
 Partidul Social Democrat 
 Şoseaua Kiseleff, nr. 10, 
 Sector 1, Bucureşti. 
 CP 011346 
 www.psd.ro 
 
 

Nr. 63/SG/06.06.2018 
 

CĂTRE ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ PSD 
 
ÎN ATENȚIA PREȘEDINTELUI 
 
Stimați colegi,  
 
În legătură cu organizarea mitingului din 9 iunie 2018, București, vă comunicăm următoarele: 
 
Locație - Piața Victoriei 
Ora începere miting - 20.00 
 
RECOMANDĂRI: 
 
Autocarele si microbuzele se vor deplasa în coloană și vor avea în parbriz: MITING 
BUCUREȘTI, județul de unde provine, număr mijloc de transport (doar pentru autocare și 
microbuze) fiind numerotate 1 - __,  zona debarcare și zona de intrare București, conform 
Anexă 1     
    
OBLIGATORIU - se respectă punctele de intrare în București 
 
 Intrare București pentru județul IAȘI -  ora: 17.00 
 
Afluirea participanților din provincie - pe măsură ce ajung la punctul de intrare: 
 
De la punctele de intrare București, către locurile de debarcare (conform Anexă 2), se va face 
pe fiecare mijloc de transport în parte, respectând traseele recomandate spre punctele de 
debarcare și ulterior spre parcare (la indicațiile Poliției Rutiere), astfel: 

 
 Intrare București:  DN 2 

 Oră intrare în București: 17:00 

 Traseu deplasare: Şos. Colentina – Piaţa Obor – dreapta Şos. Ştefan cel Mare – 

dreapta Calea Dorobanţi – Piaţa Charles de Gaulle 

 Punct de debarcare: Piaţa Charles de Gaulle 

 Oră debarcare: 18:00 

 Parcare autocare / microbuze: spre locul destinat parcării vor fi îndrumați de către 

Poliția Rutieră, spre a eficentiza deplasarea și folosirea spațiului. 



 Zona destinată parcării mijloacelor de transport pentru județul dumneavoastră este: 

Romaero Băneasa. 

 
În ceea ce privește autoturismele nu se vor supune regulamentului de mai sus, privind traseul, 
debarcarea și parcarea.  
 
Recomandăm ca autoturismele să fie parcare la o distanță de minim 1-2 km de Piața Victoriei, 
respectând regulile și semnele de circulație, precum și în preajma unor stații de metrou. 
 
Deplasarea cu metroul se va putea face până la stațiile de metrou PIAȚA ROMANĂ, 
AVIATORILOR, ȘTEFAN CEL MARE și GARA DE NORD (stația de metrou Piața Victoriei, fiind 
închisă din motive de securitate). 
 
RECOMANDĂRI - recuzită: 
 
Participanții: 
 

� vor purta îmbrăcăminte albă (în partea de sus) sau costume populare; 
� vor avea un flyer și un steguleț tricolor România (înmânate la urcarea în mijlocul de 

transport: 
� vor purta în piept un autocolant cu logo-ul în formă de cerc, cu diametrul de 7- 8 cm; 
� vor avea un pachet de mâncare și apă - asigurat de către organizația județeană/locală; 
� vor avea lanterne mici sau telefon mobil cu lanternă; 
� să se asigure că au numărul de telefon al șoferului și al responsabilului mijlocului auto cu 

care s-a deplasat la București, precum și numărul de înmatriculare; 
� vor avea tipărit imnul României - varianta prescurtată - strofele 1, 2, 4 și 11: 

 
 Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, 
 În care te-adânciră barbarii de tirani! 
 Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte, 
 La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani! 
 
 Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume 
 Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman, 
 Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume 
 Triumfător în lupte, un nume de Traian! 
 
 Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine, 
 Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, 
 Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, 
 "Viaţă-n libertate ori moarte!" strigă toţi. 
 
 Preoţi, cu crucea-n frunte! căci oastea e creştină, 
 Deviza-i libertate şi scopul ei preasfânt. 



 Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină, 
 Decât să fim sclavi iarăşi în vechiul nost'pământ! 

Fiecare autocar va avea 6 steaguri cu tricolorul României și un steag cu Uniunea Europeană 
(grup 50 persoane - 6 steaguri RO și 1 steag UE ), precum și pancarte cu diferite mesaje 
(modelele de pancarte au fost transmise pe email fiecărei organizații județene). 
 
 
 
 
Cu prietenie,  
 
      Marian Neacșu 
     Secretar general al PSD 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


