
Mesajul transmis de Prof. dr. Gheorghe Ioan Mihalaş

Stimate domnule profesor,

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că tocmai a ieșit de sub
tipar volumul „Academia de Științe Medicale – Filiala Timișoara
– 25 de ani de la înființare”. În cele peste 200 de pagini ale
volumului, apărut în Editura Academiei Române, sunt trecute în
revistă aspecte din viața academică medicală din Timișoara, note
biografice ale membrilor, lista sesiunilor de comunicări precum și o
galerie foto din arhiva filialei.

Considerăm că, în contextul actual al dezvoltării cercetării
științifice, domeniile noastre au o vizibilă convergență,
deschizând calea unor potențiale colaborări în viitor și pe plan
academic.  În spiritul colegialității profesionale dorim să
trimitem filialei dvs. un exemplar din acest volum.

Cele mai cordiale salutări colegilor din filiala pe care o
conduceți.

Cu cea mai înaltă considerație,

Prof. dr. Gheorghe Ioan Mihalaș
Vicepreședinte al filialei Timișoara a ASM
Coordonator al volumului

Mesajul de răspuns transmis de Prof. emerit dr. ing. Vladimir Ioan Creţu

Stimate Domnule Profesor,

În primul rând vă felicit pentru iniţiativa D-voastră de a edita un volum destinat 
prezentării activităţii Filialei Timişoara a Academiei de Ştiinte Medicale din România.

În al doilea rând Vă mulţumesc pentru onoarea pe care ne-o faceţi de a ne pune la 
dispoziţie un astfel de volum care promite a fi deosebit de interesant şi în acelasi timp 
extrem de util.

Apreciem în mod deosebit acest demers şi considerăm şi noi la rândul nostru, că 
domeniile noastre au acea vizibilă convergenţă de care aminteaţi şi că în mod evident 
putem demara în viitor potenţiale colaborări în plan ştiinţific şi desigur în plan academic.
Mulţumindu-vă încă odată pentru acest demers, îmi permit ca la rândul meu, să transmit 
în numele colegilor Filialei Timişoara a ASTR, cele mai cordiale salutări colegilor din 



Filiala Timisoara a ASMR.

Cu deosebita stimă şi consideraţie,

Prof.emerit dr.ing. Vladimir-Ioan Creţu
Preşedinte al Filialei Timişoara a ASTR


