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Un pas înainte:  

de la Galați la internaționalizare
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Strategia de apărare a unei țări 
se transpune, pe lângă altele, în 
necesități de echipare individuală, 
iar orașul Galați își aduce un 
aport substanțial în domeniu 
prin compania ADINA SRL. Prin 
facilitatea sa de producție 
din Galați dotată cu utilaje 
performante și o echipă tânără 
cu specialiști dedicați, firma 
și-a dezvoltat un portofoliu de 
produse și servicii demne de o 
companie internațională.

Purtătorii de uniforme militare 
din România, de la cadrele 
Ministerului Apărării până la 
jandarmi și pompieri, își îndreaptă 
din ce în ce mai mult atenția la 
soluțiile de echipare ale ADINA 
SRL. Pe bună dreptate, cele 
două showroom-uri din Galați 
și București, un web-site pentru 
cumpărături online și consilieri de 
vânzări prompți în a recomanda 
articole diversificate, constituie 
elemente de nerefuzat în 
momentul achiziției individuale.

Istoricul acestor realizări se 
regăsește în experiența derulării 
unor contracte la nivel centralizat 
cu entități guvernamentale 
din țară și participarea directă 
la licitații internaționale (de 
exemplu un contract încheiat 
cu Armata Suedeză), precum și 
colaborarea cu beneficiari privați 
din străinătate, din Regatul Unit 
și țările scandinave până în 
Australia.

Recomandările primite atât de la 
unitățile achizitoare de prim rang 
cât și de la clienții privați susțin 
calitatea serviciilor și confirmă 
încrederea acordată firmei 
gălățene.

La întrebarea „Ce cuvânt descrie 
cel mai bine compania?”, un 
angajat a răspuns: DINAMISM. 
Întrebat de ce, a completat: tot 
ceea ce facem derulăm cu o 
doză amplă de flexibilitate, de la 

Întrebați cu ce se mândresc în 
cadrul acestor acțiuni, managerii 
de proiect au enumerat câteva 
elemente cheie care vor defini 
compania prin termeni ca modern, 
optimizare și internaționalizare:

• Construcția și amenajarea 
unui nou sediu și facilitate de 
producție

• Completarea sistemului de 
proiectare CAD cu un dispozitiv 
ultra-performant de scanare 3D

• Achiziția de utilaje noi pentru 
lărgirea gamei de procese 
tehnologice

• Realizarea noului brand al 
companiei – INVICTUS® – și 
dezvoltarea unei noi platforme 
web

• Participarea la cinci târguri 
internaționale în calitate de 
expozant

Pasul înainte a început iar 
compania ADINA SRL îi asigură 
pe colaboratorii săi de implicare 
în toate acțiunile sale și un avans 
tehnologic prin complexitate și 
profesionalism!

cererile specifice ale clienților și 
dezvoltarea de produse noi pe 
segmente de piață diversificate 
până la abordarea unor acțiuni în 
care alte companii nu îndrăznesc 
să se implice.

Exemplele cuprind o marcă 
înregistrată la OSIM, un brevet de 
invenție publicat și un al doilea 
în derulare sau dezvoltarea și 
implementarea celui mai complex 
sistem dinamic de încadrare 
pe mărimi din spațiul virtual 
românesc.

Dar prezentul de mai sus nu este 
acum, ci a fost!

Anul 2015 este cel mai important 
din existența de aproape 25 de 
ani a companiei. Marele pas al 
firmei  din acest an îl constituie 
dezvoltarea și optimizarea 
proceselor de lucru prin programe 
de finanțare cu fonduri europene, 
demers care va aduce o serie 
de beneficii tehnice, logistice și 
de imagine capabile să confere 
firmei creșterea reputației la nivel 
internațional.

www.revistatactica.ro
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Brigada 61 Vânători 
de Munte „General 

Virgil Bădulescu”

Text & foto: Marcella Drăgan

www.revistatactica.ro

La sfârșitul lunii ianuarie, 
cercetașii Brigăzii 61 Vânători de 
Munte „General Virgil Bădulescu” 
și din unitățile subordonate marii 
unități au desfășurat tabăra de 
instrucție la munte - iarna, într-un 
raion în zona munților Călimani 
din Carpații Orientali.
Tabăra s-a concentrat în special 
pe deplasări pe schiuri, având 
în vedere faptul că, în funcție 
de tipul de zăpadă, de la o zi la 
alta, o deplasare nu seamănă cu 
cealaltă, chiar dacă se folosește 
același traseu. Pe lângă obiectivul 
principal, de perfecționare a 
deprinderilor militarilor privind 
deplasarea pe schiuri pe distanțe 
medii de până la 30 de km, un 
alt obiectiv a fost organizarea, 
pregătirea și executarea tragerilor 
în condiții specifice terenului 
muntos. De asemenea s-a 
urmărit antrenarea echipelor de 
căutare-salvare în diferite situații, 
perfecționarea deprinderilor în 

www.revistatactica.ro
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folosirea materialelor de alpinism 
pe timp de iarnă, în condiții de 
izolare și, nu în ultimul rând, 
organizarea, amenajarea și traiul 
în tabăra de munte în condiții 
specifice de timp și anotimp.    
Astfel, militarii au exersat 
procedeele de deplasare pe 
schiuri în teren muntos-împădurit, 
pe trasee cu grad de dificultate 
mediu, dificil și foarte dificil, 
urmărindu-se perfecționarea 
deprinderilor de utilizare eficientă 
a tehnicilor de deplasare pe 
schiuri, executarea mișcărilor 
de front pe schiuri, căderile și 
ridicarea, executarea corectă a 
procedeelor de urcare și coborâre 
a pantelor, trecerea denivelărilor, 
rupturilor și racordurilor de 
pantă pe schiuri. S-au desfășurat 
exerciții tactice de antrenament 
în teren muntos, au fost alertate 
echipele de căutare-salvare 
cercetare în teren muntos și 
au fost verificate cunoașterea 
modului de intervenție și 
activitățile care se desfășoară 
pentru salvarea accidentaților, 
răniților, precum și a militarilor 
imobilizați în teren muntos, 
în baza unui scenariu în care 
echipele au trebuit să intervină 
pentru salvarea unor persoane în 
munții Călimani, la o altitudine 
de 2021 metri. Membrii echipelor 
au reușit în timp oportun să 
ajungă la locul intervenției și să 
acorde primul ajutor victimelor 
presupusului accident. 
În ziua când am ajuns în tabără, 
am putut asista la o serie de 
ateliere de pregătire a militarilor. 
Astfel, la primul atelier am avut 
traiul în condiții de izolare și am 
putut observa marcate diferite 
tipuri de adăposturi cu mijloace 
improvizate și diferite tipuri de 
focuri care se folosesc de către 
cercetași. La al doilea atelier 
am văzut o acțiune a echipei 
de căutare și salvare constând 
în acordarea primului ajutor și 
transportul unui accidentat în 

www.revistatactica.ro
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condiții de siguranță către un 
mijloc de extracție. Acesta a 
constat în acordarea primului 
ajutor luptătorului, transportul 
acestuia de către echipă pe achie, 
ulterior transportul prin mijloace 
specifice de alpinism către creastă 
apoi traversarea, pe un funicular, 
către mijlocul de evacuare. La al 
treilea atelier am văzut o patrulă 
de cercetare înafara contactului 
cu inamicul, în deplasare. Ulterior, 

patrula a fost atacată, a ocupat 
poziție de tragere și a răspuns cu 
foc. 
Pe parcursul taberei, cercetașii 
Brigăzii 61 Vânători de Munte 
„General Virgil Bădulescu”, au 
interacționat foarte bine, formând 
o adevărată echipă bazată pe 
coeziunea între subunități, 
ridicându-se astfel la cerințele 
nivelului de pregătire militară 
și de specialitate. Elementul de 

noutate au fost celelalte unități, 
pe lângă cele de cercetași, care 
s-au integrat foarte bine, învățând 
unii de la alții. Între militarii 
cercetași tradiționali ai acestor 
tipuri de tabere, prin comandanții 
lor de subunități, s-a încercat, și 
s-a reușit într-un procent foarte 
mare, îmbinarea experienței 
celor mai vechi în această armă 
cu ceilalți luptători care sunt la 
primele activități de acest gen. 

