
REGISTRU DE ACTIVITĂȚI

Ce este Invictus România ?

Invictus este un proiect de voluntariat care unește mediul militar cu cel civil. Suntem un grup de
oameni capabili să facă diferența, să schimbe, să motiveze și să inspire.

Invictus România este în primul rând un proiect de educație, o luptă împotriva ignoranței și o
punte intre militari și civili ca oameni. De aceea strategia noastră include extinderea proiectelor în
parteneriat cu alte asociații nonguvernamentale.

Invictus România este un ideal prin care sufletul curat este pus în slujba voluntariatului și a
camarazilor.

Care este misiunea Invictus România ?

Voluntarii Invictus desfășoară activități umanitare cu ocazia zilelor cu semnificație istorică,
pentru strângerea de fonduri în scopul de a trimite luptători răniți în Afghanistan sau Irak la competiții
paralimpice.

Cum suntem organizați ?

Descentralizat pe echipe în localități importante București, Brașov, Cluj Napoca, Timișoara,
Sibiu, Alba Iulia, Galați, Focșani, Piatra Neamț, Miercurea Ciuc, Craiova, Bistrița, Iași etc ceea ce crează
practic o rețea cu acoperire la scară națională.



Ce activități am desfășurat până acum ?

19-25 octombrie 2014

Primul proiect Ștafeta Veteranilor București Carei a fost mediatizat de presa centrală și locală de
pe traseul Brașov-Sibiu-Alba Iulia-Cluj Napoca –Zalău-Carei prin nenumărate articole în presa scrisă,
audio și vizuală. În urma acestui proiect s-au colectat 16000 de lei.

La festivitatea de plecare a ștafetei și alte acțiuni de promovare au fost reprezentanți atât din
partea armatei, din partea societății civile (Lucian Mândruță) precum și sportivi de performanță Ana
Maria Brânză, Sandra Izbașa, Camelia Potec, Alina Dumitru.

La festivitatea de ajungere a ștafetei la Carei , după parcurgerea a aproximativ 1000km, au
participat Președintele României, Primul Ministru, Ministrul Apărării, șeful Statului Major General și alte
importante personalități.



8 Noiembrie  2014

Camarazii ajută Proiectul Pădurea Copiilor - plantare de pomi în comun cu asociația Viitor Plus
(ONG) în zona Poroschia Teleorman. O activitate sprijinită de armată prin punerea la dispoziție a unui
autocar pentru transportul voluntarilor, astfel încât să nu se afecteze bugetul asociației Viitor Plus. Am
plantat peste 1600 de pomi achiziționați din fonduri colectate de voluntarii noștri.

11 Noiembrie 2014

Triatlonul de Toamna I Am I-Man desfășurat cu ocazia Zilei Veteranilor, cu sprijinul Clubului
Sportiv al Armatei Steaua. Alergare 21km, Bicicletă 40km, Înot 1,5 km. Primul eveniment de acest tip
organizat în armata României.



24 Noiembrie -1 Decembrie 2014

Din 24 de localitati, stafetele Invictus au plecat spre Alba Iulia. Evenimentul a durat 6 zile,
voluntarii alergând pe distanța de aproximativ 3000 de km în întreaga țară imaginile putând fi găsite aici.
:https://www.facebook.com/events/578941948872034/

Pe 1 Decembrie Președintele României a preluat steagul Invictus și l-a predat Muzeului Unirii din
Alba Iulia. (În imagini Președintele dă mâna cu cei aproximativ 50 de voluntari)

https://www.facebook.com/events/578941948872034/?active_tab=posts

https://www.facebook.com/events/578941948872034/
https://www.facebook.com/events/578941948872034/?active_tab=posts


24 Ianuarie 2015 Invictus Crossfit Groove

Un eveniment în care prieteni civili au fost invitați să se antreneze alături de noi. S-au făcut 6
serii de antrenament, fiecare conținând un luptător rănit ia antrenamentele au fost dedicate eroilor căzuți
în teatre.

