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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA – LEGAT IA ȘI 

    

 
Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Legatul Iași, are plăcerea de a vă invita în data de 12-13 iunie 2015 la evenimentul prilejuit de Ceremonia de 

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

eveniment care se va desfãsura după următorul program: 
 

VINERI 12 iunie: 
 

Ora 14:00 - 16:30 - Hotel Decebal. Primirea oaspeţilor din ţară si străinătate, Cazare şi  acomodare. 
Ora 16:30 - Întâlnire la autocar în parcarea hotelului pentru deplasare la Crama ,,Domeniul Burcilor” Traian – Bacău 
la o serbare câmpenească, unde vom petrece cu viţel, batal, purcel la proţap şi vin bun, acompaniaţi de o formaţie. 
Ora 00:00 - 01:00 ( 13.06.2015) – Deplasare cu autocarul înapoi la hotel. 
 

SÂMBĂTĂ 13 Iunie: 
 

Ora 8:00 -10:00 Mic dejun, Întâlnire la autocar şi plecare spre Teşcani pentru vizita la Casa Memorială George Enescu  
Ora 13:30 – 14:30 Servirea mesei de prânz cu o mică degustare de vinuri pe drum urmată de Întoarcerea la Hotel. 
Ora 15:45 Întâlnirea participanţilor la Policlinica veche din str. Mărăşeşti, nr.4 cca 250 m de Hotel Decebal. 
Ora 16:00 – Deplasare în formaţie pe traseul  Policlinica veche spre  Teatrul George Bacovia, alături de fanfară şi un 
grup de majorete. 
Ora 16:30 – Întâmpinarea Cavalerilor de oficialităţi ale oraşului şi Judeţului Bacău. 
Ora 16:30-18:00 – Ceremonia de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Bacău şi de acreditare a noilor membri. 
Ora 18:00-18:30 – Final de ceremonie, fotografii și spumant în foaierul Teatrului George Bacovia Bacău. 
Ora 18:30-19:00 – Deplasare înapoi la hotel Decebal şi pregatirea pentru cina festivă. 
Incepând cu ora 19:00 – Recepţia organizată cu ocazia Ceremoniei de înfiinţare a Scaunului Cavaleresc Bacău şi  
de acreditare a noilor membri se va desfăşura la restaurantul hotelului Decebal. 
 

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

Tariful de participare la evenimentele de la Bacău sunt: 40 de lei / persoană pentru petrecerea câmpenească din 
seara de 12 iunie, 20 de lei pentru deplasare cu autocarul şi taxa de vizitare a muzeului din Teşcani, 40 de lei pentru 
masa de prânz şi degustarea din data de 13 iunie, de după vizita la muzeu, și 150 lei / persoană, pentru cina festivă 
din seara de 13 iunie. Cine accesează întregul pachet plăteşte 250 de lei / persoană fără cazare. 
 

Cazare la hotelul ,,Decebal’’, str. I.S. Sturza nr. 2, contact: Cons. Cristian Bunea, tel: +40728052717 
- Cameră SGL: 100 lei / cameră / noapte, mic dejun opţional, 20 lei de persoană. 

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 Marţi, 12 mai 2015, orele 18:00, la adresa 
de e-mail: anghel.mihai@emtools.ro . Detalii cu privire la organizare, domnii:  Hospes Eugen Burca +40744539016, 
iar pentru program şi cazare, Cons. Cristian Bunea +40728052717, sau la: anghel.mihai@emtools.ro 
Alte informaţii: 

        Pe toată perioada evenimentului 12-14 iunie 2015 va funcţiona în Piaţa Tricolorului un mic târg de vinuri unde 
vor fi prezenţi mai mulţi producători de vin. 
 

 

                                                            IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
 

Eques Mihai Petre Anghel 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