www.revistatactica.ro
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Ce a reprezentat pentru 
dumneavoastră înaintarea la 
gradul de general? 
Înaintarea la gradul de general 
a reprezentat o mare bucurie, 
pentru mine personal. Dar nu 
numai pentru mine, ci, sunt 
convins, și pentru subordonații 
mei, pentru toți camarazii și 
vânătorii de munte din Harghita, 
și poate chiar din cadrul Diviziei 4 
Infanterie „Gemina”. Ea reprezintă 
realizarea unui vis care ne poartă 
pașii, după cum știți, încă din 
liceul militar. Fiecare militar când 
pășește pentru prima dată pe 
poarta liceului militar și îmbracă 
uniforma cu lampasul roșu se 

întreabă 
dacă va avea 
vreodată 
ocazia să 
transforme 
acel lampas 
roșu în 
vipușca de 
general. Și 
bineînțeles, 
ca orice 
militar 
care poartă 
în raniță 
bastonul de 
general, acest 
vis, iacătă, s-a 
îndeplinit. Am 
impresia, și 
sunt convins 
că așa e, că 
reprezintă o 
încununare 
a eforturilor, 
sacrificiilor 
și a întregii 
munci depuse 
în decursul 
carierei 
mele. Este, în 
primul rând, o 
recunoaștere 
de către 

comandanții mei ierarhici, de 
către eșaloanele superioare, 
a meritelor și sacrificiilor și a 
activității desfășurate la comanda 
structurilor în decursul evoluției 
în carieră. Acest grad a venit 
la vârsta deplinei maturități 
profesionale, după ce am parcurs 
în ierarhia militară toate treptele 
de comandă, de la comandant 
de pluton, de companie, de 
batalion și de brigadă de vânători 
de munte. Consider că această 
evoluție pe toate treptele carierei 
militare este una din condițiile 
indispensabile, obligatorii pentru 
accederea la acest înalt grad de 
general. 

Ce presupune conducerea unei 
unități de vânători de munte? 
Care sunt provocările cele mai 
mari și care sunt satisfacțiile?
Ca în orice funcție cu o asemenea 
răspundere, provocările care apar 
sunt inedite și majore, având în 
vedere că ne raportăm de fiecare 
dată la resursele alocate, atât cele 
financiare cât și cele materiale, 
și trebuie să gestionam simultan 
și resursa cea mai importantă, 
respectiv resursa umană. În a 
două jumătate a anului 2014 
s-a reușit desfășurarea în 
totalitate a tuturor activităților 
de instrucție, a exercițiilor care 
au fost planificate. A fost primul 
an, după o serie de mulți ani, în 
care Armata Română, și drept 
urmare și brigada noastră, a primit 
resurse de carburanți și resurse 
financiare, nu numai pentru a 
putea executa toate activitățile 
planificate, ci pentru a executa 
chiar activități în plus, care au 
vizat intensificarea instrucției, 
și astfel rezultatele au fost cele 
scontate. Am reușit, în semestrul 
doi al anului trecut, să scoatem 
tehnica de luptă, mașinile de luptă 
și toate categoriile principale de 
armament, la exerciții și la diferite 
activități de instrucție, astfel încât 
a crescut eficiența instrucției 
și rezultatele nu au întârziat să 
apară. 
A fost un an fructuos prin 
asigurarea acelor credite de 
angajament de care a beneficiat 
întreaga armată română, și 
perspectivele pentru anul 2015 
sunt, de asemenea, de bun augur. 
Am demarat acest an în condițiuni 
foarte bune. Asta este una dintre 
cele mai mari satisfacții, atâta 
timp cât avem resurse materiale, 
financiare, cresc automat și 
satisfacțiile, ale comandanților 
cât și ale subordonaților. Dacă 
ați fi putut vedea câtă bucurie 

General de brigadă Marius Giurcă, comandant Brigada 61 Vânători de 
Munte „General Virgil Bădulescu” din Miercurea Ciuc

www.revistatactica.ro
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se putea citi în ochii mecanicilor 
conductori, ai comandanților 
de subunități în momentul în 
care au văzut că avem motorină 
astfel încât să executăm mult 
mai multe exerciții decât ne-
am planificat. Și că putem într-
adevăr să ne instruim în condiții 
similare luptei și în condiții 
de deplasare în raioanele de 
desfășurarea a instrucției, nu să 
simulăm instrucția în cazarmă, 
pentru că nu avem motorină 
sau nu avem altfel de resurse. 
Satisfacțiile au fost depline din 
partea întregului personal, și sper, 
ca și în acest an resursele să ne 
aducă aceleași satisfacții. Și eu am 
avut satisfacția că oamenii și-au 
putut face treaba așa cum trebuie. 
Am avut o mare satisfacție pe 
linie de comandă, și inclusiv 
personală, dată de satisfacțiile 
subordonaților. 
Aș vrea să precizez că în cursul 
anului trecut am avut o serie de 
exerciții de instruire în comun 
cu subunități din cadrul United 
States Marine Corps dislocate în 
România și prin aceste exerciții 
am răspuns și răspundem 
interesului partenerilor americani 
de a se instrui în mediul montan. 
Cred că putem deja vorbi de 
un parteneriat cu infanteriștii 
marini americani, întrucât aceste 
exerciții eu reprezentat un 
prilej binemeritat de exersare a 
procedurilor de operare în comun 
conform standardelor Alianței. 
De asemenea au fost cuprinse 
în cadrul acestor exerciții a unor 
ședințe de instrucție alpină, de 
instrucție călare, înhămată și 
samarizată, specifice vânătorilor 
de munte români, acestea 
bucurând-se de un interes 
deosebit din partea infanteriștilor 
marini. 

Care sunt planurile pentru 2015?
În cadrul acestui an avem de 
asemenea planificate mai multe 
exerciții de instruire în comun 

cu infanteriștii marini americani. 
Aceste exerciții se vor desfășura 
atât în poligonul Rotunda, cât 
și în poligoanele de instrucție 
alpină, din Cheile Bicazului 
și din Cheile Râșnoavei, cu 
batalioanele din subordine. Vom 
folosi ca de obicei caii pe care 
îi avem în dotare, și care sunt 
deosebit de eficienți în terenul 
muntos împădurit, vom folosi 
mașinile de luptă ale vânătorilor 
de munte, care, chiar dacă au o 
vechime considerabilă, fac față 
terenului montan în condițiuni 
foarte bune. Așa cum am procedat 
și anul trecut, acțiunile își vor 
menține caracterul de joint prin 
folosirea ca element de sprijin 
aerian a elicopterelor IAR 330 
Puma Socat. Vom diversifica 
aria cooperării prin cuprinderea 
unor ședințe de instruire CBRN și 
specifice de artilerie de munte, 
în cadrul BSRF 15. Cam acestea 
sunt principalele obiective 
prioritare pe care le avem în 
decursul anului 2015, small 
events, până la nivel de companie, 
de instruire cu americanii, și 
bineînțeles pregătirea noastră 
de comandament, pregătirea 
trupelor, exercițiilor de instrucție 
conform planului de principale 
activități care a fost aprobat. 

