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Un absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău a purtat drapelul 

României la Jocurile Olimpice de la Beijing 

 

Comunicat de presă 

 

Paul-Constantin Pepene au fost unul din cei doi Purtători de Drapel pentru România, la 

Jocurile Olimpice de la Beijing, 2022. Acesta este absolvent al Universității „Vasile 

Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, la programele 

de licență Educație Fizică și Sportivă (2011), Sport și performanță motrică (2021) și master 

Performanță sportivă (2015).  

      Paul-Constantin Pepene (schi fond) este primul și singurul schior de fond din România 

care a câștigat un titlu mondial la U23. Are în palmares două medalii mondiale de argint la 

seniori, la schi pe role. El este la a patra participare olimpică după prezențele de la Vancouver 

2010, Sochi 2014, Pyeongchang 2018.  

„A patra participare la Jocurile Olimpice, pentru mine e mai specială, pentru ca am fost 

port drapelul României. Am obținut locul 28 în proba de skiathlon 15 kilometri clasic + 15 

kilometri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Voi mai participa pe 11 februarie la 

proba 15km clasic start cu interval și pe 16 februarie la sprintul pe echipe cu Raul Popa. Pe 

aceasta cale, doresc sa mulțumesc profesorilor de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din 

Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății,  Departamentul de Educație 

Fizică și Performantă Sportivă, pentru sprijinul și dezvoltarea mea sportivă în performanță”, a 

declarat Paul-Constantin Pepene.  

Un al doilea reprezentant la Jocurile Olimpice este Popa Raul-Mihail (schi fond), 

absolvent al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe ale Mișcării, 

Sportului și Sănătății, la programul de licență Sport și performanță motrică (2020) și în prezent 

student la master, Performanță sportivă, anul I.  

„Ne mândrim cu absolvenții și studenții noștri, mai ales atunci când performanța atinge 

cel mai înalt nivel. Pentru un sportiv, Jocurile Olimpice au o semnificație aparte, fiind treapta 

cea mai înaltă a carierei lor. Rezultatele lor sunt, pentru noi, cea mai bună carte de vizită.  

Suntem onorați că reușim, prin activitățile academice, să contribuim la modelarea personalității 

lor”, a declarat Conf. univ. dr. Dan-Iulian ALEXE, Decanul Facultății de Științe ale Mișcării, 

Sportului și Sănătății.  
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