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NO’ HAI  

ACTIUNI DE SOLIDARITATE CU ROMANIII DIN COVASNA, 

HARGHITA, MURES! 

19 martie 2014 

MESAJ PENTRU PARTICIPANTI: 

Miercuri, 19 martie, între orele 16.00 și 19.00, românii din Mureș, Harghita 

și Covasna protestează pașnic în Târgu-Mureș. Ei își cer înapoi demnitatea și 

drepturile pierdute.  

Nu mai există acum nicio diferență între ei și românii din Timoc, Basarabia 

sau Transcarpatia. Numirea iminentă a unor prefecți maghiari în județele 

din centrul țării, cererile neconstituționale ale UDMR acceptate într-o alianță 

ce a viciat grav votul popular, sunt motivele intemeiate ale unui protest ad-

hoc, pașnic, în toată țară.  

În toate localitățile, în sate, comune sau orașe, miercuri la ora 17.30, suntem 

așteptați cu steaguri, bentițe sau eșarfe tricolore, într-un superb gest de 

solidaritate. Să le arătăm ca nu sunt singuri! 

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE A EVENIMENTULUI IN 

RESPONSABILITATEA ORGANIZATORILOR 

Acolo unde exista 2 sau mai multi organizatori, acestia vor actiona in consens 

pentru toate activitaile 

PROMOVAREA  

PREGATIREA PROMOVARII 

1. Sa va stabili locul de desfasurare al evenimentului 

2. Se va comunica la organizatorii centrali locul de desfasurare al 

evenimentului pentru a fi publicat pe internet la nohairomania@gmail.com 

3. Se completeaza manifestul cu numele localitatii pe zona gri si locul 

evenimentului pe zona galbena; 

4. Se tipareste pe imprimanta alb-negru manifestul; 

5. Taierea paginii imprimate nu este neccesar sa fie de calitate, un aspect 

artizanal este chiar de dorit; 

6. Se organizaeaza un grup de voluntari care sa distribuie manifestele; 

7. Se stabileste un program si loc de distributie al manifestelor cu precadere 

zilele de sambata 15, duminica 16 martie 2014 in locurile cele mai circulate 

ale localitatii 
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8. Organizatorul se va asigura ca voluntarii vor cunoaste despre evenimentul 

ce se va tine simultan la Tg Mures si despre scopul evenimentului local, 

respectiv acela de a ne explima solidaritaeta cu romanii din hargita, 

Covasna, Mures si protestul lor impotriva numirii de prefecti UDMR.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376840159259723&set=gm.1

429995730578026&type=1&theater 

 

DESFASURAREA PROMOVARII 

Voluntarii vor inmana cu calm si seriozitate manifestele trecatorilor.  

Daca sunt intrebati, se vor limita strict la mesajul transmis de Vatra 

Romaneasca filiala Mures  - a se vedea linkul de mai sus. 

AUTORIZAREA  

Se va incerca obtinerea autorizatiei.  

Se completeaza o cerere confrom modelului anexat si se depune la primarie 

in ziua de luni. Indicati numele, telefonuil si adersa celui ce solicita 

aprobarea; 

In cazul in care se refuza autorizarea, grupul de voluntari se va misca pe un 

traseu limitat in zona locului de desfasurare stabilit; 

DESFASURAREA  

PREGATIREA 

Este recomandat sa se faca pana marti 18.03.2014 seara 

1. cel putin un steag de aproximativ 80x140 cm 

2. sa va pregati un afis/pancarda/banner din panza cu text vopsit cu spray sau 

pensula, sau tiparite cu unul din mesajele de mai jos: 

 

„SUNTEM ALATURI DE FRATII NOSTRI ROMANI DIN COVASNA, 

HARGHITA SI MURES” 

 

„NU PREFECTI UDMR” 

 

3. sa va pregati un afis/pancarda/banner din panza cu text vopsit cu spray sau 

pensula, sau tiparite cu NUMELE LOCALITATII; 

4. dotarea cu un aparat foto sau mobil cu camera de min 5 MP 

5. se vor convoca cel putin 5 persoane din localitate pentru o participare 

minima 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1376840159259723&set=gm.1429995730578026&type=1&theater
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6. unde este posibil, se va folosi de imbracaminte populara, ideal costum 

popular sau macar niste piese de imbracaminte popular;  

DESFASURAREA  

1. La 19.03.2014 ora 17:00 organizatorul va fi cu toate cele pregatite la locul 

stabilit cu toate materiallel pregatite  

2. Dupa adunare unui grup de min 5 persoane se face o fotografie de in care 

SA SE DISTINGA CU CLARITATE NUMELE LOCALITATII  

3. Se vor intreba participantii daca vor sa participe si la late manifestatii de 

inters national si celor care vor respinde afirmativ, li se va cere numarul de 

telefon 

 

DUPA DESFASURARE 

 

9. Fotografia va fi transmisa pana la ora 19:00 la nohairomania@gmail.com 

 

10. Se intocmeste tabel cu participantii care sa contina si numerele de telefon si 

se tine de catre organizator in arhiva pentru utilizare la evenimente similare 

in viitor. 
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