
Ce este Invictus Romania ? 

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 ? 

Grupul 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 este organizat grupul Invictus ? 

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. 



 

24Noiembrie -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.10203295323298679.100001878737035

&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. 

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


 

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/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 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/1600517690235997/


 

 

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=1668305910051

942 

 

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/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 

 

 



 

 

URMEAZĂ 

INVICTUS GAMES TORONTO 2017 

 

STAFETA VETERANILOR 2017 

 

DUATLONUL REGAL INVICTUS 2017  - CURTEA DE ARGEȘ 



 

 

Mai multe detalii despre grupul Invictus România: 

Pagina de facebook 

https://mobile.facebook.com/Invictus-Romania-1597105367174564/?ref=bookmarks 

Site  

www.invictusromania.ro 

 

 

https://mobile.facebook.com/Invictus-Romania-1597105367174564/?ref=bookmarks
http://www.invictusromania.ro/