Cum au influențat exercițiile în 
comun cu partenerii americani 
modul de instruire al vânătorilor 
de munte români?
Toate activitățile de instruire 
în comun care s-au desfășurat 
cu partenerul american au 
indus o serie de lecții învățate, 
pe care le aplicăm în cadrul 
procesului de instrucție 
desfășurat de către unitățile și 
marile unități de Vânători de 
Munte. În sensul că foarte multe 
proceduri de desfășurare a unor 
anumitor activități standard 
au fost revăzute, actualizate, 
având în vedere necesitatea 
standardizării instrucției în 

raport de aceste proceduri. 
Ar trebui să recunoaștem, și 
sunt convins că așa este, că și 
infanteriștii marini americani și-
au actualizat și au perfecționat 
procedurile specifice de 
desfășurare a acțiunilor de luptă 
în mediu montan prin învățarea 
și preluarea de la vânătorii de 
munte a unor procedee specifice, 
având în vedere că aceștia nu 
sunt specializați pentru ducerea 
acțiunilor de luptă în munți. 
Foarte multe asemenea proceduri 
le vom exersa și în anul 2015 
la BSRF și vă spuneam că vom 
diversifica aria cooperării și în 
domeniile instrucției specifice de 
artilerie, CBRN și a altor genuri 
de armă, pentru a completa acest 
tablou de instruire în comun. 

Pe parcursul acestor exerciții, 
am executat, la început mai 
timid, ulterior cu rezultate bune, 
transferul autorității de comandă, 
succesiv, de la comandanți 
de subunități americani către 
comandanții români și invers, 
în sensul că o companie de 
infanteriști marini americani a 
luat în subordine un pluton de 
vânători de munte și o companie 
de vânători de munte a luat în 
subordine un pluton de infanterie 
marină, în cadrul exercițiilor 
executate, chiar și în cadrul 
exercițiilor de tip LFX, cu trageri 
de luptă, ceea ce este deosebit de 
important prin faptul că instruirea 
în cadrul acestor exerciții se 
execută exact ca în condițiile de 
luptă. În cadrul acestui transfer de 
autoritate au fost perfecționate 
multe probleme care necesitau 
intervenția noastră, avânt în 
vedere diferențele în limbajul de 
transmitere a comenzilor către 
luptători, pe treptele ierarhice, de 
la companie, pluton, grupă, până 
la luptător, până la piesa pentru 
executarea focului.  

www.revistatactica.ro
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Sunt aproape 15 ani de zile de 
când lucrez numai la vânători 
de munte, însă experiența mea 
profesională nu a început odată 
cu vânătorii de munte, ci mult mai 
devreme, în 1981. Iată că sunt 
34 de ani de activitate numai în 
acest domeniu. O profesie pe care 
am îmbrățișat-o de la început, de 
când m-am dus la școala militară, 
asta mi-am dorit să fac și asta am 
făcut până în acest moment. 
Sigur că viața m-a făcut să am și 
bucurii și tristeți pe perioada în 
care mi-am desfășurat activitatea 
militară, bucurii că am reușit să 
acced pe toate treptele ierarhice 
până la cea de astăzi, în care sunt 

locțiitor al 
comandan-
tului Brigăzii, 
dar în același 
timp, s-au 
impus și 
sacrificii, pe 
care le-am 
suportat eu, 
familia mea, 
copii. Am 
schimbat nu 
mai puțin de 
8 garnizoane, 
de la început 
și până acum, 
și a trebuit 
să găsesc 
serviciu la 
soție, școală 
la copil, să îi 
duc peste tot 
după mine, 
să își ducă și 
ei, la rândul 
lor, o viață 
normală. 
Am avut 
mare noroc 
că am avut 
înțelegere 
din partea 
familiei, soția 

fiind cadru didactic a reușit în 
mare parte să mă urmeze peste 
tot, dar au fost cazuri în care am 
mers în unele garnizoane în care 
efectiv nu am găsit post pentru 
soție și am fost nevoit să fac 
naveta. Dar plusul este de partea 
profesiei militare, și asta mă 
face să mă simt împlinit în acest 
moment, chiar dacă urmează în 
scurt timp să mă pensionez. 
Aici în unitate pentru mine a 
fost un nou început, vânătorii de 
munte. Eu am fost infanterist, 
de fapt infanteria este mama 
vânătorilor de munte, dar am 
îmbrățișat și această armă cu 
bucurie, mi-am făcut datoria de 

când am venit în unitate, m-am 
adaptat mediului montan și 
colectivului în care lucrez. La 
ora actuală pot să spun că nu am 
necunoscute legat de vânătorii de 
munte, nu am necunoscute în ceea 
ce privește colegii de munte. Mi-a 
plăcut în permanență să promovez 
lucru în echipă, și am lucrat cu ei 
pe funcția pe care a fost fiecare 
încadrat și am dat credit tuturor 
să se poată manifesta. Și militarii 
s-au adaptat stilului meu și ceea 
ce au învățat a fost benefic pentru 
toți. I-am lăsat să se manifeste, să 
se prezinte fiecare cum poate și, 
acolo unde am considerat eu că 
e necesar, am intervenit și i-am 
sprijinit în așa fel încât să se simtă 
și ei la rândul lor împliniți în ceea 
ce fac. 
Punctul culminant al carierei 
mele la vânători de munte a fost 
misiunea pe care am îndeplinit-o 
în Afganistan, timp de șase luni. 
Am fost cel care am înființat 
postul la Comandamentul 
Regional de Sud, respectiv 
ofițer de legătură pe lângă 
Comandamentul Regional de 
Sud, reprezentam practic Armata 
Română în teatrul de operații din 
Afganistan. A fost o experiență 
extraordinară pentru mine, și din 
punct de vedere profesional dar și 
personal. Nu mi-a fost ușor, a fost 
greu fără familie, să lucrezi într-un 
mediu numai cu străini, un mediu 
ostil, pentru că Afganistan este 
un teren ostil, cu multe surprize 
și multe evenimente care s-au 
petrecut acolo. De exemplu, 87 de 
rachete au explodat pe baza de la 
Kandahar în perioada în care am 
fost eu acolo. Plecat de aici, din 
liniștea munților harghiteni, în 
Afganistan, în ploaia de proiectile 
a fost o trecere foarte bruscă, am 
reușit să mă adaptez și să trec cu 
ușurință peste momentele acelea. 
Orice armă are specificul ei. 

