
    
 

BALUL ARHITEC ŢILOR 2012 
 

Anun ţ către membrii Ordinului Arhitec ţilor din România 
Informa ţii suplimentare 

 
Având în vedere solicitările de clarificări legate de Balul Arhitecţilor, transmitem: 
Balul Arhitec ţilor se organizeaz ă în data de 17 martie 2012 la Palatul Snagov , situat în 
localitatea cu acelaşi nume. Cazarea este în Bucureşti, iar transportul la Snagov va fi asigurat cu 
autocare, plătite de organizatori. 
 
Numărul locurilor pentru Bal Arhitecţilor este de 400.  
 
Cazarea va fi la Hotel Ambasador, Bucureşti, la preţurile: 

1. cameră dublă – 54 euro (inclusiv TVA şi mic dejun) 
2. camera single – 45 euro (inclusiv TVA şi mic dejun) 

 
Biletul pentru participarea la Balul propriu-zis este de 150 lei pentru membrii activi, 50 lei pentru 
pensionari.  
 
Pentru studen ţi  se acordă 15 bilete gratuite, 15 bilete la preţul de 25 lei şi 15 bilete la preţul de 50 
lei. Numărul total al locurilor pentru studenţi este de 45. Înscrierea pentru cele 45 de locuri se va 
face în ordinea solicitării. Înscrierea peste numărul locurilor de 45 se va face până la data de 9 
martie pe o listă de aşteptare. Începând cu data de 10 martie se vor transmite informaţiile privind 
includerea în listă şi a altor solicitanţi, în afara celor 45 de locuri.  
 
OAR acordă 12 bilete de bal pentru 12 membri pensionari, din care 5 pentru Bucureşti şi 7 pentru 
provincie. Intrarea în posesia acestor bilete se face în funcţie de ordinea înscrierii. 
 
În cazul în care dori ţi să participa ţi la Balul Arhitec ţilor, v ă rugăm să ne comunica ţi 
solicitarea privind: 

- situaţia solicitantului – membru activ sau pensionar, student; în cazul în care soţul/soţia nu 
sunt membri OAR cazarea şi biletul de Bal de 150 lei vor fi achitate personal; 

- tipul de cameră solicitat (single, dublă cu pat matrimonial, dublă cu paturi twin);  
- numărul persoanelor (una sau două, respectiv soţ sau soţie, fiu/fiică student/studentă la 

arhitectură); 
- numărul nopţilor de cazare. 

 
Înscrierea pentru participarea la Balul Arhitec ţilor se face la secretariatul OAR la adresa de 
e-mail "Secretariat OAR" secretariat.oar@rdsmail.ro  sau la telefon 021 317 26 34; 021 317 26 
35; 0728 872 150. 
 
Persoan ă de contact Iulian Ţepure, care poate r ăspunde şi la tel 0720 345 555  
 
Pentru alte clarificări privind informaţiile din prezentul anunţ, vă rugăm formulaţi întrebări. Vom 
răspunde imediat. 
 
 
Ordinul Arhitec ţilor din România 
 
 
                                       
 


