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BALUL ARHITEC ŢILOR 2013 
 

Anun ţ către membrii Ordinului Arhitec ţilor din România 
 
În acest an Balul Arhitec ţilor se organizeaz ă în Timi şoara . Balul va avea loc în data de 2 
martie 2013 la OPERA NA ŢIONALĂ ROMÂNĂ TIMIŞOARA.  
 
Numărul locurilor pentru Bal Arhitecţilor este de 350. Înscrierea se va face la Ordinul Arhitecţilor 
din România, începând cu data de 28 ianuarie 2013.  
 
Program, pe scurt:  

- 2 martie, între orele 10.00-16.00, se organizează o conferinţă profesională (în cel mai 
scurt timp vom transmite informaţii despre această conferinţă); 

- 2 martie, începând cu orele 20.00, va fi BALUL ARHITECŢILOR. 
 
Cazarea va fi la Hotel Timişoara si la Hotel Central (Hotel Timişoara este în imediata apropiere 
a Operei, iar Hotel Central, situat la o distanţă de Operă ce poate fi parcursă în max. 5 min). 
 
Preţuri cazare: 
HOTEL TIMIŞOARA  (camere suficiente): 

1. cameră dublă 4 stele – 65 euro (inclusiv TVA şi mic dejun); 
2. camera single 4 stele – 55 euro (inclusiv TVA şi mic dejun); aceste camere sunt cu pat 

matrimonial; 
3. apartament 4 stele – 90 euro (inclusiv TVA şi mic dejun); salonul apartamentului nu este 

prevăzut cu loc de dormit.  
 
HOTEL CENTRAL (50, cel mult 60 camere): 

1. cameră single – 140 lei/noapte (TVA inclus şi mic dejun); paturile sunt duble; 
2. cameră dublă – 160 lei/noapte (TVA inclus şi mic dejun). 

 
REZERVAREA LA HOTEL CENTRAL POATE FI ACORDAT Ă NUMAI ÎN ORDINEA 
ÎNSCRIERILOR – num ărul camerelor este destul de mic în raport cu Hotel  Timi şoara 
 
Biletul pentru participarea la Balul propriu-zis este de 150 lei pentru arhitecţii/conductorii 
arhitecţi membri activi, 50 lei pentru arhitecţii/conductorii arhitecţi pensionari şi 25 lei pentru 
studenţi. De acelaşi regim beneficiază şi soţul/soţia membrului OAR dacă este 
arhitect/conductor arhitect. În cazul în care soţul/soţia membrului OAR nu este 
arhitect/conductor arhitect, dar este o persoană activă, biletul de bal este de 180 lei. În cazul în 
care soţul/soţia membrului OAR nu este arhitect/conductor arhitect, dar este 
pensionar/pensionară, biletul de bal este de 70 lei.    
 
OAR acordă 10 bilete de bal pentru 10 membri pensionari, din care 5 pentru Bucureşti şi 5 
pentru provincie. Intrarea în posesia acestor bilete se face în funcţie de ordinea înscrierii. 
 
OAR acordă 12 bilete de bal pentru studenţi. 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: 

- tipul de cameră solicitat (single, dublă sau apartament);  
- numărul persoanelor (una sau două, respectiv soţ sau soţie); 
- numărul nopţilor de cazare – 1/2 martie şi/sau 2/3 martie. 
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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, tel 0720 345 555 (la care numai domnia sa răspunde) 

 
În perioada următoare vom transmite informaţii suplimentare despre evenimentul Balul 
Arhitecţilor. 
Dacă aveţi întrebări, vă rugăm să le formulaţi pentru a vă putea răspunde. 
 
Vă rugăm formula ţi solicitare de cazare, astfel încât în cel mult 7 zile să avem o situa ţie 
cât de cât clar ă ca să putem încheia contracte cu hotelurile. 
 
Cu deosebită consideraţie, 
 
Adriana Tănăsescu, 
Secretar general  
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1. Hotel Timişoara (lângă Operă) 
2. Hotel Central                                                                                                   


