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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT IA ȘI 

    

 

Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 
 

Legatul Iași, are plăcerea de a vă invita în data de 26-27 Iulie 2013 la evenimentul prilejuit de Ceremonia de 

înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Târgu Neamț şi de acreditare a noilor membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae” 

eveniment care se va desfãsura după următorul program: 
 

VINERI 26 Iulie: 

Ora 18:00 Plecare cu autocarul din Târgu Neamț de la Pensiunea Aristrocratis - Hotel Trust Doina, spre Stațiunea 
Oglinzi, unde participanții sunt invitați la o petrecere câmpenească cu produse tradiționale alături de ansamblul 
Ozana. 
 

SÂMBĂTĂ 27 Iulie: 
 

Ora 12:30 – Întâlnirea participanţilor la Parcul central din Târgu Neamț. 

Ora 13:00 – 13:30 Defilarea în formaţie pe traseul, Parcul central – Monumentul Eroilor din Târgu Neamț. 

Ora 13:30-14:00 – Deplasarea participanților cu micobuze spre Cetatea Neamțului 

Ora 14:15-14:30 – Se formează din nou coloana și se continuă defilarea de la intrarea în Cetatea Neamțului până la 
Sala Tronului însoțiți și apărați de Străjerii Cetății. 
Ora 14:30-15:15 – Ceremonia de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Târgu Neamț şi de acreditare a noilor membri 
Ora 15:30-16:30 – Final de ceremonie, fotografii și vizită organizată a Cetății Neamțului. 

Ora 16:30-17:00 – Deplasare înapoi la hotel la Târgu Neamț. 

Incepând cu ora 19:00 – Recepţia organizată cu ocazia Ceremoniei de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Târgu Neamț şi  
de acreditare a noilor membri se va desfăşura la restaurantul  ,,Aristocratis’’, str. Ștefan cel Mare nr. 245, Târgu Neamț 
 

Sunt așteptaţi la acest eveniment: membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae” împreună cu familia, prietenii şi invitaţii. 
 

 

Codul Vestimentar pentru membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae”:  

- Domni: costum albastru închis / negru, cămaşă bleumarin / albă, cravată ,,OEVE” 
- Doamne: ținută office, eşarfă și însemne ,,OEVE”   
 

Pentru membri ,,OEVE” purtarea însemnelor este obligatorie.  Pentru invitați recomandăm o ținută formală de seară. 
 
 

Tariful de participare la evenimente este de 50 Lei / persoană pentru 26 iulie și 150 Lei / persoană, pentru 27 Iulie 
 

Cazare la Pensiunea ,,Aristocratis’’, str. Ștefan cel Mare nr. 245, Contact: tel.+40740254073 - Dana Ancuța 
- Cameră SGL: 139 lei /cameră / noapte, mic dejun inclus. 

- Cameră DBL cu pat matrimonial: 159 lei /cameră / noapte, mic dejun inclus. 

- Cameră DBL Superioară cu pat matrimonial: 179 lei  / noapte, mic dejun inclus. 

- Apartament: 290 lei / noapte, mic dejun inclus. 

- Apartament prezidențial: 390 lei / noapte, mic dejun inclus 
 

Cazare la Hotel ,,Trust Doina’’, str. M. Kogălniceanu nr. 6-8 tel: +40233790272 – receptie 
- cameră SGL: 120 lei / cameră / noapte, mic dejun inclus. 

- cameră DBL cu pat matrimonial:  160 lei camera, mic dejun inclus. 

- apartament: 240 lei / noapte mic dejun inclus 
 

Pentru o corectã dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, vă rog să aveţi amabilitatea de a 
confirma participarea dumneavoastră și a invitaților, pânã cel mai târziu Luni, 22 iulie 2013, orele 18:00, către 
domnii:  Cons. Mihai Cojocariu  +40 744 395260; Cons. Neculai Amihăesei +40 729 560937, sau la: anghel.mihai@emtools.ro 
 

 

                                                            IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
 

Iudex Mihai Petre Anghel 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


