
Raport preliminar de activtate
academică – pe perioada ianuarie,

2018-septembrie,2018alPreședintelui:
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 data de 16.01.,2018, a avut loc Adunarea

Generală Anuală ordinară a RoSCoS

(a se vedea procesul-verbal al acestei 

Adunări Generale, pe web site-ul RoSCoS 

–www.roscos.org – la butonul ”Despre noi”).

...



... Datorită retragerii din funcțiile de Vicepreședinte și 
de membru în Consiliul Director, ale RoSCoS, 

începând cu 15.01., 2018, a D-lui Prof. CFM Dinu 

Constantin Mardare, Consiliul Director al RoSCoS
a propus menținerea membrilor actuali ai Consiliului 
Director pe aceleași funcții și respectiv, a aceleiași 

echipe de control, cu exepția promovării în funcția de 
Vicepreședinte, devenită vacantă, a D-nei Prof. CFM 

Anca Sanda Mihăescu – la momentul respectiv 
Trezorier al RoSCoS – și promovarea, datorită vacan-
tării astfel,a funcției de Trezorier, în această funcție și 

în locul vacantat din Consiliul Director, a D-lui Kt. 
Alexandru Cristian Pandrea, membru RoSCoS –

propuneri votate în unanimitate                           ...



...

Aceste modificări produse în strutura Consiliului 
Director au indus, conform legislației în vigoare, 
modificări corespunzătoare în Statutul RoSCoS

– în care membrii Consiliului Diector și funcțiile 
acetora sunt nominalizate – astfel încât noul 

Statut al RoSCoS a trebuit – și a fost – validat 

prin hotărâre judecătorescă [de asemenea 
postate – ca și situația actualizată consecutiv, a 
RoSCoS, în Registrul Național al Asociațiilor

(Partea A)și Fundațiilor,al Ministerului Justiției–
pe web site-ul RoSCoS, la butonul ”Despe noi”] ...





... 

Tot în cadrul Adunării Generale menționate, a 
fost adoptată, prin vot unanim și propunerea ca 
RoSCoS să adere la un prestigios Consorțiu 

academic format din:
Societatea Română de Medicină Fizică, de 

Recuperare și Balneoclimatologie (SRMFRB), 
Asociația Română de Balneologie (ARB) 

și
Societatea Română de NeuroReabilitare 

(RoSNeRa) 
– toate afiliate la 

Asociația Medicală Română (AMR).



În perioada: sfârșit de an 2017 – prima jumătate a 
anului 2018, am reușit împlinirea unui vechi 

deziderat: realizarea unui web site propriu, 

funcțional, al RoSCoS (www.roscos.org) !
Deși, pentru moment, majoritatea conținutului 

aestuia este în limba română, avem și un 
buton de opțiune pentru limba engleză – încă în 

construcție dar unde există deja postate unele 

documente traduse, astfel încât acet web 
site să poată fi accesibil, fie și pațial, inlcusiv în 

plan internațional – realizare bine primită de 
către ISCoS. Aducem pe această cale,

mulțumiri D-lui IT-st Laurențiu Nae.



















----- Mesaj redirecționat -----
De la: "Dr H S Chabbra" <worldsciday@gmail.com>
Către: "doroteeateoibas@yahoo.com" <doroteeateoibas@yahoo.com>
Cc: 
Trimis: mar., aug. 28, 2018 la 12:40
Subiect: Re: poster competition
Dear Dr. Doroteea Teoibas 
Thank you for submitting your poster for the "poster competition" for World SCI 

Day 2018. If shortlisted, the same shall be displayed during the forthcoming 
ISCoS ASM at Sydney from 12th to 14th September 2018. The result for the 
poster competition shall also be confirmed  at Sydney. 

We shall keep you briefed.
With Regards
Dr. H S Chhabra



----- Mesaj redirecționat -----
De la: Dr H S Chabbra <worldsciday@gmail.com> 
Către: "mihaelamandu37@yahoo.com" <mihaelamandu37@yahoo.com> 
Trimis: marți, 28 august 2018, 12:28:49 EEST 
Subiect: Re: "STOP SPINAL CORD INJURY" POSTER 
Dear Dr. Mihaela Mandu
Thank you for submitting your poster for the "poster competition" for World SCI 

Day 2018. If shortlisted, the same shall be displayed during the forthcoming 
ISCoS ASM at Sydney from 12th to 14th September 2018. The result for the 
poster competition shall also be confirmed at Sydney. 

We shall keep you briefed. 
With Regards 
Dr. H S Chhabra



----- Mesaj redirecționat -----
De la: Dr H S Chabbra <worldsciday@gmail.com> 
Către: "varsa_raluca@yahoo.com" <varsa_raluca@yahoo.com> 
Trimis: marți, 28 august 2018, 12:40:02 EEST 
Subiect: Re: Fw: Poster 
Dear Dr. Varsa Raluca 
Thank you for submitting your poster for the "poster competition" for World SCI 

Day 2018. If shortlisted, the same shall be displayed during the forthcoming 
ISCoS ASM at Sydney from 12th to 14th September 2018. The result for the 
poster competition shall also be confirmed at Sydney. 

We shall keep you briefed. 
With Regards 
Dr. H S Chhabra



Begin forwarded message:
From: Dr H S Chabbra <worldsciday@gmail.com>
Date: 28 August 2018 at 12:42:06 EEST
To: alina.bajenaru@ymail.com
Subject: Re: Poster Competition
Dear Dr. Bajenaru Alina Oana
Thank you for submitting your poster for the "poster competition" for World SCI 

Day 2018. If shortlisted, the same shall be displayed during the forthcoming 
ISCoS ASM at Sydney from 12th to 14th September 2018. The result for the 
poster competition shall also be confirmed  at Sydney. 

We shall keep you briefed.
With Regards
Dr. H S Chhabra









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

http://www.iscos.org.uk/sci-day →
http://www.worldsciday.org/ (button ”Events” →

2018 → Romania) →:
http://www.worldsciday.org/romania-2018.html
http://www.worldsciday.org/gallery-bucharest-

2018.html





(https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#search/frontiers/WhctKJTrbRCGMcHSNcNs
PDkQCqJVgKPVlQjxWmjBKqTSrMNTRpgJjlnZcLkvcpXlCsvxXlG) 




