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2020-03-06 18:50:25

Multipla campioanÄƒ a României, Simona Amânar a fost prezentÄƒ la Universitatea din PiteÈ™ti în cadrul conferinÈ›ei de ?
sport ? Modele sociale?, fiind invitatul special al evenimentului.

Festivitatea, organizatÄƒ de Departamentul de EducaÈ›ie FizicÄƒ È™i Sport al UniversitÄƒÈ›ii din PiteÈ™ti, s-a bucurat de
reprezentanÈ›ilor InstituÈ›iei Prefectului ArgeÈ™, subprefectul Adrian Bughiu È™i directorul cancelariei prefectului dl. Luc
Ionescu, PreÈ™edintele Senatului universitar, d-na prof.univ.dr. Mihaela Diaconu, Prorector conf.univ.dr. Adrian SÄƒmÄƒre

Directorul Departamentului de EducaÈ›iei FizicÄƒ È™i Sport, Liviu MihÄƒilescu a evocat tradiÈ›ia acestui prestigios evenim
personalitÄƒÈ›ile din domeniul sportului care au fost omagiate la UPIT pentru performanÈ›Äƒ. AstÄƒzi, pe lista performerilo
internaÈ›ionali români, li se alÄƒturÄƒ Simona Amânar TabÄƒrÄƒ, poate cel mai important nume din domeniul gimnasticii r

Prorectorul conf.univ.dr. Adrian SÄƒmÄƒrescu a evidenÈ›iat importanÈ›a deschiderii universitÄƒÈ›ii cÄƒtre marile valori au
totodatÄƒ, importanÈ›a pÄƒstrÄƒrii contactului cu cei care formeazÄƒ campionii României, campioni care, la rândul lor, dev
sociale pentru generaÈ›iile care vin.

PreÈ™edintele Senatului universitar, d-na prof.univ.dr. Mihaela Diaconu a subliniat importanÈ›a omagierii la UPIT a Simone
Amânar, cea care a reprezentat România la cel mai înalt nivel È™i a adus vizibilitate mondialÄƒ È›Äƒrii noastre.

Decanul FacultÄƒÈ›ii de È˜tiinÈ›e, EducaÈ›ie FizicÄƒ È™i InformaticÄƒ, dl. prof.univ.dr. George Mihail Man a relevat impo
douÄƒ domenii - sportiv È™i social ? domenii care se întrepÄƒtrund È™i impactul sportului È™i modelelor din sport asupra
care este într-o continuÄƒ schimbare.

Reprezentantul InstituÈ›iei Prefectului, Adrian Bughiu a subliniat, de asemenea, performanÈ›a campioanei, numeroasele
medalii obÈ›inute în competiÈ›iile olimpice mondiale È™i, totodatÄƒ, personalitatea femeii Simona Amânar ca model în soc
româneascÄƒ.

Invitata, multipla campioanÄƒ a României, Simona Amânar s-a arÄƒtat încântatÄƒ cÄƒ se afla la PiteÈ™ti, la universitatea u
desfÄƒÈ™urat È™i finalizat studiile doctorale. TotodatÄƒ, a adresat impresionane cuvinte de recunoÈ™tinÈ›Äƒ profesorilor
din PiteÈ™ti care au îndrumat-o, au coordonat-o în decursul studiilor doctorale.