29 Aprilie 2015 Maratonul Veteranilor 1+1

Prima acțiune în care s-a accentuat într-un mod evident rolul Invictus de a construi o punte de
legătură între armată și societatea civilă. Fiecare voluntar militar participant la alergare a invitat un
voluntar civil și împreună cei 50 de participanți au purtat un drapel lung de 50 de metri pe străzile
Bucureștiului. Alături de noi a alergat și șeful Statului Major al Forțelor Terestre. Grupul de voluntari a
fost întâmpinat de Vicepremier, Ministrul Apărării și șeful Statului Major General. Cu această ocazie au
fost propulsate și alte simboluri cum ar fi bujorul sălbatic, floarea care semnifică sângele vărsat de acest
popor pe câmpurile de luptă.



https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.10203295323298679.10000187873703
5&type=3

https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.853421054730511.1073742218.100001
878737035&type=3

24 mai  2015 Crosul Monumentelor Iași

O acțiune organizată de una din echipele locale, o ștafetă de 60 de km pe la toate monumentele
din oraș. Voluntarii și echipele noastre locale au făcut ca Invictus să fie o marcă foarte cunoscută în
evenimente pe tot teritoriul României.

26 iunie – 29 iulie 2015 Provocarea #pentrueroulmeu

În zi de mare sărbătoare, militarii voluntari din echipa Invictus România au lansat o provocare
națională: pentru ca fiecare om să-și aducă aminte că are cel puțin un erou în familie care a luptat pentru
România. Au participat la toate evenimentele dedicate Zilei Drapelului Naţional, iar în Piața Tricolorului
au lansat această provocare către toți românii. La Cimitirul Eroilor au depus stegulețe tricolore pe fiecare
mormânt. Au alergat 24 de ore în jurul Universității Naționale de Apărare (voluntari militari și civili),
pentru eroii de ieri și de azi ai neamului românesc. 

https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.10203295323298679.100001878737035&type=3
https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.10203295323298679.100001878737035&type=3
https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.853421054730511.1073742218.100001878737035&type=3
https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.853421054730511.1073742218.100001878737035&type=3


https://www.facebook.com/events/1600517690235997/

04 Septembrie -25 octombrie 2015 STAFETA VETERANILOR editia a IIa

De data aceasta, stafeta a marcat traseul armatei Romaniei in lupta de eliberare a Transilvaniei,
arborand un drapel national pe primaria fiecarei localitati eliberate. Traseele stafetei au fost:
Bucuresti-Ploiesti-Brasov-Sf Gheorghe, Timisoara - Paulis – Arad, Iasi – Piatra Neamt-Vatra
Dornei-Bistrita-Targu Mures, Curtea de Arges – Sibiu – Sighisoara – Targu Mures si Oarba de Mures –
Campia Turzii – Cluj – Zalau – Satu Mare – Carei, insumand aproximativ 2000 de km alergati cu drapelul
Romaniei. Voluntarii militari au invitat prieteni civili și astfel acțiunea a reușit să strângă și mai mult

https://www.facebook.com/events/1600517690235997/


relația dintre societate și armată. Printre alți voluntari au îmbrăcat tricoul invictus și au alergat ministrul
apărării naionale, șeful Statului Major General și șeful Statului Major al Forțelor Terestre.

https://www.facebook.com/events/1610320985897177/

https://www.facebook.com/events/1610320985897177/


14 noiembrie Triatlonul Veteranilor editia a IIa

Cea de-a doua editie a triatlonului a fost găzduită tot de CSA Steaua, dar spre deosebire de prima,
a fost una în care au participat deopotriva civili și militari. Astfel, putem spune că acțiunile noastre aduc
în permanent cele două entități așa cum ar trebui să fie, una lângă alta.

https://www.facebook.com/1554254528123748/photos/?tab=album&album_id=1668305910051942

24 aprilie 2016

Triatlonul Invictus – Arges în Jos, eveniment sportiv inedit in Pitesti, planificat de o echipă mixtă
de voluntari civili și militari (Invictus, Dacii Sprinteni și Vânătorii Posadei), un triatlon olimpic (10km
alergare, 40 km bicicleta si 1,5km inot), primul de acest fel din zona, primul triatlon fara taxa de înscriere
si primul care a avut o categorie speciala pentru persoane cu dizabilitati.
Peste 220 de oameni au particpat la următoarele probe.

