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Iarna a fost teribilă, atunci, în munții 
Tatra. Zăpada depășea 4 metri, iar ostașii 
noștri au fost nevoiți să facă tunele pen-
tru a putea rezista. „Dormeam cu bărbii-
le sprijinite pe puști. Toți dormeam așa. 
Mulți dormim și acum așa...”. 

Odată ajunși în munți, românii s-au 
ascuns în păduri. Din fiecare regiment 
erau trimiși 3-4 cercetași care să răsco-
lească sălbăticia, pentru a repera poziția 
inamicului. Alții erau trimiși în sate-
le apropiate, acolo unde își alegeau câte 
o casă care avea vedere în toate părțile. 
„Am fost și eu într-unul din sate. Par-
tea proastă era că stăteam singur, partea 
bună, că aveam mâncare la discreție”.

Dar cele mai periculoase misiuni erau 
cele de cercetași din păduri. Plecau, spre 
exemplu, patru soldați, care mergeau în 
paralel, la 100 de metri distanță între ei. 
Pentru a nu se rătăci, se strigau necon-
tenit pe nume, iar cel strigat trebuia să 
răspundă cu numele celui care îl apela-
se. „Nemții erau dați dracului. Stăteau în 
tufișuri și ne învățau numele. La un mo-
ment dat, mă strigă cineva: Petcu! Pet-
cu! Am crezut că e din regimentul nos-
tru. M-am dus în direcția respectivă, dar 
la un moment dat am simțit că ceva nu 
este în regulă. Mi-am dat seama că era un 
neamț. S-au auzit focuri de armă. M-am 
culcat pe zăpadă, făcându-mi loc în ur-
mele de la căruțele care trecuseră pe 
acolo, într-un șanț de câțiva centimetri. 
Mi-am oprit respirația. Eram sigur că voi 
muri. Prin nu știu ce miracol, am scăpat 
și am început să fug ca nebunul. Am fugit 
câteva ore, pe cursul unui râu de munte, 
până când am ajuns într-un sat care era 
ocupat de ai noștri. Am fost decorat pen-
tru asta...”, își amintește Petcu.  

Jumătate de milion de soldați 
români

În total, au fost trimişi pentru elibe-
rarea Ungariei şi Cehoslovaciei de sub 
dominaţie nazistă peste 560.000 de 
soldaţi români. Românii au fost arun-
caţi în luptele infernale de la Budapes-

ta şi din Munţii Tatra au înregistrat pier-
deri de peste 167.000 de morţi, răniţi şi 
dispăruţi. 

Practic, între 18 decembrie 1944 şi 27 
aprilie 1945, Amatele 1 şi 4 române, în 
cooperare cu trupele Frontului 2 ucrai-
nean şi unităţile de partizani slovaci, 
au desfăşurat ample operaţiuni milita-
re pentru înfrângerea rezistenţei naziste 
de pe teritoriul Slovaciei, ducând lupte 
grele pentru forţarea zonelor muntoase 
Javorina, Metalicii Slovaci, Nitra, Fatra 
Mare, Fatra Mică, Inovec, Tatra Mică, 
Carpaţii Albi.

În iarna dintre 1944 și 1954, armata 
noastră a reușit să respingă spre nord 
forţele inamice, care rezistau cu înver-
şunare în numeroase cazemate. De ase-
menea, a cucerit și alte câteva înălţimi 
importante.

Între 12 şi 31 ianuarie, Armata 4 ro-
mână a acţionat ofensiv pe direcţia Ja-
blonov-Rožnava-Dobšiná desăvârşind 
cu cerirea masivului muntos Silica Pla-
nina şi eliberând oraşul Rožnava, o ade-
vărată poartă de pătrundere spre zonele 
centrale ale ţării.

O bătălie uitată
O altă bătălie importantă, dar despre 

care nu se mai știe aproape nimic, a fost 
cea pentru eliberarea Zvolenului. În ea 
au fost angrenaţi peste 80.000 de mili-
tari care s-au desfăşurat pe o fâşie ofen-
sivă având o lărgime cuprinsă între 20 şi 
60 de kilometri şi o adâncime de peste 
80 de kilometri. După douăzeci de zile 
de lupte în condiţii geografice şi clima-
terice dificile, armata română a forţat 
masivul muntos Silica Planina, a inter-
ceptat comunicaţiile pe văile râurilor 
Štitnik, Slaná, Muran şi cursul superior 
al Hronului şi a eliberat peste 160 de lo-
calităţi.

