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ORDO EQUESTRIS VINI EUROPAE 
CONSULAT ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA – LEGAT VALEA IERULUI 

    

 
Dragi membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae”! 
 

Legatul Valea Ierului, are plăcerea de a vă invita în data de 18 iulie 2015 la evenimentul prilejuit de Ceremonia de 
acreditare a noilor membri ai ,,Ordo Equestris Vini Europae” şi de avansare, eveniment care se va desfãsura la 
Oradea – Diosig, după următorul program: 
 

VINERI 17 Iulie: 
 

Hotel ATRIUM Oradea, Primirea oaspeţilor din ţară si străinătate, Cazare şi  acomodare. 
 

SÂMBĂTĂ 18 Iulie: 
 

Ora 7:00 - 9:00 Mic dejun la Hotel ATRIUM Oradea. 
Ora 9:30 – 9:45 transfer cu autoturisme către DIOSIG - 33 km de la Oradea. 
Ora 10:00 Începerea festivalului internaţional al localităţilor cu denumire ,,DIO” Biserica reformată – Stadion – Casa 
de Cultură, program facultativ. 
Ora 12:00 - Întâlnirea participanţilor la Şcoala Generală cu clasele I-VIII din centrul localităţii. 
Ora 12:45 - Deplasare în formaţie până la Biserica Reformată. 
Ora 13:00 -13:45 – Ceremonia de acreditare a noilor membri şi de avansare. 
Ora 14:00 -14:30 – Defilare prin centrul Comunei Diosig, final de ceremonie, fotografii, felicitări. 
Ora 14:30 - Masa festivă la restaurantul firmei Agroind Cauaceu S.A. 
Ora 20:00 - Participare la festivalului internaţional al localităţilor cu denumire ,,DIO” Biserica reformată – Stadion –  
Cămin Cultural, program facultativ. 
 

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 DIOSIG este de 60 lei / persoană pentru masa festivă de la restaurantul firmei 
Agroind Cauaceu S.A., Sâmbătă ora 14:00. Meniul propus va conţine următoarele: 

- Ciorbă de perişoare 
- Turnedou cu sos Dijon şi cartofi natur 
- Salată asortată, pâine 
- Vin DOC Crişana – Diosig 
- Apă, cafea, ţuică de Bihor 

 

Cazare la hotelul ,,ATRIUM’’, Strada Republicii 38, Oradea 410159, tel: 0259 414 421 
- Cameră SGL: 110 lei / cameră / noapte, mic dejun inclus. 

- Cameră DBL: 130 lei / cameră / 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, 6 iulie 2015, orele 18:00, la adresa de 
e-mail: tibor.rittner@autogrand.ro . Detalii cu privire la organizare : Tibor Rittner, tel: 0722663550 
 

 

                                                            IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI ! 
 

Cons. Tibor Rittner 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