– triatlon copii (1,2km alergare, 5km bicicletă, 200m înot) individual
– triatlon copii (1,2km alergare, 5km bicicletă, 200m înot) ștafetă
– triatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă, 1500m înot) individual
– triatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă, 1500m înot) ștafetă
– duatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă) individual
– duatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă) ștafetă
– 10 km alergare
– proba specială pentru persoane cu dizabilităţi

https://www.facebook.com/1554254528123748/photos/?tab=album&album_id=1668305910051942


https://www.facebook.com/events/1587135298275303/

https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.1068776513194963.1073742305.10000
1878737035&type=3

20 iunie 2016

Startul Proiectului “Pedalam pentru Invictus”

Organizat de Asociația Povestașii, grupul Invictus Romania a participat la o serie de acțiuni în
București dar și în țară, care au ca scop strângerea de fonduri pentru ca luptătorii răniți să participe la
Jocurile Invictus. La evenimente au participat Președintele României și ministrul apărării. Companii
importante au ales să “cumpere” kilometri parcurși de voluntari.

https://www.facebook.com/events/1587135298275303/
https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.1068776513194963.1073742305.100001878737035&type=3
https://www.facebook.com/bhelzhebuth/media_set?set=a.1068776513194963.1073742305.100001878737035&type=3


https://www.facebook.com/pg/InvictusTeamRomania/photos/?tab=album&album_id=1810188362532929

5 octombrie 2016

Asociatia Voluntarilor Invictus Romania primeste inaltul patronaj la Altetei Sale Regale Radu al
Romaniei

https://www.facebook.com/pg/InvictusTeamRomania/photos/?tab=album&album_id=1810188362532929


19-25 octombrie 2016

Ediția a treia a Ștafetei Veteranilor București Carei a fost o reditare specială și inedită pe traseul
clasic Brașov-Sibiu-Alba Iulia-Cluj Napoca –Zalău-Carei. 7 ultramaratoniști, 4 militari și 3 civili, au
alergat în medie câte 100km pe zi pentru a ajunge la destinația finală. Ștafeta a încununat parteneriatul
dintre noi și societatea civilă, unul din cele trei obiective ale Invictus România.

La festivitatea de ajungere a ștafetei la Carei , au participat Președintele României (care a primit
un drapel inscripționat cu sigla Invictus România), Ministrul Apărării, șeful Statului Major General și alte
importante personalități.



25 martie 2017

Ediția a cincea a Maratonului Aiud a venit cu un proiect special. Colaborarea între Invictus
Romania și Aiud Sport reprezentată de susținătorul proiectului nostru levente Ioan Polgar a făcut ca
pentru prima dată o echipă de studenți ai Academiei Forțelor Terestre de la Sibiu să fie stagiari și
voluntari într-un proiect civil. Studenții au participat la organizarea și coordonarea acțiunilor de la Aiud
făcțnd posibilă desfășurarea unuia din cele mai frumoase concursuri din România. O parte din încasările
maratonului au fost donate Asociației Voluntarilor Invictus.

29 aprilie 2017

Ediția a doua a triatlonului Invictus – Pe Arges în Jos, in Pitesti, a continuat succesul primului
eveniment mentinand taxa de inscriere zero. Peste 200 de oameni au participat la următoarele probe.

– triatlon copii (1,2km alergare, 5km bicicletă, 200m înot) individual
– triatlon copii (1,2km alergare, 5km bicicletă, 200m înot) ștafetă
– triatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă, 1500m înot) individual
– triatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă, 1500m înot) ștafetă
– duatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă) individual
– duatlon adulți (10km alergare, 40km bicicletă) ștafetă
– 10 km cros
– proba specială pentru persoane cu dizabilităţi



https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1905623399656091&type=3

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1905623399656091&type=3


INVICTUS GAMES TORONTO 2017

20-30 septembrie 2017

După trei ani de efort, Invictus Team Romania ajunge la Invictus Games Toronto. Nu înainte însă
de a trece pe la Președintele României, Casa Regală a României și de a fi sprijiniți de șeful Statului Major
General, de Ministrul Apărării și chiar de Prințul Harry. Pagina de facebook Invictus Romania a avut pe
timpul evenimentului peste 200000 de vizualizări zilnic, în timp ce voluntarii noștri au transmis live din
Canada, clipurile având fiecare peste 10000 de vizualizări în timp ce toate canalele de televiziune au
prezentat evoluția și rezultatele obținute de luptătorii răniți în această minunată competiție. Am reușit să
aducem societatea civilă aproape de luptătorii răniți și vom continua acest efort în următorii ani.



STAFETA VETERANILOR 2017

11-25 Octombrie 2017

"Ștafeta Veteranilor” este un eveniment organizat în contextul sărbătoririi, la 25 octombrie, a Zilei
Armatei României, desfăşurat de Asociatia Voluntarilor Invictus și susţinut de Ministerul Apărării Naţionale
și Casa Regală a României.

