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PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE A FESTIVITĂŢII CU OCAZIA ZILEI
NAŢIONALE A AMBULANŢEI DIN ROMÂNIA 28 IULIE 2015

Organizatori:
FEDERAŢİA NAŢİONALĂ SINDICALĂ “AMBULANŢA” DIN ROMÂNIA,
ASOCIAŢIA SERVICIILOR DE AMBULANŢĂ DIN ROMÂNIA, susţinuti de
Ministerul Sănătăţii şi managerii Serviciilor Publice de Ambulanţă
Organizează
27 iulie 2015
– după ora 14ºº cazarea participanţilor, conform rezervărilor făcute.
– ora 21ºº întâlnire pe platoul din P-ţa Constituţiei (Palatul Parlamentului) probă privind
organizarea. Dispunerea Ambulanţelor şi a grupului de paradă. Ambulanţele vor rămâne staţionate în Pţa Constituţiei sub pază.
– Excepţie fac judeţele limitrofe care nu vor ajunge în Bucureşti pe 27 iulie.
28 iulie 2015 – ora 08ºº
– adunarea grupului de paradă şi a echipajelor în P-ţa Constituţiei pentru organizare.
– ambulanţele interior/exterior, inclusiv cauciucurile să fie curate, sistemele acustice şi
luminoase funcţionale, aparatura medicală completă, medicaţia completă, având suficiente rezerve de
stickuri pentru măsurarea glicemiei.
– ambulanţele care vor face parte din coloana festivă vor fi echipate din partea federaţiei
cu doua afişe (un afiş în partea dreaptă jos pe parbriz şi al doilea pe uşa stângă spate), număr de ordine
şi două steguleţe cu suport.
– între orele 08,45 - 09ºº – primirea invitaţilor oficiali şi aşezarea în tribună, alături de
reprezentanţii Serviciilor de Ambulanţă din România.
ora 09ºº – Deschiderea oficială a Festivităţii:
– Imnul României, urmat de Imnul Ambulanţei.
– Prezentarea istoriei Ambulanţei – dr. Cristian Grasu
– Prezentarea Legii 22/2015 privind instituirea Zilei Naţionale a Ambulanţei pe 28 Iulie –
Gheorghe Chiş
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– Prezentarea flotei naţionale a Serviciilor Publice de Ambulanţă, a personalului cât şi a
numărului de intervenţii pe semestrul I 2015 – dr. Alis Grasu
– Înmânarea plachetelor de recunoştinţă şi sacrificiu pentru colegii accidentaţi şi decedaţi în
misiune – Gheorghe Chiş
– Un cuvant din partea oficialităţilor
– În final această ceremonie se va închide cu Imnul Ambulanţei, urmat de un salut exprimat de
convoiul de ambulanţe prin folosirea sistemelor acustice şi luminoase timp de 1 minut.
– ora 10ºº – Marşul festiv se va desfăşura pe următorul traseu:
– P-ţa Constituţiei, B-dul Unirii, continuat spre P-ţa Universităţii, (Hotel
Intercontinental), B-dul Nicolae Bălcescu, B-dul Magheru, se va continua spre P-ţa Romană, pe B-dul
Lascăr Catargiu până în P-ţa Victoria, unde se va face o oprire de 5 minute şi se va difuza IMNUL
AMBULANŢEI.
–
Coloana de ambulanţe va continua traseul pe Calea Victoriei, oprire de 5 minute
pe Calea Victoriei faţă în faţă cu Ministerul Afacerilor Interne şi cu Ministerul Sănătăţii,
unde se va difuza Imnul Ambulanţei, se continuă traseul pe Calea Victoriei, după trecerea
podului se intră pe B-dul Naţiunilor Unite, B-dul Libertăţii cu finalizarea traseului în P-ţa
Constituţiei.
– Colana de ambulanţe se va deplasa cu o viteză constantă de 10 km/h având în funcţiune
semnalele luminoase pe tot traseul, iar cele acustice doar în reperele mari ale oraşului (la pornire, în
intersecţiile mari din traseu şi în locaţiile instituţionale menţionate). În restul traseului va fi difuzat
IMNUL AMBULANŢEI.
