
Universități, oameni de afaceri, ONG-uri și voluntari se unesc pentru a atrage atenția 
autorităților române față de nevoia imediată de acces la informații a comunității 
internaționale din România 

 

Marți, 19 mai 2020, Sibiu – O coaliție civică formată din reprezentanți ai mediului de afaceri, cel 

universitar, non-profit, și mediatic vine să susțină dreptul cetățenilor străini aflați pe perioada 

pandemiei COVID-19 în România la un acces responsabil și transparent al informațiilor. Printr-o 

scrisoare deschisă adresată autorităților române cu competențe în acest domeniu, grupul format din 

26 de reprezentanți și organizații dorește să semnaleze lipsa unui cadru bine-structurat și strategic de 

comunicare cu sutele de mii de străini aflați pe teritoriul României de la începutul crizei pandemice și 

a decretării stării de urgență, transformată ulterior în stare de alertă. 

Scrisoarea deschisă este adresată Președintelui României, Klaus Werner Iohannis, Ministrului de 

Afaceri Interne, Ministrului de Afaceri Externe, Inspectoratului General pentru Imigrări din România și 

Poliției de Frontieră Române. Alături de aceste instituții ale statului român, este adăugată și 

organizația de voluntari Code4Romania, care a sprijinit dezvoltarea platformelor de informare a 

populației din punct de vedere IT https://cetrebuiesafac.ro/, respectiv https://datelazi.ro/ și care ar 

putea contribui la crearea unui spațiu digital asemănător și pentru comunitatea internațională din 

România.   

Inițiativa a început prin formarea pe o rețea de socializare a unui grup de suport pentru persoanele 

străine care doreau să fie ținute la curent în legătură cu informațiile esențiale privind starea de urgență 

decretată la 16 martie 2020. Inițiatoarele Daniela Dandeș și Julia Leescu au dorit să vină în sprijinul 

comunității deoarece ele au observat atât lipsa de comunicate oficiale din partea instituțiilor române 

față de acest grup, cât și răspândirea în medii greu de găsit a puținelor mesajelor în limba engleză, 

astfel limitând informarea corectă a cetățenilor străini. Acest fapt a contribuit la un stres în plus suferit 

de acești cetățeni, o presiune psihologică adăugată altor stări negative provocate de criza pandemică 

în sine. În momentul de față, acest grup are mai mult de 600 de membri. 

Julia Leescu, originară din Ucraina și stabilită în România, relatează despre problemele întâmpinate de 

cetățenii străini, pe care dorește să le rezolve prin colaborarea dintre autoritățile petiționate și mediul 

civic: „Eu am avut norocul să pot înțelege comunicatele oficiale venite pe perioada stării de urgență și 

în această perioadă a stării de alertă. Dar am avut prieteni internaționali care erau pur și simplu 

pierduți. Mă întrebau cum trebuie să completeze declarația pe proprie răspundere, mă rugau să le 

traduc documente. Aceasta nu este o situație ușoară pentru astfel de persoane. De aceea, am dorit să 

contribuim cumva. România este o țară foarte frumoasă și ar fi păcat ca reputația țării în mediul 

https://cetrebuiesafac.ro/
https://datelazi.ro/


internațional să aibă de suferit din cauza faptului că informațiile în limba engleză pentru acest grup au 

venit în mod tardiv și selectiv.” 

Daniela Dandeș, originară din România și stabilită în Olanda, oferă detalii despre ideea începerii unei 

scrisori deschise pentru această comunitate: „În acest moment, este important să învățăm din această 

situație. De aceea, prin scrisoarea deschisă, dorim să luăm punctele cele mai importante de rezolvat 

din partea comunității internaționale și să le comunicăm autorităților române, astfel încât aceste 

instituții să le poată integra în viitoarele lor planuri și comunicări strategice. În același timp, o astfel de 

colaborare inedită ar putea servi ca exemplu pentru viitoare inițiative, atât între diferite instituții ale 

statului român, cât și între cetățeni români și străini. Avem șansa de a ne demonstra atitudinea 

deschisă și ospitalieră prin fapte.” 

Conținutul scrisorii deschise se axează pe sugestii practice venite din partea inițiatorilor, bazate pe 

nevoile comunicate de cetățenii străini. Astfel, se cere o comunicare mai fluidă, atât în limba română 

cât și în limba engleză, din partea instituțiilor care au o linie de comunicare directă cu comunitatea de 

străini din România, precum Inspectoratul General pentru Imigrări din România și Poliția de Frontieră 

Română. În același timp, crearea unui spațiu virtual în limba engleză unde se poate centraliza 

informația relevantă pentru acest grup reprezintă un deziderat major al inițiativei deoarece acesta ar 

soluționa o mare parte din problemele apărute pe perioada stării de urgență. În același timp, acest 

spațiu virtual poate fi refolosit după perioada de relaxare a măsurilor împotriva COVID-19 ca punct 

central de informare a străinilor care doresc să interacționeze cu România. Deci, o astfel de acțiune 

are o aplicabilitate practică și după trecerea de criza pandemică. 

În scurt timp, alte organizații, instituții și reprezentanți media s-au alăturat acestui efort. Printre aceste 

organizații se numără: Universitatea de de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, 

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, Școala Finlandeză 

Sibiu, ASLS – Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din 

București, Asociația Studențească Solidus din cadrul Facultății de Inginerie Sibiu, Federația Națională 

pentru Învățământ și Formare Profesională, Institutul de Training, Studii și Cercetări – ITSC, British 

Romanian Chamber of Commerce, Belgian Luxembourg Romanian Moldovan Chamber of Commerce, 

Clubului Economic German Transilvania DWS, Club Francophone d’Affaires din Sibiu, grupul Sibiu 

Expats, RePatriot, Centrul de Inovare Publică, Patronatului Județean pentru Întreprinderi Mici și 

Mijlocii din Sibiu, Federația Industriei Hoteliere din România, FONSS - Federația Organizațiilor 

Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Funky Citizens, Crucea Roșie prin filialele Sectorului 5, 

București, Harghita și Sibiu, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Polisano, revista OZB, 

Transilventures, și podcast-ul Wo/anderers. Alături de Daniela Dandeș și Julia Leescu, s-au alăturat 



Konrad Kandrai, student masterand și consultant educațional la Facultatea de Fizică a Universității 

Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și S.l. dr. ing. Mihaela Rotaru, cadru didactic in cadrul Facultății de 

Inginerie a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu ca parte a echipei promotoare a scrisorii deschise 

pentru dreptul comunității internaționale din România la o informare accesibilă. Lista actualizată a 

celor care susțin sensibilizarea autorităților române față de pătura de străini aflați în România poate fi 

accesată urmărind link-ul: https://woanderers.com/open-letter-covid19/. Urmărind același link, 

poate fi citit textul integral al scrisorii deschise.  

Valorile puse în evidență de această scrisoare deschisă sunt strâns legate de reputația pozitivă a 

românilor în afara țării. Idealurile de ospitalitate, deschidere și generozitate De fapt, esența valorică a 

acestei inițiative este elementul care a condus la strânsa susținere și colaborare între actorii petiției 

veniți din medii profesionale diferite. Reprezentanții scrisorii deschise își doresc să transmită aceleași 

valori și autorităților române, care să susțină procesul de colaborare pentru un rezultat final de succes.   

 

 

 

 

Persoana de contact:  

Daniela Dandeș, creatoarea podcast-ului pentru internaționali Wo/anderers 

Adresă email: daniela@woanderers.com 
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