Ştafeta, constând în trei bucăți din Drapelul Tricolor, a fost purtată de membrii Asociatiei
Voluntarilor Invictus România dar si de alti ultramaratonisti importanți, Tibi Ușeriu, Vlad Tănase, Levente
Polgar , peste 2400 de kilometri, pe cele 50 de trasee care unesc localitățile importante din toată țara.

În fiecare dintre localităţile de pe traseele unde s-au desfăşurat bătălii, purtătorii ştafetei au ținut
momente de reculegere și au înmânat Drapelul Tricolor veteranilor de război participanţi la bătăliile
desfăşurate în cel de-Al Doilea Război Mondial, urmând ca acesta să fie predat autorităţilor locale şi arborat
pe un edificiu reprezentativ pentru comunitate.

Purtătorii ştafetei veteranilor au ajuns în același timp de pe cele trei trasee la Carei, pe 25 octombrie,
în timpul ceremoniei care a avut loc la Ansamblul Monumental „Glorie Ostaşului Român”, unind astfel
drapelul tricolor în fața autorităților prezente.



DUATLONUL REGAL INVICTUS 2017  - CURTEA DE ARGEȘ

11 Noiembrie 2017

https://web.facebook.com/events/biserica-%C5%9Fi-curtea-domneasc%C4%83-de-la-curtea-de-a
rge%C5%9F/duatlonul-regal-invictus-editia-a-ii-a/380178769101876/?_rdc=1&_rdr

https://web.facebook.com/events/biserica-%C5%9Fi-curtea-domneasc%C4%83-de-la-curtea-de-arge%C5%9F/duatlonul-regal-invictus-editia-a-ii-a/380178769101876/?_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/events/biserica-%C5%9Fi-curtea-domneasc%C4%83-de-la-curtea-de-arge%C5%9F/duatlonul-regal-invictus-editia-a-ii-a/380178769101876/?_rdc=1&_rdr


22 octombrie 2019

Echipa care a reprezentat România la Jocurile Invictus desfășurate, în perioada 20 – 27
octombrie, la Sydney, Australia, a obținut medalii și rezultate foarte bune la disciplinele la care au
participat, după cum urmează:

La tir cu arcul olimpic, proba individuală, caporalul Eugen Pătru a reușit să obțină medalia de aur,
iar în cadrul aceleiași discipline, dar pe echipe, maiorul Dănuț Nicola, plutonierul major Cătălin Pârvu și
caporalul Eugen Pătru s-au clasat pe locul doi, obținând medalia de argint.

La tir cu arcul compound, echipa formată din colonelul (rtr) Dorin Petruț, colonelul Augustin
Pegulescu și plutonierul major Ionuț Butoi au câștigat medalia de aur, iar la proba individuală, colonelul
(rtr) Dorin Petruț a câștigat medalia de bronz.

La canotaj în sală, plutonierul adjutant Dumitru Paraschiva a obținut medalia de bronz la proba de
4 minute – anduranță, urmat de căpitanul Ciprian Iriciuc pe locul 4.

La înot, plutonierul adjutant (rz) Ionel Bida s-a calificat în finale la 50 de metri spate și 50 de
metri bras unde a obținut locul 4 la ambele probe.

La atletism, plutonierul Bogdan Dragomir a obținut locul 5 în cadrul finalei de 200 de metri, iar
locotenent colonelul Laurențiu Șerban a obținut locul 4 în cadrul finalei de 1500 de metri și același loc în
finala de 400 de metri, la categoria sa. De asemenea, plutonierul major Doru Hamza a ocupat locul 4 în
finala de 1500 de metri, iar plutonierul Bogdan Dragomir s-a clasat pe locul 6 în cea de 100 de metri.



08-25 octombrie 2018

Anul Centenarului Marii Uniri a adus și cea mai lungă ștafetă, care a acoperit, în premieră, întreg
teritoriul național. Peste 3300 de km au fost parcurși în alergare, dar și pe bicicletă, de peste 100 de
ultramaratoniști și cicliști, dar și militari răniți în teatrele de operații. Ca de fiecare dată, am adus laolaltă,
în jurul eroilor și valorile naționale, civili și militari, oameni din diferite domenii, dar care au un lucru
comun, dragostea față de România.

https://www.facebook.com/events/1867330846839484

https://www.facebook.com/events/1867330846839484


17-18 mai 2019

Jocurile Outdoor Invictus „Noi nu vrem afară, noi suntem afară” - un eveniment creat special de
către „Inima Invictus de la Sibiu” - Familia Teodorescu - pentru copiii noștri frumoși și sănătoși!Educăm
generațiile viitoare în spiritul INVICTUS !