Colonel doctor Ioan Burghelea, locțiitor al comandantului Brigăzii 
61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” Miercurea Ciuc
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Am venit aici de la infanterie 
unde eram numai în șenilate, 
cu transportoare și am venit la 
vânători de munte unde am găsit 
pe lângă astea și cai, și câini, și 
alte ocupații ale vânătorilor de 
munte. Taberele se desfășoară 
într-un alt fel, coeziunea este alta 
la vânători de munte, aici totul 
este o echipă, un om depinde de 
celălalt, nu poți să faci alpinism 
dacă nu există o echipă care să 
se sprijine unul pe celălalt. Asta 
mi-a dat iarăși un câștig în ceea ce 
am devenit eu ulterior. Taberele 
sunt ca o familie, de la cel care 
face mâncarea la cel care se ocupă 
de instrucție, sunt foarte bine 
organizați. Când mi-am început 
cariera la Miercurea Ciuc, prima 
întâlnire cu vânătorii de munte, 
cu viitorii mei colegi, a fost într-o 
aplicație condusă de armata 
de la Buzău, așa era atunci, pe 
cele mai înalte cote aici în jurul 
orașului Miercurea Ciuc. După 
aceea am luat în plin procesul de 
transformare a unităților militare. 
Rămân în amintirea mea cele 
mai frumoase funcții militare 
pe care le-am îndeplinit, cea de 
comandant de pluton când mi-
am început cariera militară, cea 
de comandant de unitate la Piatra 
Neamț când am început să înțeleg 
într-adevăr ce înseamnă actul de 
comandă. Și cea când am început 
aici activitatea ca șef de stat 
major la noi, la vânători.  
Experiența militară am căutat 
să o concretizez în ceva care să 
rămână, mi-am susținut o teză 
de doctorat pe o temă actuală și 
care este mult dezbătută pe plan 
internațional, chiar acum de foarte 
mare actualitate, despre terorism 
și folosirea forțelor armate în 
combaterea terorismului, am 
reușit să fac o lucrare care a fost 
apreciată. Am reușit să scot 3 cărți, 
„Terorismul cu laptop”, „Războiul 
fără fronturi și fără frontiere”, 
tot legată de terorism, iar acum, 
în urma experienței acumulate 

în Afganistan, am o carte gata, 
urmează doar să găsesc editura, 
„Afganistan, tărâm al speranței”. 
Am pornit în această carte de la 
momentul în care m-am hotărât 
să plec în teatrul de operații din 
Afganistan și până în momentul în 

care am ajuns acasă, în fața ușii. 
Am îmbinat experiența mea cu 
viața culturala a afganilor, viață 
spirituală, familie, trăiri, am stat 
de vorba cu ei, am fost printre ei, 
și mi-a fost ușor să înțeleg ceea ce 
se petrece acolo în Afganistan. 
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Brigada 61 Vânători de Munte 
„General Virgil Bădulescu” a fost 
înființată la data de 14 octombrie 
1991, conform Dispoziției 
Marelui Stat Major, ca urmare a 
necesității adaptării Sistemului 
Național de Apărare la tendințele 
de atunci ale fenomenului 
militar contemporan. Brigada s-a 
constituit prin desființarea sarcinii 
de mobilizare a Brigăzii 2 Vânători 
de Munte, având în structură 
Batalionul 24 Vânători de Munte 
(deja existent), Batalionul 290 
Vânători de Munte, Divizionul 468 
Mitraliere Antiaeriene, Divizionul 
385 Aruncătoare, subunitățile și 
formațiunile de brigadă. La data 
de 27 iulie 1993, sub coordonarea 
comandamentului brigăzii s-a 
înființat și Batalionul 304 Vânători 
de Munte dislocat în garnizoana 
Harghita. Începând cu 24 ianuarie 
1994, Brigada 61 Vânători de 
Munte a intrat în subordinea 
Corpului 10 Armată Teritorial. 
La 07 mai 1995, Brigăzii 61 
Vânători de Munte i s-a acordat,  
prin Decretul prezidențial nr. 
87 din 04 mai 1995, Drapelul 
de luptă și denumirea onorifică 
„General Virgil Bădulescu”.
Structura inițială a Brigăzii 
61 Vânători de Munte a fost 
completată prin luarea în 
subordine în data de 25 iulie 
2000, a Batalionului 17 Vânători 
de Munte „Dragoș Vodă” Vatra 
Dornei. În anul 2003 s-a desființat 
Batalionul 290 Vânători de Munte, 
iar în compunerea brigăzii au 
intrat Batalionul 22 Vânători de 
Munte, dislocat în garnizoana 
Sfântu Gheorghe, Batalionul 27 
Vânători de Munte, dislocat în 
garnizoana Borșa, înființându-se 
Batalionul 435 Sprijin Logistic 
dislocat în garnizoana Miercurea 
Ciuc. Brigada a fost resubordonată 
în anul 2004 Corpului 4 Armată 
Teritorial „Mareșal Constantin 

Brigada 61 Vânători de Munte „General Virgil Bădulescu” 
scurt istoricText: Ofițer de informare și relații publice 

Lt. col. Laurențiu Andriesei Prezan”. În anul 2006, conform 
Planului cadru de restructurare 
a armatei, s-au desființat 
Batalioanele 27 Vânători de 
Munte și 304 Vânători de Munte, 
fiind resubordonat Batalionul 26 
Vânători de Munte, dislocat în 
garnizoana Brad. 
În prezent Brigada 61 Vânători 
de Munte „General Virgil 
Bădulescu”, se află în subordinea 
Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, 
cu următoarea componență: 
Batalionul 17 Vânători de Munte 
„Dragoș Vodă”, Batalionul 22 
Vânători de Munte „Cireșoaia”, 
Batalionul 24 Vânători de 
Munte „General Gheorghe 
Avramescu”, Batalionul 385 
Artilerie, Batalionul 468 Artilerie 
Antiaeriană și Batalionul 435 
Sprijin Logistic „CIUC”.
De la înființare până în prezent, la 
comanda Brigăzii 61 Vânători de 
Munte s-au aflat următorii ofițeri, 
în perioadele menționate în 
dreptul fiecăruia, astfel:
1. General de brigadă Crăciun 

LEUCEA – 11.11.1991 - 
08.12.1997;

2. Colonel Viorel CĂLIMAN – 
08.12.1997 - 01.02.2000;

3. General de brigadă Cornel 
VAIDA – 01.02.2000 - 
15.07.2004;

4. Colonel Petru TOADER – 
15.07.2004 - 01.05.2005;

5. Colonel Vasile BÂREA – 
01.05.2005 - 11.02.2010; 

6. General de brigadă Gheorghe-
Ion VĂTĂMANU-COANTA – 
11.02.2010 – 05.12.2013;

7. Colonel Marius GIURCĂ – 
05.12.2013 (avansat la gradul 
de general de brigadă la 23 
ianuarie 2015). 

De la înființare până în prezent, 
militari din comandamentul 
Brigăzii 61 Vânători de Munte 
și din unitățile subordonate, 
au executat misiuni în sprijinul 

păcii sub comandă NATO, în T.O. 
Afganistan, astfel:

*  ianuarie – august 2009: 
Detașamentul Task Force Zabul, 
având în compunere militari ai 
B 24 VM, încadrați la Compania 
4 V. M. / B. 21 V. M. Predeal / Bg. 
2 V.M. - acțiunile militare în T.O. 
Afganistan;  

*  septembrie 2010 - aprilie 
2011: Echipa Operațională de 
Consiliere și Legătură tip Sprijin 
de luptă nivel batalion – rotația I 
(OMLT CS) - misiuni în provincia 
ZABUL - Afganistan;

*  martie - septembrie 2012: 
Echipa Operațională de 
Consiliere și Legătură tip Sprijin 
de luptă nivel batalion – rotația 
IV, (OMLT CS) - misiuni în Teatrul 
de Operații Afganistan;

În cadrul batalioanelor de 
manevră / QALAT:

*  decembrie 2012 – iunie 2013: 
Cp.1 VM din B. 17 VM - Vatra 
Dornei, încadrată la Batalionul 1 
Manevră (B. 191 I. / Bg.18 I).       

*  ianuarie – august 2013: Cp. 1 VM 
din B. 22 VM - Sfântu Gheorghe, 
încadrată la Batalionul 2 Manevră 
(B. 32 I. / Bg.18 I).         

