Cronologia Revoluţiei de la Timişoara din 1989
24 decembrie 1989 – duminică
Se trage în continuare la Timişoara, alte persoane cad victime focurilor de armă. Sunt
constituite patrule formate din militari şi revoluţionari, cu misiunea de a-i căuta şi anihila pe
terorişti. Nu vor prinde niciunul. Liderii lumii omagiază lupta eroică a Timişoarei împotriva
sistemului comunist.
0,30
Este găsit cadavrul soldatului Cristian-Octavian Lile, împuşcat în cap pe când era în postul de
santinelă la depozitul farmaceutic de pe strada L. Pasteur din Timişoara. Cu o oră înainte, aici
fusese găsit împuşcat un alt militar în termen (D 97/P/1990; Bălan, 2011, p. 143).
8,00
General-maior Gheorghe Popescu este reactivat din rezervă şi numit la conducerea Garnizoanei
Timişoara. Lt.-col. Constantin Zeca rămâne pe funcţia de şef de Stat Major (Sava şi Monac,
2001, p. 423).
Comitetele revoluţionare de la Operă şi Consiliul Judeţean, împreună cu conducerea
Garnizoanei Militare, decid formarea de grupe de intervenţie mixte, militari şi revoluţionari,
pentru căutarea şi anihilarea teroriştilor (Duţu, 2006, p. 267).
9,00
Francisc Bancov este împuşcat mortal în apropierea Inspectoratului Timiş al Ministerului de
Interne, ocupat în acea perioadă de trupe ale MApN (Szabo, 2013, p. 41).
Iuliu Faur, civil, este rănit prin împuşcare pe pasarela din zona Uzinei de apă din cartierul Fabric
(D 308/P/2000).
9,30
Tânărul Dan Andrei Jubea a fost împuşcat mortal în propria locuinţă, iar tatăl său, Andrei Jubea,
a fost rănit în braţ. Există suspiciunea că s-a tras din perimetrul fostei staţii PECO din Calea
Aradului (astăzi, acolo se află Centrul Financiar-Bancar), unitate păzită la acea dată de o trupă
de militari. Tot atunci a fost rănită grav în propria casă, în apropierea Parcului Poporului, de un
glonte venit prin ruloul de lemn de la fereastră, Adriana Palcău (D 308/P/2000).
10,30
Andrei Fazecaş, civil, este rănit cu focuri de armă trase dinspre pasarela de peste Bega din
cartierul Fabric (D 308/P/2000).
11,00
Dumitru Mureşan a fost rănit în mai multe locuri de către o rafală de pistol-mitralieră. Asupra
lui s-a tras pe când cobora dintr-o macara din zona Dorobanţi, unde urcase voluntar, de acord
cu un grup de militari, pentru a verifica dacă nu sunt terorişti (D 308/P/2000).
12,30
Pe strada L. Pasteur din Timişoara este ucis soldatul Marius-Gabriel Bărbulescu. El se afla întro trupă ce se deplasa pentru a scotoci un obiectiv din care se presupunea că se trăsese asupra
militarilor aflaţi în paza depozitului farmaceutic. Militarul va deceda în 25 decembrie 1989 la
Spitalul Militar Timişoara. Nu există raport medico-legal despre acest eveniment (Bălan, 2011,
pp. 144-145).
13,30
Victor Zamfir este rănit prin împuşcare în curtea casei sale din zona Dorobanţi din Timişoara.
Tot atunci şi în aceeaşi zonă va fi rănit şi Ionel-Florin Hauprich. Acesta însoţea câţiva militari
într-o acţiune de verificare a podului blocului în care locuia. Victima declară că asupra sa s-a

tras de către o altă grupă de militari, ajunsă la pod pe o altă scară (D 308/P/2000).
14,00
În zona Gării de Est din Timişoara a fost împuşcat mortal Maftei Silaş, de 19 ani. Nu se cunosc
împrejurările în care a decedat (D 308/P/2000).
14,30
Câţiva ofiţeri de Miliţie bucureşteni, care au supravegheat incinerarea cadavrelor celor 43 de
eroi timişoreni în cadrul operaţiunii Trandafirul, au înaintat rapoarte pentru a face cunoscută
această acţiune. Şeful lor, colonelul Petru Moraru, a decis ca deconspirarea să fie stopată (D
24/1991).
15,00
Mesajul preşedintelui american George Bush este prezentat la Televiziunea Română de
ambasadorul Allen Green jr. În mesaj se spune: „Tragedia Timişoarei nu va fi niciodată uitată.
Ea ne va servi drept paşnică amintire că aspiraţia spre drepturile umane fundamentale nu mai
poate fi înăbuşită prin forţa armelor” (Duţu, 2006, p. 268).
15,30
Este difuzat un comunicat al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, prin care se decretează
încetarea focului în România. Se cere predarea armelor de către civili. Concomitent, se decide
trecerea trupelor Ministerului de Interne sub Comanda Ministerului Apărării Naţionale (Duţu,
2006, p. 268).
16,00
Sergent major Lucian Popa a fost rănit în picior de un glonte, pe când se afla în misiune în faţa
Primăriei Timişoara (D 308/P/2000).
19,00
Agenţia de presă nord-coreeană ACTC dă o primă ştire despre evenimente, calificând revolta
de la Timişoara drept „puci antiguvernamental” (Duţu, 2006, p. 268).
19,30
Soldatul Mihai Gigi a fost împuşcat mortal de persoane necunoscute. Făcea parte din
dispozitivul desemnat să apere oficiul poştal şi centrala telefonică din Calea Girocului, astăzi
Calea Martirilor. A fost împuşcat în frunte, glontele trecând prin casca metalică din dotare (D
308/P/2000).
La Radio Timişoara este citit comunicatul întocmit de ofiţerii de Securitate (printre care
generalul Emil Macri, colonelul Filip Teodorescu şi colonelul Traian Sima) reţinuţi în Cazarma
Oituz. Aceştia vor susţine că Securitatea nu a tras în populaţie şi cerea tuturor cadrelor să se
predea (Teodorescu, 1992, p. 136).
20,00
Doi ziarişti străini au fost răniţi în această zi în zona centrală a Timişoarei. Italianul Modica
Pasquale a primit un glonte în piept, iar americanul Victor John Tagliarue a suferit o rană cu
glonte exploziv în zona lombară (RMLC 55).
21,00
Locotenent-colonel Gheorghe Atudoroaie, fost adjunct al şefului Securităţii Timiş, este
împuternicit la conducerea unităţii, după ce două zile fusese în arest la Garnizoana Militară
Timişoara. Postul va fi luat în primire în cursul serii (Teodorescu, 1992, p. 136).
20,00
Căpitanul Constantin Gheorghe, implicat în acţiunile de reprimare a revoluţiei timişorene în 17
decembrie 1989 în Calea Lipovei, va fi rănit grav. El se afla într-o acţiune de căutare a
teroriştilor pe str. Irlanda, când i-a cerut unui soldat din subordine să tragă când el va deschide
o uşă. Soldatul Gabriel Belgiu a tras, dar, neavând suficient antrenament, l-a nimerit pe ofiţer
(Bălan, 2011, p. 149).