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2319679661583794&type=3

17-25 octombrie 2019

Ediția a șasea a Ștafetei Veteranilor București Carei a fost o reditare a traseului clasic al acestui
eveniment, devenit tradiție. Însumând peste 600 de km, alergătorii, în echipă, militar și civil, toți voluntari
Invictus, au alergat fiecare distanțe mai mari decât cea de maraton. Ștafeta a încununat prin atragerea
viitorilor ingineri militari, studenți ai Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”, alături de cauza Invictus.

La eveniment a fost prezent și ASR Principele Radu al României, care a evidențiat semnificația
acestui proiect și rolul important pe care îl au voluntarii Invictus în societate.

La festivitatea de ajungere a ștafetei la Carei , au participat Președintele României (care a primit
un drapel inscripționat cu sigla Invictus România), Ministrul Apărării, șeful Statului Major al Apărării și
alte importante personalități.

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2319679661583794&type=3


13-25 octombrie 2020

În ciuda pandemiei provocată de epidemia cu Covid-19, am organizat și ștafeta veteranilor în anul
2020, deoarece nimic nu ne poate sta în cale atunci cand avem România în gând, inimă și suflet. Am fost,
într-adevăr, mai puțini, întrucât am respectat restricțiile impuse de pandemie și am dat și un exemplu
demn de urmat, toți participanții fiind testați negativ înainte de eveniment.

Ediția a șaptea a Ștafetei Veteranilor a presupus purtarea unei ștafete, reprezentată de către una
din culorile drapelului tricolor, pe trei trasee. Alergătorii însoțiți de bicicliști, au plecat din Tulcea pe 13
octombrie, din Sighișoara pe 19 octombrie și din Resita pe 21 octombrie.

Am alergat cu Drapelul Național, ne-am oprit la monumentele ridicate în cinstea oamenilor care
au murit pentru ca noi astăzi să existăm, ne-am adus aminte că străbunicii şi bunicii noștri au luptat pentru
această ţară şi că sunt parte din ea acum. Atunci când ne-a fost cel mai greu, ne-am amintiti că sute de mii
de români au murit în alte locuri decât în ţara lor, ciuruiţi de gloanţe, sfârtecaţi de obuze, îngheţaţi,
înfometaţi, însetaţi, îngropaţi la comun, Dumnezeu mai ştie unde.

Momentul de maximă intensitate emoțională a avut loc duminică, 25 octombrie, la Monumentul
Ostașului Român din Carei, ultimul teritoriu eliberat de armata română în Al Doilea Război Mondial,
când ștafeta își va îndeplini misiunea și va prezenta onorul, într-un mod simbolic, tuturor celor care s-au
jertfit pentru România.

Traseele ediției a șaptea au însumat peste 1000 de kilometri, iar participanții au fost civili și
militari deopotrivă, sportivi de performanță sau amatori și chiar militari răniți - participanți la Jocurile
Invictus.

● Traseul albastru a cuprins vestul țării și a plecat din Reșița pe 21.10.2020, acesta
cuprinzând, de asemenea, Timișoara 21/22.10.2020, Arad 22/23.10.2020, Oradea 23/24.10.2020 și Carei
25.10.2020.

● Traseul galben a început din Tulcea pe 13.10.2020 și a trecut prin Babadag 13.10.2020,
Constanța 13/14.10.2020, Călărași 14/15.10.2020, București 15/16.10.2020, Ploiești 16/17.10.2020,
Brașov 17/18.10.2020, Cincu 18/19.10.2020, Sibiu 19/20.10.2020, Alba Iulia 20/21.10.2020, Câmpia
Turzii 21/22.10.2020, Cluj-Napoca 22/23.10.2020, Zalău 23/24.10.2020 și Carei 25.10.2020.

● Traseul roșu, a luat startul din singura cetate medievală din Europa care este locuită
permanent - Sighișoara, pe 19.10.2020. Traseul va trece, de asemenea, prin Târgu Mureș 19/20.10.2020,
Vatra Dornei 20.10.2020, Bistrița 20/21.10.2020, Dej 21/22.10.2020, Baia Mare 22/23,24.10.2020, Satu
Mare 24/25.10.2020 și Carei 25.10.2020.

