
Raport preliminar de activtate
academică – pe perioada ianuarie-
septembrie, 2017– al Președintelui:

Prof. Dr. G. Onose

Societatea Română de Patologie,Terapie și Recupera-
re, Vertebro-Medulare (/Societatea Română a Măduvei 
Spinale – Romanian Spinal Cord Society – RoSCoS)



În 30.01.,2017, a avut locprecedenta: Adunare Generală
de raport/dare de seamă și alegeri – conform 

Statutului RoSCoS: odată la 4 ani – a acestei Societăți.

A se vedea procesul-verbal al acestei Adunări 
Generale, pe web site-ul RoSNeRa (www.rosnera.org),

la butonul ”RoSCoS” – sub-butonul ”Consiliu Director”. 

Ca atare, prezentul meu raport – datorită necesității de a
avea (o) Adunare(a) Generală anuală desfășurată în 

cadrul unei manifestări științifice (nouă cerință a ISCoS) 
pentru menținerea afilierii unei societăți, respectiv a
RoSCoS la ISCoS – privind activitatea academică a

RoSCoS, vizează perioada de după 30.01., 2017 și până 
în prezent

...







...

...

















• https://www.google.ro/#q=iscos+international+s
ci+day ; se dă click pe:

• SCI Day - International Spinal Cord Society; de 
aici (http://www.iscos.org.uk/sci-day) se dă se 
dă click pe ”World SCI Day” și se ajunge la: 
http://www.worldsciday.org/; (aici, la butonul 
”Events”, se accesează ”România”) și se 
ajunge la:
http://www.worldsciday.org/Romania.html
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"În perioada 25-27 Mai, 2017, a avut loc la 
Techirgiol „Congresul Naţional Anual al Societăţii 
Române de Medicină Fizică, de Recuperare şi 
Balneoclimatologie (SRMFRB) – cu participare 
internaţională …

Au participat 147 de profesionişti din România şi 3 
lectori din străinătate (Danemarca, Italia, 
Slovenia).

Congresul a fost un real succes sub aspect profe-
sional-ştiinţific, fiind inclusiv consistent mediatizat.

S-au respectat atât programul de prezentări ale 
lucrărilor cât şi cel al cursurilor pre-congres 
(ţinute în dimineaţa zilei de 25 mai 2017) precum 
şi toate considerentele şi reglementările 
deontologice, conform exigenţelor CMR."







Manifestarea este creditată cu 13 puncte de 
Educație Medicala Continuă de către Colegiul 

Medicilor din România, conform adresei 
nr. 6277 din 29.08.2017



Vizibilitate/recunoaștere internațională:
http://www.iscos.org.uk/ → 

http://www.iscos.org.uk/sci-day → 
http://www.worldsciday.org/ → 

http://www.worldsciday.org/event2017.html → 
http://www.worldsciday.org/Romania2017_A.html



Obiectiv de realizat !:

(re-)facerea web site-ului 
RoScoS: www.RISCI.ro !


