
Decembrie 1989. Context si consecinte 

 

 

 

● A. Contextul intern si extern: - politica reformista a lui M. Gorbaciov (URSS); 

                                                 - 1989, intalnirea din Malta dintre liderii URSS si SUA; 

                                                 - prabusirea comunismului in Europa Centrala; 

                                                 - cultul perosnalității, criza accentuata si moralul populatiei; 

 

● B. Desfasurarea evenimentelor:  

        - 16 dec. 1989 - revolta din Timisoara si interventia armatei (122 morti); 

        - 20 dec. - Timisoara se declara oras liber de omunism; 

                     - Ceausescu se intoarce din vizita din Iran si tine un discurs tv. unde condamna 

evenimentele din Timisoara; 

        - 21 dec. - Ceausescu convoca un miting de sustinere in București (cladirea Comitetului 

Central) si face promisiuni (transmisiune tv in direct); 

                      - manifestatia s-a transformat in haos, se formează un grup in fata Hotelului 

Intercontinental - inceputul revolutiei; 

                      - Ceausescu declara mobilizare generala; 

                      - seara incepe reprimarea manifestantilor in centrul Bucureștiului, ce a durat pana a 

doua zi (50 pers. ucise, peste 1000 de arestati); 

          - 22 dec. – nr. manifestantilor a crescut in fata Comitetului Central; 

                        - armata scosa sa apere ordinea, a fraternizat cu manifestantii; 

                        - Ceausescu paraseste cu elicopterul sediul C.C. si manifestanții ocupa 

Televiziunea; 

                        - haosul din București cuprinde intreaga tara; 

                        - se formeaza Frontul Salvarii Nationale, condus de Ion Iliescu (dirijat de Moscova) 

si se da un comunicat pentru tara (alegeri libere; integrarea in EU etc.); 

           - 22 – 25 dec. – in tara au avut loc miscări diversioniste („teroristi”) au cazut numeroase 

victime; 

                                - conducerea tarii este luata de Consiliul FSN; 

                                - cuplul Ceausescu a fost prins la Targoviste, judecat intr/un proces sumar si 

condamant prin impuscare; 

● C. Consecinte: - 1104 morti; 3321 raniti;  

                          - inlaturarea dictaturii lui N. Ceausescu, dar nu si a comunismului, deghizat sub o  

                             alta fata; 

                          - inceputul tranzitiei economice, de la comunism la capitalism; 

                          - reintegrarea României in structurile europene. 

 