Toate cele trei trasee reunite la Carei, de Ziua Armatei României, au întregit drapelul tricolor,
reevocând astfel momentul din 25 octombrie 1944 și cinstind eroii si veteranii României care s-au jertfit
pentru ca noi, astăzi, să avem un loc căruia îi putem spune acasă.

În București, alături de noi, la start, a fost și Șeful Statului Major al Apărării, care a alergat alături
de noi. Am fost primiți, de asemenea, în drumul nostru către Ploiești, și la Palatul Elisabeta, de către MS
Margareta și ASR Principele Radu. “Sunteti un exemplu rar de credință, de iubire, de generozitate, de
curaj, într-o societate care e grăbită să dezvolte altfel de principii”, a transmis ASR Principele Radu
voluntarilor Invictus.



https://www.youtube.com/watch?v=E7NCAO6FH-U

13-25 octombrie 2021

Ediția a VIII-a a Ștafetei Veteranilor a adus laolaltă, chiar și pe vreme de pandemie, aproximativ
800 de voluntari Invictus. Pornind de la premiza “departe din punct de vedere fizic, dar aproape cu inima
și sufletul tricolore” am parcurs în alergare și pe bicicletă toată suprafața țarii. Ceea ce diferențiază
această ediție de toate celelalte este faptul că alături de militari și civili ai cauzei Invictus au venit și
jandarmi, dar și angajați ai Serviciului Român de Informații, dornici să sprijine militarii răniți în teatrele
de operații și să promoveze spiritul Invictus.

O altă parte deosebit de importantă, reluată la această ediție, a fost participarea voluntarilor din
Republica Moldova, traseul roșu pornind chiar de la Arcul de Triumf din Chișinău.

Chiar dacă pandemia nu le-a permis participarea monumentală a elevilor Colegiului Național
Dimitrie Cantemir din Breaza, aceștia fiind reprezentați de câțiva colegi și profesori/instructori, au vrut să
fie alături de noi și au organizat, în interiorul colegiului, o ștafetă proprie, în semn de solidaritate cu
evenimentul nostru.

În premieră, în mod simbolic, unul dintre cele trei trasee ale Ștafetei Veteranilor a pornit chiar de
la Mausoleul de la Mărășești, un loc cu o energie aparte și cu o imensă încărcătură istorică și eroică.

https://www.youtube.com/watch?v=E7NCAO6FH-U


https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2997403340478086&type=3

15-30 aprilie 2022

Echipa care reprezintă România la Jocurile Invictus, desfășurate în perioada 16 - 22 aprilie, la
Haga, Țările de Jos, a obținut medalii și rezultate foarte bune la disciplinele la care a participat în a doua
zi de concurs.

La tir cu arcul olimpic, echipa formată din plutonier major Cojocaru Emil, plutonier adjutant
Căpățînă Iulian și plutonier major Romila Eduard a câștigat medalia de aur, iar la proba individuală de arc
olimpic, plutonierul major Cojocaru Emil a obținut medalia de argint și plutonierul major Romila Eduard
s-a clasat pe locul patru.La tir cu arcul compound, echipa formată din caporal clasa a II-a Neagu Marcel,
plutonier adjutant principal (rz.) Bolovan Florin și plutonier adjutant principal (rz.) Toma Mihai a câștigat
medalia de argint, iar la proba individuală, caporalul clasa a II-a Neagu Marcel a luat medalia de aur.La
atletism – aruncarea bilei, caporalul clasa a III-a Ciolan Valentin a obținut medalia de argint, iar
plutonierul adjutant principal (rz.) Mănăilă Eugen s-a clasat pe locul patru.Tot la atletism, în proba de 100
m, caporalul clasa a III-a Ola Sergiu s-a clasat în primii zece. La înot, Angel Ilovan a ajuns în finală la
proba de 50 de metri liber unde s-a luptat cu cei mai buni. Marius Taifas, Nicușor Bica și Irinel Matei au
avut o conduită demnă, concurând alături de competitori din țări cu tradiție la înot. Cu toții au avut
prestații frumoase.

Ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu, a fost alături de echipa României la festivitățile de
deschidere. De asemenea, militarii români, însoțiți de directorul Statului Major al Apărării, general-maior
Corneliu Postu, s-au întâlnit cu prințul Harry al Marii Britanii și soția sa, Meghan Markle.

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.2997403340478086&type=3


URMEAZĂ :

Ștafeta Veteranilor 2022 - ediția a IX-a