Peste 250 de militari din 
compunerea Brigăzii 61 Vânători 
de Munte au participat individual 
la misiuni internaționale atât 
sub egida O.N.U. (Congo, Sudan, 
Coasta de Fildeș, Nepal) cât și în 
comandamente multinaționale 
și structuri ale Statului Major 
al Forțelor Terestre - „ANA 
TRAINING”,  „ENDURING 
FREEDOM”.

În anul 2013, s-au desfășurat două 
exerciții de pregătire în comun 
cu partenerul american, în cadrul 
BSRF -14, iar în anul 2014 au fost 
planificate și s-au desfășurat alte 
patru exerciții de instruire de 
nivel companie.
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Deși cele mai multe misiuni pe 
care le execută sunt percheziții, 
escorte și măsuri de ordine 
și liniște publică, luptătorii 
Serviciului pentru Acțiuni Speciale 
Argeș se pregătesc pentru toate 
situațiile pe care le-ar putea 
întâlni în teren. 
În ziua în care am ajuns eu la 
SAS Argeș, luptătorii aveau în 
plan o serie de antrenamente 
care includeau identificarea și 
neutralizarea unei ținte, trageri 
și ieșirea dintr-o clădire într-un 
spațiu deschis. 
Prima parte a antrenamentului, 
cea de identificare a unei 
ținte, a fost efectuată cu tot 
echipamentul complet de luptă. 
Polițiștii trebuiau să identifice 
un inamic, dintr-o mulțime de 
fețe, și să îl neutralizeze. Pentru 
a face exercițiul cât mai real, 
țintele au fost puse chiar și la 360 

Serviciul pentru 
Acțiuni Speciale  

Argeș

Text & foto: Marcella Drăgan
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de grade, ascunse în camerele 
clădirii pe care luptătorii o 
folosesc pentru pregătire. Astfel 
polițiștii au trebuit să acopere și 
să scaneze toate camerele și să 
observe totul în jurul lor. Pentru 
a ridica gradul de stres la care 
sunt supuși luptătorii, și astfel a 
fi mai pregătiți pentru situațiile 
reale din teren, comandantul 
antrenamentului a ales să 
facă exercițiul mai complicat. 
Luptătorii trebuiau să tragă în 
țintă prin niște nișe care erau 
marcate cu diferite simboluri, 
folosind-o pe cea care avea 
simbolul identic cu cel care era pe 
fișa de identificare a țintei.  
Lipsa condițiilor de antrenament 
este compensată prin 
ingeniozitatea luptătorilor, o 
luptă urbană fiind simulată în 
camerele clădirii folosite pentru 
antrenamente. „Nu putem să 
facem pregătirea în poligon, 
pentru că nu avem poligon de 
tragere, dar aici, și folosind replici 
de airsoft, ne putem antrena în 
condiții apropiate de realitate.” 
În echipe de câte doi, luptătorii 
au pornit în identificarea țintei, 
reținând atât caracteristicile feței 
cât și simbolurile aflate pe foia 
de prezentare a „infractorului”, 
pentru a putea duce la bun sfârșit 
această etapă a antrenamentului. 
Odată finalizată, și după o ședință 
de analiză a acțiunilor fiecărui 
polițist, s-a trecut la al doilea 
exercițiu al antrenamentului. 
Astfel, în dispozitivul realizat 
în afară, a fost simulată ieșirea 
dintr-o clădire care a fost deja 
verificată. Ieșirea în spațiu deschis 
presupune anumite riscuri, 
„ne putem aștepta să avem un 
trăgător izolat, care poate lovi în 
momentul în care ieșim pe ușă, 
pentru ca acolo suntem grupați. 
De aceea s-a făcut ieșirea prima 
dată cu doi oameni, s-a creat o 
breșă, un coridor, un pasaj sigur de 
trecere, și, cu dominarea terenului, 
progresie în teren. Scara este un 
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loc foarte strâmt, acolo suntem 
ținte sigure. Aici noi trebuie să 
reacționăm foarte rapid. Să vedem 
totul în jurul nostru, să putem 
elimina o țintă sau un trăgător 
dacă apare. Noi am lucrat foarte 
mult pe situații de acest tip. Nu 
ne întâlnim toată ziua cu ele, dar 
ne pregătim, pentru că trebuie să 
fim pregătiți, așa că fac parte din 
programul de antrenament.”
Vorbind despre situațiile cele 
mai des întâlnite în teren, cele 
care creează cele mai multe 
complicații sunt galeriile de 
fotbal. Îi ajută buna colaborare 
între structurile care intervin în 
aceste situații, ceilalți colegi din 
Poliței, Jandarmerie și firmele 
de pază. În cazul unor incidente, 
suporterii care au devenit 
agresivi trebuie „percheziționați, 
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identificați, și identificat fiecare 
ce a făcut, timp în care trebuie 
să ai sub control întreaga masă 
de suporteri, fiind vorba de un 
autocar 40-45 de oameni. Noi 
eram 5 luptători. Aici a contat 
mult foarte buna colaborare 
cu firma de pază MSS, care a 
suplimentat efectivele, foarte 
disciplinați și instruiți, și s-au 
pus la dispoziția noastră. Nu au 
existat orgolii de cine este șef și 
cine comandă, și și-au făcut treaba 
foarte bine. Urmează transportul 
suporterilor la Polița Municipală, 
care presupune un convoi. 
Trecerea prin oraș presupune și 
asigurarea convoiului, pentru că 
exista posibilitatea ca un suporter 
advers să arunce cu o piatră 
de exemplu în autocar, și iar se 
poate inflama situația. Asigurarea 
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securității convoiului, și multe din lucrurile pe care 
la folosim în teren sau în antrenamentele zilnice, eu 
le-am învățat la stagiile de pregătire pe care le-am 
făcut peste hotare.”
Această experiență internațională a luptătorului a 
fost transpusă în antrenamentele pe care polițiștii 
argeșeni le fac. „Eu am avut norocul să particip la 
misiuni internaționale. Chiar am lucrat pe pază și 
protecție și pe intervenție, și am lucrat cu operatori 
din unitățile consacrate ale țărilor europene precum 
GSG9 (Grenzschutzgruppe 9 der Bundespolizei) din 
Germania, EKO Cobra (Einsatzkommando Cobra) din 
Austria, GIS (Gruppo intervento speciale) Italia, GIGN 
(Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale) 
Franța. Și în momentul în care am lucrat cu ei a 
trebuit să fiu adus la același nivel. A fost foarte 
greu. Dar am avut satisfacția că am fost singurul 
român care a fost admis acolo și nu m-am făcut de 
rușine. La terminarea stagiului am primit certificatul, 
mulțumiri, medalie. 
Antrenamentul practic este un schelet, operatorul 
din formațiunea specială trebuie să fie deștept, 
să știe să adapteze la situația reală ceea ce învață 
la antrenamente”, spune luptătorul la finalul 
proiectului european în care au fost reunite toate 

țările pentru a realiza o procedură de lucru și 
intervenție comună, luându-se proceduri de la 
diferitele forțe speciale din EU și adaptându-se la 
nevoi. 

„Cei de afară dispun de fonduri, de posibilități de 
antrenament și de armament. Nu au inteligența 
noastră nativă. Și doza de curaj. Din ce am învățat eu 
acolo, am pus în aplicare aici. Am văzut că s-au redus 
timpii de intervenție, s-au văzut rezultatele la trageri 
la pregătire, am făcut alt gen de trageri, nu doar cel 
liniar de 25 m, am trecut la tipuri de trageri care se 
aproprie de posibilele situații reale. Încercăm din 
nimic să facem ceva. Noi am schimbat mentalitatea 
de antrenament. Ne antrenăm cu echipamentul cu 
noi, astfel încât, în momentul în care sunt în stradă, 
să fiu obișnuit să mă lupt corp la corp cu întreg 
echipamentul, nu ca la sală, în ținută sport.”

