
In atentia: Membrilor Consiliului National al OAR 
                   Presedintilor Filialelor OAR 
  
Congresul UIA de la Tokyo (sau Tokio) 
28 septembrie – 1 octombrie 2011 
 
Domnilor Arhitecti, 
 
Va transmitem alaturat, spre informare, urmatoarele materiale referitoare la Congresul UIA de 
la Tokyo din perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2011: 
 

• Comunicatul Consiliului UIA, elaborat in urma reuniunii sale de la Singapore, din 5-6 
iunie 2011, in l. franceza si l. engleza 

• cateva variante de zbor Bucuresti-Tokyo si retur, cu plecare pe 26 septembrie si retur 
pe 2 octombrie 2011 

• lista hotelurilor din Tokyo unde organizatorii au retinut camere, cu tarife, adrese si 
mijloace de transport 

• o harta cu pozitia hotelurilor fata de Tokyo International Forum, locul de desfasurare 
a Congresului.  

 
In plus, mai jos veti gasi cateva precizari despre procedura si taxele de inregistrare, precum si 
despre modalitatea de rezervare a cazarii: 
 
INREGISTRAREA 
 
Inregistrarea se poate face online, pana pe 31 iulie 2011, pe site-ul oficial al Congresului, 
versiunea in l. engleza: 
 
http://www.uia2011tokyo.com/en/registration/ 
 
Dupa aceasta data, inregistrarea se poate face doar la fata locului.  
 
Taxele preferentiale pentru inregistrarea online, pana pe 31 iulie 2011, sunt dupa cum 
urmeaza: 
 

1. Participanti: 40 000 JPY = 328 euro = 1 424 lei 
2. Persoane insotitoare: 24 000 JPY = 197 euro = 855 lei 
3. Studenti: 15 000 JPY = 128 euro = 534 lei 

 
Taxele pentru inregistrarea la fata locului sunt urmatoarele: 
 

1. Participanti: 50 000 JPY = 427,5 euro = 1 782 lei 
2. Persoane insotitoare: 30 000 JPY = 256,5 euro = 1 070 lei 
3. Studenti: 15 000 JPY = 128 euro = 534 lei 

 
Modalitatea de plata este online, in momentul inscrierii, cu unul din urmatoarele carduri de 
credit: VISA, MasterCard, American Express, Diners Club si JCB. 
 
REZERVAREA CAZARII 
 



Rezervarea la unul din hotelurile din lista alaturata se poate face online, pana pe 26 august 
2011, pe site-ul oficial al Congresului, versiunea in l. engleza: 
 
http://www.uia2011tokyo.com/en/accommodation/ 

 In paralel,  trebuie achitata contravaloarea unei nopti de cazare catre firma JTB GMT,  fie 
online,  cu unul din cardurile de credit sus-mentionate, fie prin transfer bancar. In cazul 
transferului bancar, o copie a Ordinului de Plata trebuie trimisa firmei JTB GMT, pentru 
evitarea oricarei confuzii. Dupa efectuarea platii, confirmarea rezervarii va fi disponibila pe 
Pagina Dv. personala, pe care puteti intra folosind ID-ul si parola Dv., care trebuie imprimata 
si prezentata la receptia hotelului, in vederea achitarii diferentei de suma.  

In speranta ca informatiile de mai sus va vor fi utile, va stam la dispozitie cu orice alte detalii 
de care ati putea avea nevoie. 
 
Cu deosebita consideratie, 
 
Mariana Ionescu 
Consilier Relatii Internationale 
Ordinul Arhitectilor din Romania 
Str. Pictor Arthur Verona nr. 19 
010312 Bucuresti 1 Romania 
Tel.: 0728 872 150 - Secretariat 
Tel./Fax: 021 317.26.34 (5) – Secretariat 
Mobil: 0728 872 139 
Email: secretar.oar@rdslink.ro 
           office.oar@rdslink.ro 
www.oar.org.ro 
 
 


