
 

 

 

Evenimentul „Oportunități antreprenoriale în domeniul Educației fizice și 

sportului” organizat online la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Comunicat de presă 
 

În data de 30.03.2021, începând cu ora 14.00, s-a desfășurat masa rotundă cu tema 

„Oportunități antreprenoriale în domeniul Educației fizice și sportului”, activitate desfășurată 

online, pe platforma TEAMS a Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău.  

La această întâlnire au fost invitate personalități din domeniul Educației fizice și 

sportului, profesori și antreprenori care s-au evidențiat, în cariera lor prin activitățile, dar mai 

ales, prin rezultatele obținute. Evenimentul organizat de Universitate, prin Facultatea de Științe 

ale Mișcării, Sportului și Sănătății, a reunit specialiști de prestigiu, printre care amintim: 

1. Ungureanu Răzvan – Manager Clubul QFITT Bacău, una dintre bazele sportive și de 

agrement frecventate de un număr mare de practicanți ai fitness-lui; 

2. Sava Cristian – Președinte al Asociației Județene de Fotbal Bacău, structură sportivă 

de drept privat care coordonează activitățile cluburilor băcăuane afiliate; 

3. Păduraru Costel – Director adj. la Colegiul „Mihai Eminescu” din Bacău;  

4. Vrînceanu Iulian – Inspector de specialitate în cadrul ISJ Bacău; 

5. Galeru Ovidiu - Președinte Asociația Județeană de Natație și Pentatlon Modern/ 

Președinte Club Sportiv Nautica Bacău. 

 

La această întâlnire au participat aproximativ 100 de studenți ai Facultății de Științe ale 

Mișcării, Sportului și Sănătății din cadrul Universității ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, de la 

programe de studii de licență (Educație fizică și sportivă, Sport și performanță motrică) și 

programe de studii de master (Performanță sportivă, Activități motrice curriculare și de timp 

liber). 

Temele abordate au captat interesul studenților, iar numărul mare de întrebări adresate 

invitaților de către studenți, cât și dialogul constructiv au contribuit la proiecția unor strategii 

care să încurajeze și să orienteze viitori absolvenți în construirea unei cariere în domeniul 

Educației fizice și sportului. 

 

 

 

 

 

Prorector pentru etica și imaginea universității, 

Conf. univ. dr. Cristina CÎRTIȚĂ-BUZOIANU 

 
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN 
BACĂU 

Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115 
Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753 

www.ub.ro; e-mail:rector@ub.ro 

 

  