Într-o permanentă stare de pregătire și de 
învățare, luptătorii SAS Argeș caută și adaptează 
în permanență tacticile și metodele de intervenție 
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folosite de alte structuri speciale. 
Se documentează, analizează 
ce e potrivit cu situația pe 
care o pot întâlni în teren, sunt 
mereu la curent cu ce e nou și se 

antrenează pentru fiecare nou tip 

de amenințare care poate apărea, 

deși șansele să le întâlnească în 

teren sunt minime.  
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Pentru intervenția și efectuarea 
cercetării la locul faptei în cazul 
dezastrelor, Poliția Română, 
prin Institutul Național de 
Criminalistică, va folosi o unitate 
mobilă criminalistică „Disaster 
Victims Identification Mobile 
Forensic Unit”. Autospeciala a 
fost achiziționată, prin finanțare 
nerambursabilă, în cadrul unui 
proiect aprobat de Guvernul 
Elvețian. 

La nivelul Inspectoratului General 
al Poliției Române se află în 
derulare un proiect aprobat de 
Guvernul Elvețian cu finanțare 
nerambursabilă, care se va încheia 
la finele lunii aprilie a acestui an.

Obiectivul principal al proiectului 
îl reprezintă întărirea capacității 
operaționale a Institutului 

Național de Criminalistică 
în ceea ce privește schimbul 
automat de date dactiloscopice și 
identificarea victimelor provenind 
din dezastre. În lista aprobată de 
partea elvețiană a fost inclusă și 
o unitate mobilă criminalistică 
sub titulatura ,,DVI Mobile 
Forensic Unit.” Autoturismul de 
teren are motorizare, transmisie 
și ansamblu de capabilități 
tehnice de rulare adaptate pentru 
teren accidentat și condiții 
meteo nefavorabile, precum și 
echipamente, accesorii necesare 
pentru condițiile specifice impuse 
pentru deplasarea echipei 
de cercetare la fața locului și 
identificarea victimelor în cazul 
dezastrelor (DVI - disaster victims 
identification).

Activitatea de cercetare la fața 
locului în cazul dezastrelor, 
se desfășoară în cele mai 
neprevăzute condiții atmosferice 
și de teren, ziua sau noaptea. 

Capacitatea tehnică de intervenție 
la evenimente ține cont de 
poziționarea geografică a țării 
noastre, ce determină existența 
a patru anotimpuri consecutive, 
două dintre ele contrastând 
puternic climateric (vara și iarna), 
precum și de prezența unei game 
variate de forme de relief, de la 
nivelul mării până a altitudini de 
2.500 de metri în zona muntoasă. 

Pantele abrupte, drumurile 
accidentate sau neamenajate, 
vegetația și obstacolele 
naturale (acumulările de apă, 
naturale sau spontane, râurile, 

Text & foto: I.G.P.R. – Centrul de Informare și Relatii Publice
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zonele mlăștinoase, nisipoase, 
gheața, zone înzăpezite) sunt 
impedimente des întâlnite în 
practică, existând situații în care 
accesul echipei de cercetare la 
fața locului a fost îngreunat sau 
întârziat. 
Pentru intervenția la astfel de 
evenimente caroseria, ansamblul 
de transmisie și motorizarea 
trebuie să fie robuste și durabile 
pentru ca autoturismul să fie 
capabil să ruleze în condițiile 
climaterice deosebite, în condiții 
de siguranță atât pentru echipa 
de cercetare la fața locului, cât și 
pentru probele ridicate. 
Autoturismul a fost achiziționat 
cu 65.000 de euro. De asemenea, 
pentru asigurarea transportului 
securizat al probelor relevante 
de la locul evenimentului/
incidentului a fost achiziționată o 
cutie din material rezistent, ce a 
fost montată pe plafonul exterior, 
iar pentru transportul probelor de 
natură biologică (țesut uman, fire 
de păr, fluide ale organismului, 
sânge), autoturismul a fost dotat 
cu un sistem frigorific auto 
special destinat transportului 
și conservării în condiții optime 
(-180C) a probelor biologice 
provenite de la locul unde a avut 
loc incidentul/evenimentul.

Autospeciala este prevăzută cu 
sisteme de autotractare față și 
spate (cabestan/troliu) și este 
echipată cu lanțuri pentru toate 
roțile. Pentru utilizarea completă 
a capabilităților tehnice ,,off-

road”, 5 criminaliști au urmat 
curs de pregătire cu un șofer 
profesionist, acest aspect fiind 
prevăzut expres prin contractul de 
achiziție. Antrenamentele în teren 

accidentat urmând să continue pe 
parcursul acestui an.

Întregul demers rezultat din 
această activitate a Poliției 
Române se înscrie în tendința 
europeană de creare a unor 
echipe de DVI (Disaster Victim 
Identification) ce utilizează 
autospeciale echipate aparte de 
cele clasice pentru cercetarea 
la fața locului, orientate cu 
precădere pe activitățile de 
identificare a victimelor în 
cazul dezastrelor, indiferent de 
condițiile climaterice. 

De asemenea, un interes major în 
acest gen de intervenție (D.V.I.) 
este manifestat și de Secretariatul 
General al O.I.P.C.- Interpol care, 
în perioada 13-15 mai 2014 a 
făcut apel la toate țările membre 
să participe la un workshop având 
ca obiectiv definirea capacității 
fiecărei țări de a participa la o 
intervenție comună în cazul unei 
situații de risc major, precum și 
acela de a armoniza procedurile 
de lucru ale fiecărei țări, în astfel 
de cazuri.  
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Costumul de camuflaj românesc

Așa cum a explicat domnul căpitan 
doctor inginer Todirică Cornel, 
Șeful Laboratorului de tehnologii 
pentru protecția indirectă a 
forțelor din cadrul Agenția de 
Cercetare pentru Tehnică și 
Tehnologii Militare, realizarea 
unei noi ținute de luptă s-a făcut 
în mai multe etape, începând de la 
crearea softului pentru generarea 
modelului de camuflaj, realizarea 
materialului și, în final, realizarea 
costumului propriu zis. 

Programul de generare al 
modelului de camuflaj
Programul folosit la realizarea 
modelului de camuflaj se bazează 
pe un algoritm matematic în 
care nu intervine subiectivitatea 
omului, fiind folosit așa cum a fost 
generat. Este specific teritoriului 
României și au fost folosite 
imagini din toată țara, cercetătorii 
din cadrul Agenției adunând 
imagini din întreaga țară și le-au 
introdus în program. A rezultat 
un model care poate fi folosit 
oriunde pe teritoriul României, în 
orice anotimp, mai puțin în zonele 

cu zăpadă uniformă. „Dacă sunt 
și suprafețe fără zăpadă, atunci 
poate fi folosit și iarnă. Este un 
camuflaj de pădure. Nu am luat 
în calcul și un costum pentru 
iarnă, dar modelul de forme și 
culori se poate genera foarte 
ușor. Partea de camuflaj, din 
momentul în care avem imaginile, 
în două zile maxim e gata modelul 
de camuflaj, disponibil pentru 
imprimare. Iar o uniformă nouă, 
întreagă, gată pentru a echipa o 
grupă, un detașament, poate fi 
realizată, în funcție de fondurile 
disponibile, în aproximativ două 
luni.”

