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Stimate domnule președinte al României,  
Klaus Iohanis

vă scriem din nou noi, cei din Israel, nemulțumiți de activitatea Ambasadei Români-
ei la Tel Aviv. Nici ministrul Corlățean și nici ministrul Aurescu nu au luat în seamă 
plângerile diasporei din Israel. Poate acum, cu un Guvern tehnocrat cineva ne va lua în 
seamă. Purtarea ambasadoarei Andreea Păstârnac a revoltat întreaga comunitate, iar noi 
suntem gata să demonstrăm în fața sediului ambasadei, așa cum au făcut-o frații noștri 
din România. Trebuie să faceți curățenie și în diplomație altfel nu se va rezolva nimic, 
lăsând în funcție o ambasadoare psd-istă care a făcut și face doar jocurile partidului, iar 
pe noi, comunitatea română din Israel, ne-a învrăjbit și batjocorit.

Lăsăm în urmă toate boacănele făcute de ambasadoarea Păstârnac și vă prezentăm ce se 
întâmplă astăzi la Tel Aviv.

Precum știți, mai avem aici internați doi răniți ai tragediei din Colectiv. Doi băieți 
tineri, care lucrează în mass media română, au fost internați împreună cu soția, respec-
tiva mama. Încă de la început, ambasada României a arătat indiferență totală față de 
aceste cazuri. Răniții au intrat pe mâna medicilor israelieni, dar cele două însoțitoare 
s-au trezit dintr-o dată într-o țară străină, fără să cunoască limba și trăind o mare trage-
die.

Noi, comunitatea română din Israel, când am văzut că ambasadoarea Păstârnac nu are 
niciun gând să-i sprijine pe acești oameni, ne-am organizat într-un grup de voluntari 
numit „Israel ajută Colectiv”, am strâns bani pentru a le caza în hotelul spitalului, le-
am adus mâncare zilnic și produse de strictă necesitate. 

După o săptămână, trebuiau depuse actele pentru ca răniții să poată beneficia de banii 
de ajutor oferiți de Guvern. Era nevoie de o cerere tip care o pune la dispoziție Minis-
terul Muncii, copii după acte, etc. Când am văzut disperarea însoțitorilor că nici acum 
Ambasada nu îi ajută și că sunt nevoiți să stea cu mâna întinsă ca niște cerșetori, ne-am 
dus la ambasadă și am protestat.

În urma reclamațiilor noastre Ambasada ne-a invitat la „dialog”. Ne-am dus, am cre-
zut că încep să se miște lucrurile. Am fost așteptați de doamna ambasador înconjurată 
de un grup de susținători care nu aveau nimic în comun cu răniții de la Colectiv, nu 
fuseseră nici măcar o dată la spital. Ni s-au făcut poze pentru a se arăta la București că 
Ambasada face ceva, după care din nou Ambasada a dispărut din peisaj. Noi am conti-
nuat să mergem cu rândul la spital, am făcut un dispecerat de urgență care colectează 
ofertele voluntarilor și nevoile însoțitorilor, le-am plătit hotelul, două camere pentru 



câte o lună de zile (acum avem aproape toți banii pentru a doua lună), ne ducem la 
spital zilnic cu mâncare, conform unui tabel, etc. Pur și simplu am realizat nu numai că 
avem o ambasadoare nepăsătoare, dar și un om fără inimă căruia nu i-a păsat de sufe-
rința semenilor săi. Așa că am renunțat să mai așteptăm vreun serviciu din partea lor.

Astăzi, 20 noiembrie 2015, la o zi după ce în ziarul local a apărut un articol care dezvă-
luie acest comportament nedemn al ambasadoarei, s-a publicat pe pagina de Facebook 
a ambasadei un anunț care ne revoltă pur și simplu. Textul anunțului lasă să se înțelea-
gă că Ambasada ar avea o implicare intensă în acest caz. Suntem consternați de o ase-
menea obrăznicie și ne întrebăm ce scuze o să mai găsească acum doamna ambasador 
Păstârnac, o să-și aduce din nou „prietenii” în jurul ei să o apere?

Domnule președinte, situația diplomației din Israel este o bombă cu ceas. Am văzut că 
sunteți un președinte al schimbării în bine, vă rugăm analizați situația prezentată.

Cu stimă 
Dragoș Nelersa 

voluntar în grupul „Israel ajută Colectiv”

Anexa 1: Copii ale postărilor pe Facebook ale cetățenilor nemulțumiți de anunțul 
doamnei Păstârnac. Dacă până ajunge la dumneavoastră această scrisoare, va dispărea 
contul de Facebook al Ambasadei României la Tel Aviv, să știți că nu este prima dată 
când se întâmplă așa ceva. Și acum un an de zile, au mai fost câteva zeci de reclamații 
care, pentru a fi acoperite, s-a șters pentru o anumită perioadă (până s-au mai calmat 
spiritele) contul de pe Facebook al Ambasadei.