Punctele cel mai occidentale elibera-
te de armata română în ofensiva împo-
triva Germaniei naziste au fost orașele 
Chotebor și Humpolec, la 90 km Est de 
Praga, în ziua de 4 mai 1945

„Nemții ne învățau numele  
și ne strigau din tufișuri”

^ Transportoare blindate și fasole cu ciolan la Alba-Iulia
Manifestările prilejuite de Ziua Națională 
a României vor începe, în acest an, din 
seara zilei de 29 noiembrie cu specta-
col de folk, la Casa de Cultură a Sin-
dicatelor, potrivit programului pus 
la dispoziție presei, miercuri, de 
reprezentanții Primăriei municipiului 
Alba Iulia, în cadrul unei conferințe de 
presă. În dimineața zilei de 30 noiem-
brie manifestările continuă cu ceremo-
nii militare de depunere de coroane și 
jerbe de flori la Statuile lui Ion I.C. Bră-

tianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul, Rege-
lui Ferdinand I şi a Reginei Maria, dar și 
cu arborarea drapelului în Piața Tricolo-
rului. De asemenea, o paradă cu 1.000 
de militari, transportoare blindate, tu-
nuri, maşini de luptă, avioane și elicop-
tere, va avea loc de 1 Decembrie la Alba 
Iulia. Localnicii și turiștii au la dispoziție 
la masa populară, circa 40.000 de porții 
de fasole cu ciolan, iar seara vor avea 
loc concerte cu muzică populară și cân-
tece patriotice. 

^ Armata română în al Doilea Război Mondial
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Proiectul ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru 
Conduita din Administrație - Cod SIPOCA 63

 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în calitate de beneficiar, implementează proiectul ETICA 
- Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație - Cod SIPOCA 63. Conferința de 
lansare a proiectului va avea loc în data de 22 noiembrie 2018, începând cu ora 9.30, la Hotel Minerva, din 
Bucureşti. 
Proiectul se derulează pe o perioadă de 18 luni, începând cu data de 24.11.2017 şi este cofinanțat din Fondul 
Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).  Valoarea totală a 
proiectului este de 2.699.703,84 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 2.267.315,57 
lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 432.388,27 lei.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea capacității autorităților şi instituțiilor publice de 
a promova valori precum cinste, probitate, onestitate, în special prin creşterea transparenței, a gradului 
de cunoaştere şi înțelegere a standardelor etice, a eficienței aplicării instrumentelor specifice şi printr-o 
cultură a responsabilității.
Grupul țintă al proiectului este reprezentat de funcționari publici, consilieri de etică/ potențiali consilieri 
de etică, utilizatori actuali ai platformei informatice pentru raportările privind respectarea normelor de 
conduită şi situația implementării procedurilor disciplinare, funcționari publici din cadrul instituțiilor direct 
responsabile cu îndeplinirea activităților prevăzute în Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, Strate-
gia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și Strategia privind dezvoltarea funcției publice 
2016-2020, demnitari, aleşi locali şi cetățeni.
Rezultate așteptate:

•	O analiză cu privire la nevoile de dezvoltare în domeniul definirii, facilitării aplicării şi 
monitorizării conformității cu normele de conduită; 

•	Organizarea a 16 evenimente regionale tip consultare publică;
•	Un sondaj referitor la percepția în rândul cetățenilor cu privire la etica/conduita în 

administrație, cât şi unul referitor la percepția în rândul personalului din cadrul administrației 
publice cu privire la etica/conduita în administrație; 

•	O analiză privind potențialul utilizării tehnologiilor IT în activitatea consilierilor de etică şi o 
sesiune de formare pentru utilizatorii aplicației informatice;

•	O strategie de comunicare pe termen mediu (3-4 ani) pe teme în legătură cu regulile privind 
conduita; 

•	Crearea unei identități vizuale asociate scopului şi obiectivelor comunicării pe tema eticii şi 
integrității în funcția publică şi a uneia asociate scopului şi obiectivelor exercitării mandatului/ 
funcției/ atribuțiilor de consilier de etică;

•	O campanie publică de conştientizare cu privire la standardele privind cadrul relațiilor în 
exercitarea funcției publice;

•	O conferință internațională pe tema regulilor, practicilor şi a experiențelor naționale şi 
internaționale în domeniul prevenirii corupției;

•	Un volum intitulat „ETICA: reguli, practici și experiențe naționale și internaționale”; 
•	Programe de formare adresate consilierilor de etică/potențialilor consilieri de etică, managerilor 

din autoritățile şi instituțile publice, demnitarilor sau aleşilor locali;  
•	100 de consilieri de etică selectați și instruiți;
•	3 comunități de practică pentru consilierii de etică;
•	100  de potențiali consilieri de etică selectați și instruiți;
•	150 de manageri selectați și instruiți;
•	50 demnitari și aleși locali selectați și instruiți.

Informații despre proiect pot fi consultate pe site-ul ANFP, www.anfp.gov.ro, la secțiunea  Proiecte. 
Manager de proiect: Adriana Cîrciumaru 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
B-dul Mircea Vodă, nr.44, sector 3, Bucureşti
Tel: 0374 112 726; Fax: 021 312 44 04
E-mail: adriana.circiumaru@anfp.gov.ro.

Anunț de presă

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro
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