Text: Marcella Drăgan
Foto: Agenția de Cercetare pentru Tehnică și 

Tehnologii Militare  
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Modelul de camuflaj digital este 
un model generat de un soft, 
după un algoritm bine stabilit, și 
folosind niște teorii matematice, 
în cazul acesta teoria fractalilor. 
În ceea ce privește distanțele de 
observare, realizarea digitală a 
acestui model, permite o plajă 
mai mare de camuflare. Folosirea 
algoritmilor matematici permite 
realizarea unui model de camuflaj 
care se vede diferit la distanțe 
diferite. Modelul de camuflaj este 
generat în așa fel încât să asigure 
camuflarea la mai multe distanțe. 
El permite camuflarea de la 50 
de m și merge până la 100 de m, 
chiar până la 200 de m, distanță 
la care este oricum greu să se mai 
detectezi un militar.

Un avantaj evident față de 
modelele vechi de camuflaj, 
pentru realizarea cărora se făcea 
un model artistic, se imprima pe 
un material, se îmbrăca militarul, 
se punea la distanța la care se 
dorea camuflarea - dacă se dorea 
ca acel costum să ofere camuflaj 
la 100 de metri, atunci militarul 
era poziționat la acea distanță - și 
se modifica modelul de camuflaj 
astfel încât la distanța respectivă 
militarul să nu mai poată fi 
reperat. 
Un alt avantaj este numărul de 
culori, care poate fi stabilit în 
funcție de cerințele beneficiarului, 
cu cât sunt mai multe culori cu 
atât camuflarea este mai bună, 
dar implică și costuri mai mari. 

Numărul culorilor mai depinde 
și de modalitatea de imprimare, 
pentru că sunt metode de 
imprimare care nu permit mai 
mult de cinci culori. 
Costumul de camuflaj este 
destinat camuflării în domeniul 
vizibil și infraroșu apropiat. Pentru 
aparatele de vedere pe timp de 
noapte care au intensificator de 
imagine. Depășesc un pic sfera 
vizibilului, nu se duce către 
infraroșu termal. 

Materialul
Întâi a fost realizat materialul. 
Acesta a fost supus la toate 
testele specifice pentru material: 
rupere, întindere, uzură, acțiunea 
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agenților exteriori – frecare, apă, 
uleiuri, substanțe chimice, raze 
ultraviolete, rezistență culorilor la 
spălare. „Materialul a fost testat 
în totalitate acum doi ani și a 
trecut testele specifice pentru 
un material. Noi când am făcut 
materialul inițial, am făcut câteva 
costume pe care le-am purtat noi 
prin poligoane și pe la tot felul 
de activități, pe unde am avut noi 
treabă, chiar și prin cazarmă. Nu 
se duc culorile așa de repede cum 
se duc la costumul actual.” 
 

Uniforma de luptă
Ideea proiectului a început acum 
patru ani, moment în care s-a 
început dezvoltarea software-
ului care  generează automat 

modelul de camuflaj cu forma 
și culorile dorite, în funcție de 
zona de interes de unde sunt 
introduse fotografiile. „S-a făcut 
un model experimental de patern, 
de forme și culori, care au fost 
aplicate pe un material textil. 
Asta s-a întâmplat acum doi ani. 
Anul trecut a fost o solicitare de 
la forțele speciale, în care, pe 
lângă partea de camuflare, au 
apărut cerințe privind protecțiile 
coatelor și genunchilor și o 
anumită ergonomie a ținutei, ei 
dorind o ținută de luptă, nu una 
de cazarmă. Au avut anumite 
cerințe care au fost transpuse 
în această ținută, cu mai puține 
buzunare, așezate ergonomic, 
înclinate, să poată fi accesate 
în momentul în care militarul 

poartă o vestă de protecție 
balistică. Uniforma aduce anumite 
îmbunătățiri față de cele actuale, 
precum extensiile elastice la 
spatele pantalonilor, ceea ce 
face ca betelia pantalonului 
să nu se mai miște pe corp, ea 
rămânând tot timpul în aceeași 
poziție. Practic, când se așază 
militarul, se întind materialele 
elastice amplasate la spate, și 
la fel și în zona genunchilor, iar 
betelia și protecțiile genunchilor 
rămân nemișcate. S-au introdus 
protecții pentru genunchi care 
se pot detașa, sunt cu velcro sau 
sunt băgate în buzunar. Fiind un 
model experimental, am făcut 
două variante, pentru a lasă 
beneficiarul să aleagă ce variantă 
dorește. Se pot folosi ambele 
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variante. Costumul permite de 
asemenea o serie de reglaje 
care să permită luptătorului să îl 
adapteze cât mai bine propriului 
corp și nevoilor din teren. 
Din buzunar are reglaj pentru 
genunchieră, aceasta se ridică, 
se poziționează acolo unde îi 
trebuie militarului și ea rămâne 
în poziția respectivă tot timpul, 
fiind un element de noutate la 
noi. De asemenea există ajustare 
pentru genunchiere în spatele 
genunchiului care permite să se 
prindă pantalonul fix pe piciorul 
militarului și să nu îl jeneze când 
se așază sau se ridică, mai ales 
că în condiții de luptă, în care 
pozițiile cele mai des întâlnite 
sunt culcat sau în genunchi. 
De asemenea, a fost  o cerință 
pentru o bluză tactică. Aceasta 
este destinată a fi purtată sub 
vesta de protecție balistică. Partea 
care vine sub vestă este realizată 
dintr-un material moale, plăcut 
la atingere și care se usucă foarte 
repede pe corpul militarului, și 
rămân doar mânicile și gulerul 
care sunt similare cu cele de la 
veston. Bluza poate fi purtată 
când sunt temperaturi mai mari.” 
În ceea ce privește modul în care 
această uniformă a fost primită de 
cei care urmează să o folosească, 
domnul căpitan doctor inginer 
Todirică Cornel, a spus că cei 
prezenți la recepția costului au 
fost încântați. „Acum suntem în 
faza de închidere a proiectului, 
urmează ca, probabil luna viitoare, 
să ajungă la beneficiar și să fie 
purtat măcar vreo două luni de 
zile. Vom primi un feedback care 
se va transpune în prototipul 
costumului. Asta a fost și cerința 
beneficiarului, să se facă un 
număr de 12 bucăți, actualizate 
după observațiile care vor fi 
făcute pe acest costum, și care vor 
echipa o echipă.”
Această etapă, de realizare 
a prototipului este ca care 
durează cel mai mult și care 

implică și cele mai multe 
costuri. Odată finalizată, acest 
model de uniformă poate fi 
realizată folosind orice model de 
camuflaj este dorit sau necesar. 
„Noi am ales acest model de 
camuflaj în acest costum și 
din considerente financiare, 
pentru că ne costa destul de 
mult să facem alt model, cu alt 
patern. Având acesta dezvoltat, 
am convenit cu beneficiarul să 
păstrăm acest camuflaj pentru 
costumul experimental, și dacă 
se dorește ulterior se poate 
realiza alt material cu alt patern. 
Materialul se poate realiza în 
țară în totalitate. Ca și costuri, 
în partea de experimentare, de 
prototip, costurile sunt mai mari. 
Dacă ar ajunge în producție, cred 
că ar ajunge la costul costumului 
actual.” 
 

