fax: 021 317 26 34; 021 317 26 35; mobil 0728 872 150 
Persoana de contact OAR - IULIAN TEPURE, mobil 0720 345 555 (la care numai domnia sa raspunde) 
Programul provizoriu al Balului: 
Ora 16:00-20:00: Sedinta Consiliului National al OAR – Sala „Constantin Brâncusi” a 

Hotelului Palace, Sinaia 
Ora 20:30:   Cina oficiala – Restaurantul Hotelului Palace, Sinaia 
 
 
SÂMBATA, 26 FEBRUARIE 2011 
 
Ora 10:00-12:30: Conferinta profesionala pe tema Arhitectura spatiului public – Prima 

Parte – Sala de teatru a Centrului International de Conferinte Casino 
din Sinaia 

Ora 12:30-13:00: Pauza de prânz 
Ora 13:00-14:30: Conferinta profesionala pe tema Arhitectura spatiului public –Partea a 

Doua - Sala de teatru a Centrului International de Conferinte Casino 
din Sinaia 

Ora 15:30: Dezvelirea bustului Arh. Paul Smarandescu 
Ora 20:00: Balul Arhitectilor – Sala Oglinzilor si Sala Baccara ale Centrului 

International de Conferinte Casino din Sinaia 
 
Toate informatiile si date le noi despre eveniment vor fi transmise cu prioritate. 


