
OLARU ȘI MÎRCA AU PURTAT DRAPELUL RM   

LA CEREMONIA DE DESCHIDERE A JOCURILOR OLIMPICE 

 

Dan Olaru, masterand de la Facultatea de Sport a Universității de Stat de Educaţie Fizică şi 

Sport, și Alexandra Mîrca au purtat drapelul Republicii Moldova la ceremonia de deschidere de vineri 

a Jocurilor Olimpice, pe Stadionul Naţional Olimpic din Tokyo. Ambii arcași au declarat că sunt 

mândri și onorați că au purtat drapelul Republicii Moldova. Sportivi datorează succesele lor 

antrenoarei Irina Cecanova. 

Dan Olaru și Alexandra Mârca vor participa la Tokyo 2020 la proba individuală și mixtă. Dan 

Olaru va înregistra a doua participare la Jocurile Olimpice. La Jocurile Olimpice de la Londra 2012 el 

a fost port drapelul Republicii Moldova, fiind cel mai tînăr membru al Echipei Olimpice. Alexandra 

Mîrca a marcat debutul său olimpic la Jocurile Olimpice din Rio 2016. 

Cu ocazia ceremoniilor de deschidere și închidere se desemnau pănă în prezent fie un bărbat, 

fie o femeie care să poarte drapelul țării. În vederea transmiterii unui mesaj de egalitate între sexe, 

Comitetul Internațional Olimpic a schimbat protocolul anul trecut, astfel încât Comitetele Naționale 

Olimpice au desemnat un bărbat și o femeie ca purtători de drapel la ceremoniile de deschidere și 

închidere a Jocurilor Olimpice. 

Amânate în 2020 din cauza pandemiei, Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt organizate anul 

acesta într-o atmosferă lipsită de fast, fără spectatori și sub aceeași amenințare apăsătoare a pandemiei. 

Mai mulți sportivi au fost depistați deja în satul olimpic ca fiind infectați cu SARS-CoV-2, iar 

amenințarea unei noi anulări a Jocurilor Olimpice a stăruit până în ultima clipă. Tokyo este în stare de 

urgență până la 22 august. 

La festivitatea de deschidere de vineri au asistat aproape 950 de persoane. În absenţa 

spectatorilor, asistenţa a fost formată din oficiali, jurnalişti, artişti şi sportivi. Doar 15 lideri mondiali 

au asistat la deschiderea jocurilor. Jocurile Olimpice 2020 se vor încheia la 8 august. 

Republica Moldova este reprezentată la Jocurile Olimpice 2020 de 20 de sportivi. 14 atleți sunt 

studenți și absolvenți ai Universității de Stat de Educație Fizică și Sport.  

Primii sportivi moldoveni vor intra în concurs duminică, 25 iulie. Aceștia vor fi înotătorii 

Tatiana Salcuțan și Alexei Sancov, Anna Dulce la tir, proba 10 metri pistol aer, dar și judocanul Denis 

Vieru. El îl va înfrunta pe uzbecul Sardor Nurillaev în primul tur, în categoria de greutate de 66 de 

kilograme. Luni, 26 iulie, celălalt judocan moldovean, Victor Sterpu îl va întâlni pe cubanezul Magdiel 

Estrada, în categoria de 73 de kilograme.  Și-au aflat primii adversari și arcașii. Marți, 27 iulie, 

Alexandra Mîrca o va înfrunta pe chineza Xiaolei, iar Dan Olaru - pe canadianul Crispin Duenas. 

 

 



 


