


Cum a trait Romania cel mai dur 

atac la adresa democratiei? 

*11 septembrie 

2001 



*



* „Doamnelor si domnilor, 

in urma cu putin timp a 

avut loc un atac 

terorist fara precedent 

in Statele Unite, asupra 

mai multor puncte 

vitale. Acest lucru 

creeaza un sentiment 

de ingrijorare majora, 

nu numai in Statele 

Unite, dar si in intreaga 

lume. Condamnam 

acest tip de actiune, 

indiferent de 

motivatiile sale. Este 

un atac care nu poate fi 

justificat prin absolut 

nimic.” 

*



*

Ioan Mircea Pascu, ministrul 

Apararii, a subliniat 

necesitatea activarii unui 

plan de actiune pornind de 

la atacurile din SUA, menit 

sa acorde o paza speciala 

ambasadei americane si 

luarea unor masuri sporite 

de securizare a traficului 

aerian national.  

 



*

In cadrul MAE a fost 

infiintata o celula de 

criza, responsabila cu 

asigurarea sigurantei 

cetatenilor romani aflati 

in strainatate, in general, 

si a celor aflati in cele 

doua localitati din SUA in 

mod special, precum si 

informarea conducerii 

statului, guvernului, si 

mass media cu 

informatiile aflate la 

dispozitie. 



*

Cetatenii romani din 

Statele Unite si Orientul 

Mijlociu au fost rugati sa 

contacteze cea mai 

apropiata misiune 

diplomatica sau 

consulara a Romaniei 

pentru a fi informati 

despre conditiile speciale 

de securitate create din 

cauza recentelor atacuri 

teroriste din SUA. 



*

Guvernul Romanei, prin 

Ministerul Apararii 

Nationale, Ministerul 

Afacerilor Externe si 

Ministerul Internelor a 

condamnat vehement 

atacurile teroriste 

inregistrate in New York 

si la Washington.  



*

In urma unei consultari 

intre presedinte Ion 

Iliescu si prim-ministrul 

Adrian Nastase, cei doi 

iau decizia de a organiza 

o sedinta a CSAT in seara 

zilei de 11 septembrie, la 

orele 20:30 



*

In cadrul MAE a fost infiintata o celula de criza, 

responsabila cu asigurarea sigurantei cetatenilor 

romani aflati in strainatate, in general, si a celor 

aflati in cele doua localitati din SUA in mod special, 

precum si informarea conducerii statului, 

guvernului, si mass media cu informatiile aflate la 

dispozitie. 



*

A fost luata decizia intaririi dispozitivelor de paza la 

toate reprezentantele diplomatice, sediile 

principalelor institutii ale statului, la aeroporturi si 

porturi, in mod deosebit la obiectivele unde sunt 

reprezentate interesele SUA, precum si a celor 

organizate la obiectivele si sediile proprii. 



*

In ziua care a urmat 

atentatelor teroriste 

de la New York si 

Washington, la 

Ambasada Romaniei 

la Washington a fost 

coborat drapelul 

national in berna. 



*Vineri, 14 

septembrie, zi 

de doliu 

national 

Guvernul Romaniei a adoptat hotararea prin care ziua de 

vineri, 14 septembrie 2001, se declara, pe intregul 

teritoriu al Romaniei, zi de doliu national si solidaritate 

cu poporul american, in memoria victimelor atacurilor 

teroriste de pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din 

ziua de 11 septembrie 2001. 



*

Membri ai personalului Ambasadei Romaniei la 

Washington si ai Consulatului General de la New York 

care au grupa de sange OI au donat sange pentru 

victemele atentatelor la centrele de recoltare ale 

Crucii Rosii Americane. 



*



*



*



*

Guvernul Romaniei isi exprima disponibilitatea de a pune 

la dispozitia Centrului de Coordonare Euro-Atlantica 

pentru Raspuns in caz de Dezastre o echipa de cautare sub 

daramaturi (de tipul SAR TEAM). Echipa mobila este 

formata din 15 membri, dispune de cele mai moderne 

echipamente si a mai participat cu bune rezultate la 

actiunile de salvare a unor vieti omenesti in Turcia, Grecia 

si Albania. 