–
Grupul de paradă al fiecărui judeţ, va fi transportat cu ambulanţa respectivă,
având uşa laterală a celulei medicale deschisă de unde se va flutura de către aceştia steguleţele de
sărbătoare cât şi steagul Serviciului de Ambulanţă respectiv.
–
La ajungerea în P-ţa Victoriei pentru oprire de 5 minute unde va fi difuzat Imnul
Ambulanţei, grupul de paradă se va coborâ lateral şi se va aşeza lateral dreapta, iar la oprirea din Calea
Victoriei faţă în faţă cu cele doua ministere timp de 5 minute, va fi difuzat Imnul Ambulanţei, grupul
de paradă se va aşeza lateral stânga lângă ambulanţa judeţului până la finalizarea imnului, urmând a se
continua traseul.
– Ajungerea în P-ţa Constituţiei aproximativ la ora 11ºº-11.3º.
– Reprezentantul Serviciului de Ambulanţă va extrage locaţia unde urmează echipajul să stea la
dispoziţia cetăţenilor timp de 1 ora. Deplasarea la aceste locaţii se va face liber.
–
Grupul de paradă şi doi voluntari vor însoţi echipajul judeţului pe toată perioada
respectivă a consultăţiilor un membru din grup va purta steagul Serviciului de Ambulanţă, membrii
grupului de paradă şi voluntarii vor împărţi pliante, iar echipajul medical va acorda asistenţa medicală
cetăţenilor care vor solicita (tensiune, EKG prin padelă, glicemie, etc.).
– La finalizarea timpului rezervat pentru a sta la dispoziţia cetăţenilor, echipajele se vor întoarce
la hotel pentru a lua masa, odihnă, urmând a se pregăti pentru dineul organizat, care va avea loc la ora
19,00, la SALA DE MARMURĂ – CASA PRESEI LIBERE, str. Piaţa Presei Libere, nr. 1, sector 1,
Bucureşti. Cheltuielile dineului vor fi suportate de către Asociaţia Serviciilor de Ambulanţă din
România.
– Pe perioada în care ambulanţele vor sta la dispoziţia cetăţenilor, în Serviciul de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov, aproximativ între ora 13ºº - 13.3º va avea loc o conferinţă de presă susţinută de
organizatori şi reprezentanţii celor două ministere (Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor
Interne).
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– 29 iulie 2015 – după micul dejun, va avea loc retragerea echipajelor şi a ambulanţelor spre
staţiile centrale judeţene.
Indrumări şi clarificări pentru festivitatea de la Bucureşti:
în baza aprobării Ministerului Sănătăţii, a programului, a uniformei de paradă şi a materialelor
de informare (pliante, afişe, etc.) vă rugăm să urmaţi toate procedurile de achiziţionare şi plată a
acestora. Uniforma de protocol va fi trimisă la fiecare judeţ până vineri, 24 iulie a.c., dacă până atunci
se va semna contractul de executare şi achiziţionare, urmând să se facă procedurile de plată.
fiecare echipaj care se va deplasa la Bucureşti, va aduce un numar de 500 pliante, după modelul
anexat. Vă sugerăm să printaţi mai multe pliante dacă doriţi să împărţiţi şi la nivel de judeţ, lăsând
pliante la domiciliul pacientilor care solicită asistenţă medicală în 28 iulie şi în zilele următoare.

Indrumări pentru festivitatea la nivel judeţean:
– Pentru a se sărbători în toate judeţele în data de 28 iulie a.c., considerăm că în data de 28 iulie
a.c., la ora 09ºº, toate ambulanţele operative din România să fie echipate cu două steguleţe tricolor cu
fixare pe geam la cabina lateral stânga şi dreapta, două afişe (unul jos în partea dreapta al parbrizului, şi
unul pe uşa din stânga spate).
– Afişele şi steguleţele necesare pentru ambulanţele din judeţe vor fi achizitionate de către
dumneavoastră în funcţie de numărul de ambulanţe pe care le aveti operative. Modelul de afiş anexat se
va printa de către dumneavoastră pe plan local, iar steguleţele tricolor auto cu suport pentru geam găsiţi
oferta pe internet sau la Metro.
Vă mulţumim pentru sprijinul acordat.
Cu stimă şi deosebit respect,
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