
Raport de activtate academică – pe 
perioada ianuarie, 2017– ianuarie, 2018

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
și în 05.09., 2017 a avut loc încă o Adunare 

Generală (extraordinară conform Statutului) – datorită 
necesității de a avea, anual și o Adunare Generală

desfășurată în cadrul unei manifestări științifice (nouă
cerință a ISCoS) pentru menținerea afilierii unei 

societăți, respectiv a RoSCoS la ISCoS – ocazie cu care
am prezentat un Raport preliminar de activitate 

academică a RoSCoS, vizeazând perioada de după 
30.01., 2017, până la 5.09., 2017.

A se vedea procesle-verbale ale acestor Adunări 
Generale, pe web site-ul RoSNeRa (www.rosnera.org),

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



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









”Yes We Can Avoid Spinal Cord Injury (SCI)” – Poster ce a fost 
slecționat [la competiția internațională, organizată de către ‘ISCoS 

SCI Day Committee’ cu ocazia ediției din acest an a World SCI Day 
(http://www.iscos.org.uk/sci-day)] mai întâi în cadrul unui panel de 8 

cele mai reușite postere aferente acestei tematici și apoi, dintre 
aceste 8 postere (expuse) în cadrul ISCoS Annual Scientific Meeting

(ce a avut loc la Dublin, Irlanda, în 24-26 Octombrie, 2017), acest 
poster s-a clasat pe primul loc, fiind declarat câștigător al întregii 
competiții aferente ! – ‘… poster competition on “Yes We Can” 

during the SCI day 2017’ … ‘your poster has won the 1st position’ –
‘Best Poster Award –IInd SCI Day’ [e-mail transmis de către 

International Spinal Cord Society (ISCoS) President Elect: Dr H S 
Chhabra (de asemenea ISCoS SCI Day Committee Chair) prim-
autorului (și corespondent) al acestei lucrări, Dr. Andrada Mirea] 

(http://www.iscos.org.uk/officers;  
http://www.worldsciday.org/pres_mess.html; 

http://www.iscos.org.uk/sci-day) 











...







Obiectiv de realizat !:

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


