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 ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA – LEGAT PITE ŞTI 

    
Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Stimate Doamne, 
Stimaţi Domni, 
 

Legatul Piteşti are plãcerea de a vã invita în data de 24 Mai 2013 la evenimentul prilejuit de Ceremonia 
de Înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Târgovişte şi de acreditare a noilor membri ai ,,Ordo Equestris Vini 

Europae” eveniment care se va desfãsura la Târgovişte, dupã urmãtorul program: 
 

Ora 15:30 – Întâlnirea membrilor şi a invitaţilor în parcul din faţa Primăriei Municipiului Târgovişte. 
Orele 15:45-16:15 – Defilarea participanților pe traseul Parcul Primãriei - Parcul Central - Curtea domnească. 
Orele 16:15-17:30 – Curtea domnească: Ceremonia de acreditare a noilor membri. 
Orele 17:30-17:45 – Final de ceremonie (felicitãri, fotografii de grup). 
 

Începând cu ora 19:00 – Recepţia organizatã cu ocazia Ceremoniei de acreditare a noilor membri se va 
desfăşura la Restaurantul ,,Solarino”  (amplasat pe DN 71, ieşirea spre Pucioasa).  
 

Sunt așteptaţi cu plăcere să participe la acest eveniment membrii ,,Ordo Equestris Vini Europae” 
impreunã cu familia, prietenii şi invitații acestora. 
 

Codul Vestimentar :  

- Domni: Ţinută formală de seară- costum albastru închis/negru, cămaşă bleumarin/albă, cravată OEVE. 

- Doamne: ținută office, eşarfă și însemne OEVE. 

Pentru toți membri ,,Ordo Equestris Vini Europae”, purtarea însemnelor este obligatorie.  
 

Tariful de participare la acest eveniment este de 160 lei/persoanã. 
 

Persoanele care doresc cazare sunt rugate să menţioneze tipul camerei (SGL/DBL) şi numãrul de camere 
dorite, sau să menţioneze dacă şi-au rezolvat singuri problema cazării. 
 

Tariful pentru cazare la Hotel Solarino 3* amplasat pe DN 71, ieşirea spre Pucioasa.  
                     - camera DBL, mic dejun inclus = 120 lei / camerã 
                     - camera SGL, mic dejun inclus = 110 lei / cameră 
Telefon mobil ; (+4)0722 257 365; E-mail: rezervari@hotelsolarino.ro 
 

Pentru o corectã dimensionare a evenimentului din punct de vedere organizatoric, vã rog sã aveţi 
amabilitatea de a confirma participarea dumneavoastră și a invitaților dumneavoastră pânã cel mai târziu 
la data de 17 Mai 2013, orele 12:00, în scris la adresele de e-mail: secretariat@oeve-pitesti.ro  sau la 
 robert-ionut.baicoianu@basf.com, pentru detalii şi informaţii supliemntare vă stăm la dispoziţie. 
 

Consilliarius Robert Ionuţ Băicoianu, tel: +40 745 101 182 
Hospes Marian Stoica Săbăruş, tel:+40 727 275 430 
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Judex Marcello Battaglia 
Legat I 
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