Ce urmează
„Urmează să primim feedback-
ul de la beneficiar, să facem 

prototipul și să omologăm 
produsul. Se poate face în 
decursul acestui an. Dacă avem 
fonduri disponibile din bugetul 
ministerului alocat acestui 
proiect, putem să avem produsul 
omologat. E nevoie de fonduri 
pentru realizarea materialului 
necesar celor 12 uniforme, cu 
acest model de camuflaj sau cu 
altul, în funcție de solicitarea 
beneficiarului, și pentru realizarea 
efectivă a cel puțin 12 costume 
care să fie purtate de beneficiar. 
Cel mai important este să avem un 
produs omologat, pentru a putea 
merge mai departe. Acesta este 
acum un produs experimental.”
De la acest model experimental 
la schimbarea uniformei Armatei 
este o cale lungă, însă noul 
costum ar putea fi și un model 
de identitate națională, mai ales 
acum când România participă 
la un număr mare de acțiuni 
multinaționale, unde, de cele 
mai multe ori, fiecare model de 
camuflaj este specific unei țări. 
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este un grup 
informal de oameni capabili să 
facă diferența, să schimbe, să 
motiveze și să inspire.

Invictus România este o luptă 
împotriva ignoranței și o punte 
intre militari și civili ca oameni, 
un proiect de educație al cărui 
scop este unească, să catalizeze 
eforturi nu să excludă.

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

Ediția 2014 a Jocurilor 
Paralimpice Invictus a trecut fără 
ca steagul României să fie prezent. 
Luptătorii noștri răniți au nevoie 
să fie în locul în care pot să arate 
că nu sunt cu nimic mai prejos 
decât colegii lor din alte tari.

Misiunea Invictus România 
este de a trimite cel puțin un 
luptător rănit în Afghanistan sau 
Irak la ediția viitoare a jocurilor 
paralimpice Invictus. Pentru 

că sacrificiul impune respect! 
PENTRU CĂ PUTEM!
Proiectul a luat naștere odată 
cu participarea a 3 Invictusi la 
Transmaraton și la campania 
de fundraising pentru Pădurea 
Copiilor pe 20.09.2014, 
comemorând astfel și sacrificiul 
militarilor care au murit 
construind Transfagarasanul.
Au avut loc evenimente ca 
Ștafeta Veteranilor pe 25.10 - 
Ziua Armatei, printr-o alergare 
tip ștafeta pe distanța București 
Carei (1 100km). În unele localități 
elevii din școli și veteranii au ieșit 
să întâmpine ștafeta cu steaguri 
iar alergătorii s-au oprit să țină o 
mică lecție de istorie.
Invictus a fost prezent și la Ziua 
Armatei în Școli, eveniment prin 
care elevii a 5 licee bucureștene 
au aflat despre veteranii de ieri 
și de azi. Pe 8.11 Invictus a strâns 
40 de voluntari care au participat 
la campania de împăduriri a 
asociației Viitor Plus, probabil 

primul eveniment de asemenea 
anvergura care a legat un grup de 
militari de o organizație civilă.

Pe 11.11- Ziua Veteranilor, 
Invictus a organizat primul triatlon 
desfășurat vreodată în armată 
(21km alergare, 40 km bicicleta și 
1,5 km înot). 

Pe 1.12, Invictus a organizat Stele 
pentru Veterani, o alergare care a 
început în 24 de garnizoane și s-a 
încheiat în Alba Iulia.

Vom continua să marcam astfel 
de evenimente istorice și să 
răspândim voluntariatul și 
fundraisingul în mediul militar, 
dar în același timp să readucem 
armată și societatea civilă laolaltă 
prin educație.

Simțim nevoia să facem lucrurile 
mai bine. Credem cu tărie că nu 
contează ce ești, ci contează ceea 
ce faci. Nu îți convine ceva, o 
stare a anumitor lucruri, gândește, 
identifică cauza nu efectul... și 
apoi acționează. 
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Invictus Romania

Foto: Gabriel Silviu Ratiu

Invictus Romania
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Hero  
cățelul salvator
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Poliția Română folosește câinii 
pentru a executa misiuni dintre 
cele mai diverse, de la căutat 
urme, la depistat stupefiante, 
substanțe periculoase sau 
explozive, până la salvat de vieți 
omenești.
„Prieten de nădejde, credincios, 
camaradul care nu te lasă la 
greu și care este capabil să își 
dea viața pentru stăpânul său”… 
așa îl descrie Valentin Gigolea, 
pe cel mai bun coleg și partener 
al său, pe ciobănescul german 
HERO, câine calificat în categoria 
„câine de serviciu, specializat în 
detectare de explozivi”.

Text & foto:  
Centrul de Informare si Relatii Publice
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Povestea acestui tandem, câine-
instructor, începe în anul 2011, când 
agentul șef adjunct Valentin Gigolea, 
din cadrul Biroului Pirotehnic al 
Inspectoratului General al Poliției 
Române, l-a preluat de la Centrul 
Chinologic Sibiu.

„Pe Hero îl am de când avea doar 
cinci luni. Am fost primul lui 
instructor și cu siguranță voi fi și 
ultimul. Până la un an, l-am crescut 
acasă ca pe un copil, a devenit 
membru al familiei mele.” 

Potrivit celor relatate de 
instructorul de dresaj canin: „...
în această muncă, legătura dintre 
conductorul câine-serviciu și 
animal este esențială. Astfel se 
naște un limbaj cunoscut de câine 
și stăpânul său”. 

Fiecare câine este dresat să se 
exprime într-un anume mod, 
atunci când descoperă ceea ce 
caută. Învață cum să semnaleze 
prezența materialului explozibil. 
În aceste situații, animalul e 
învățat cu mirosul explozibilului, 
dresat să ia poziția șezut și să nu 
atingă, sub nicio formă, pachetul 
suspect. Este de ajuns o singură 
comandă, venită din partea 
conductorului său, iar Hero se 
transformă pe loc într-un adevărat 
soldat.

Astfel, 24 de ore din 24, șapte 
zile din șapte, câinele participă 
alături de grupă (cinci polițiști 
și un câine) la toate activitățile 
și misiunile care, pe cât sunt 
de diverse, pe atât sunt de 
periculoase.

„După trei și jumătate de 
nenumărate lecții de anduranță 
și agilitate, ore de pregătire 
chinotehnică și de aplicații 
practice, dresajul complex ce 
implică disciplină impecabilă, 
energie, exerciții elaborate, 
forțarea limitelor, curaj, rezistență 
psihică și fizică, au făcut din eroul 
meu, de aceea i-am dat și acest 
nume, un veritabil și profesionist 
câine polițist. 
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E un câine foarte inteligent și 
afectuos. În fiecare dimineață mă 
așteaptă, cu răbdare în privire, 
dar neliniște în comportament, 
ca, după asigurarea întreținerii, 
curățeniei, hrănirii celorlalți șase 
membrii ai padocului, să ne reluăm 
exercițiile cotidiene.
Vă mărturisesc, cu mândrie, că 
el este câinele care a fost ales să 
defileze, împreună cu mine, la 
parada de 1 Decembrie din anul 
2014”, ne mai spune Valentin 
Gigolea.
Acestea sunt câteva gânduri ale 
unui polițist, care a transformat 
dragostea lui pentru animale, în 
cea mai frumoasă meserie pe care 
putea s-o îmbrățișeze. 
Valentin a ales să fie mereu în 
preajma unui partener devotat, 
loial și plin de voioșie, care 
dă dovadă de cea mai sinceră 
afecțiune și care reușește să-i 
schimbă starea sufletească, 
indiferent de cât de gri era ziua 
înainte să ajungă la padocul lui 
Hero.    
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