Cronologia Revoluţiei de la Timişoara din 1989
25 decembrie 1989 – luni
Crăciunul anului 1989 este marcat de confuzie şi speranţă. Se trage în continuu în oraş şi cad
noi victime nevinovate. Este anunţat procesul lui Ceauşescu şi faptul că a fost condamnat la
moarte. Populaţia României, dar şi mass-media din străinătate, aşteaptă cu sufletul la gură
difuzarea casetei cu înregistrarea execuţiei cuplului Nicolae şi Elena Ceauşescu. Va fi difuzată
foarte târziu, după amânări pline de suspans.
9,30
Petru-Matei Ebner, muncitor la ICRAL, formaţia de lifturi, va fi împuşcat mortal în faţa sediului
întreprinderii la care lucra, situat pe str. Pavel Chinezu, colţ cu Oituz. Există suspiciuni că
asupra lui s-a tras de către militarii aflaţi în cazarma de peste drum (Bălan, 2011, p. 120).
10,00
Gheorghe Klemen, lucrător al Direcţiei de Radioteleviziune Timişoara, a fost împuşcat în frunte
de persoane necunoscute. Victima se afla la serviciu, în sediul de pe strada Demetriade, vizavi
de Polifgrafie (D 308/P/2000).
10,30
Mircea Secui a fost rănit în abdomen în propria casă, de pe str. Oneşti (aproape de Parcul
Botanic). Glontele a venit pe fereastră şi a lovit victima prin ricoşeu (D 6/1990).
11,00
Steliana Flueran, muncitoare la Întreprinderea Textilă din Timişoara, a fost rănită grav la piept.
Va deceda câteva ora mai târziu, la Spitalul Victor Babeş (D 308/P/2000).
11,10
Locotenentul Gheorghe Mitrea şi plutonierul-major Constantin Dumitru au fost răniţi în timp
ce se aflau aproape de viaductul de cale ferată de pe strada Gheorghe Lazăr. Veniseră în oraş
pentru a ridica de la o bancă fondurile necesare în vederea plăţii salariilor cadrelor militare din
unitatea din care făceau parte. Au intrat în schimbul de focuri din zona unui liceu aflat acolo (D
6/1990).
11,30
Georgian Băran, subofiţer MApN în rezervă, participant alături de colegii săi la luptele cu
teroriştii, a fost rănit pe când inspecta o macara turn, din care suspecta că s-a tras asupra lui, pe
când verifica un subsol de la Întreprinderea Textilă. El a susţinut că rănile grave le-ar fi primit
de la un terorist plasat în cabina macaralei. După deces, la cinci ani de la evenimente, a fost
descoperită o scrisoare în care Georgian Băran recunoştea de la început că în el au tras militarii
pe care îi însoţea (Bălan, 2011, p. 54).
13,00
Are loc procesul soţilor Nicolae şi Elena Ceauşescu într-o unitate militară din Târgovişte,
judeţul Dâmboviţa. Vor fi condamnaţi la moarte, sentinţa fiind executată în aceeaşi zi, la ora
14,45 (Duţu, 2006, p. 270).