Misiunea Romaniei pe langa NATO si UE a notificat 

Centrului de Coordonare Euro-Atlantica pentru Raspuns 

in caz de Dezastru (EADRCC) oferta Guvernului Romaniei 

de a sustine eforturile de inlaturare a efectelor 

atacurilor teroriste din SUA, prin punerea la dispozitie a 

unei Unitati de Cautare si Cercetare (SAR Team), dotata 

cu echipamentul aferent, a Comandamentului de 

Protectie Civila din cadrul Ministerului de Interne. 



*

„Noi, senatorii Romaniei, avem convingerea ca 

sentimentele de compasiune si solidaritate pe care le 

transmitem astazi natiunii americane, Senatului SUA, 

reprezinta in fapt sentimentele si gandurile intregului 

popor roman, un popor care si-a facut din toleranta si 

spirit constructiv ratiunea de a exista de-a lungul istoriei 

sale.  

Adresam un Apel tuturor Parlamentelor tarilor 

democratice de a actiona impreuna pentru combaterea 

oricaror forme de terorism, pentru ca popoarele, a caror 

vointa suverana o exprima, sa se consacre dezvoltarii lor 

pasnice, intr-o lume a pacii si securitatii mondiale. Prin 

aceasta ne alaturam cu toate resursele noastre 

Congresului Statelor Unite ale Americii care a solicitat 

solidaritatea parlamentelor lumii in lupta cu acest flagel 

al societatii contemporane.”  

 



*

„Alaturi de intreaga natiune romana – reprezentata de 

autoritatile publice, partidele politice si intreaga 

societatea civila - Partidul Social Democrat isi exprima 

consternarea, protestul si revolta profunda fata de 

atacurile barbare, inumane, fara precedent si – speram – 

fara corespondent in viitorul mai apropiat sau mai 

indepartat al omenirii, atacuri care au afectat 

deopotriva natiunea americana si toate natiunile 

responsabile ale globului.  

Important este sa intelegem, in aceste momente 

cruciale, de o semnificatie deosebita in istoria 

umanitatii, ca am fost martorii unui eveniment care nu 

este, parafrazand titlul unei capodopere a literaturii din 

SUA, doar “o tragedie americana”, ci al unuia care poate 

deveni o tragedie globala, un pericol inca neevalut 

suficient ce planeaza asupra omenirii.” 



*

Vineri, 14 septembrie 2001, domnul Ion Iliescu, 

Presedintele Romaniei, a transmis Presedintilor celor 

doua Camere ale Parlamentului Romaniei, o scrisoare in 

care informa ca Romania, ca tara partenera a Aliantei 

Nord Atlantice, in spiritul valorilor democratice nationale 

si internationale, considera necesara si oportuna 

participarea, alaturi de statele membre ale NATO, de 

celelalte tari europene, la eradicarea terorismului 

international prin orice mijloace, inclusiv militare.  

 

 



*

Primul ministru al Romaniei, domnul Adrian Nastase, a 

efectuat o vizita oficiala de cinci zile in Statele Unite ale 

Americii, in perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2001. 

 

Joi, 1 noiembrie 2001, domnul Adrian Nastase a fost 

primit la Casa Alba de catre Presedintele Statelor Unite 

ale Americii, domnul George W. Bush. 

  

 

 



*

Presedintele George W. Bush i-a 

multumit sefului Executivului 

roman pentru reactia promta a 

Bucurestiului in urma atacurilor 

teroriste din 11 septembrie a.c. 

si a remarcat determinarea 

autoritatilor romane in 

combaterea actelor teroriste. 

 

Discutiile au constituit un 

excelent prilej de prezentare a 

obiectivelor principale ale 

Guvernului in urmatorul an: 

integrarea in NATO si reluarea 

intr-un ritm mai accentuat a 

dialogului bilateral Romania-

SUA. 

 

 



*

Vineri, 2 noiembrie, primul ministru Adrian 

Nastase a vizitat zona World Trade Center 

(Ground Zero), unde a depus o coroana de 

flori in memoria atacului terorist din 11 

septembrie. 



*


