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     Prof. Iuliu Hațieganu                  Prof. Nicolae Testemiţanu

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” 
din Cluj-Napoca a organizat, în perioada 9-12 mai 2012, edi-
ţia a XVII-a a Cupei memoriale “Iuliu Haţieganu - Nicolae 
Testemiţanu”. Întrecerile s-au desfăşurat la 5 discipline sporti-
ve: fotbal pe teren redus, baschet B, volei B şi F, tenis de 
masă. Manifestările sportive au adus câştig de cauză la 

punctajul total Universităţii „Iuliu Haţieganu”, care a câştigat 
la 3 ramuri din 5. 

În cadrul manifestării ştiinţifice organizate cu tema 
„Promovarea educaţiei pentru sănătate, prin educaţia fizică 
şi prin practicarea activităţilor sportive” au comunicat lu-
crări atât cadrele didactice din Chişinău  (Lectorii superiori 
Vasile Guragata, Maria Ivanov, Mihai Cojocari, Arcadie 
Popovici), cât şi din Cluj-Napoca (Prof. dr. Traian Bocu,
Lector dr. Cornelia Suciu, Asistenţii drd. Ciprian Kollos  
şi Sergiu David). Materialul prezentat de către cadrele 
didactice din Chişinău a abordat aspecte legate de modali-
tăţi de gestionare a stresului psihoemoţional de către stu-
denţi, prin practicarea exerciţiilor fizice moderate. Rămâne 
un deziderat asigurarea sănătăţii populaţiei pe cele trei 
paliere conforme cu cerinţele OMS - sănătatea fizică, 
psihică şi socială. Materialul colegilor din Cluj s-a referit la 
cadrul general oferit de legislaţia din domeniul educaţiei, 
în vederea asigurării unei stări de sănătate optime prin 
activităţi de educaţie fizică şi sport, elevilor şi studenţilor.
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EVENTS
EVENIMENTE

Cupa Memorială şi Simpozionul Internaţional “Nicolae 
Testemiţanu” – “Iuliu Haţieganu” 
Memorial Cup and the International Symposium “Nicolae 
Testemiţanu” – “Iuliu Haţieganu”   

Moment din timpul competiţiei de baschet. Echipele de volei înaintea începerii competiţiei. 

Trofeele puse în joc. Fotografie de grup cu delegaţiile celor două universităţi la festivi-
tatea de premiere. De la stânga: Sergiu David, Arcadie Popovici, 
Traian Bocu, Maria Ivanov, Mihai Cojocari, Vasile Guragata, 
Cornelia Suciu, Ciprian Kollos, Cornel Ciurea.
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