
PROF. UNIV. DR. GELU ONOSE – CURRICULUM  VITAE (rezumativ) 
 

Dr. Gelu Onose – vârsta: 61 ani ; absolvent, în 1982, al Facultăţii de Medicină Generală din  
                                                cadrul Institutului de Medicină şi Farmacie, Bucureşti, Romania  

 

Grade, calificări  şi  funcţii/ poziții de recunoaștere, profesionale: 
 

-  Profesor și Conducător de Doctorat (din 2008) la Universitatea de Medicină şi Farmacie  
                                                                                         ”Carol Davila” (UMFCD), Bucureşti 
 

  -  Doctor  în  Medicină;  -  Cercetător  ştiinţific  (principal)  gr. I; 
 

  -  Medic  primar  de:  - Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie (RMFB) şi   
                                       - Geriatrie-Gerontologie (G-G) 
 

  -  Competenţe  în:    - Ecografie generală  şi  
                                    - Managementul serviciilor de sănătate 
 

 - Şeful Disciplinei de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie (RMFB) – din cadrul 
Facultății de Medicină a UMFCD – și al Secţiei Clinice de Recuperare neuro-musculară şi 
respectiv, al Nucleului de Cercetare Ştiinţifică în RMFB, de la Spitalul Clinic de Urgenţă 
“Bagdasar-Arseni” (SCUBA), Bucureşti 
 

  - Președinte Co-Fondator al Societății Române de NeuroReabilitare (Romanian Society 
for Neurorehabilitation (acronim: RoSNeRa) – afiliată la World Federation for 
NeuroRehabilitation (WFNR) – membru al Consiliului WFNR 
   - Președinte Co-Fondator al Societății Române de Patologie, Terapie și Recuperare, 
Vertebro-Medulare (Romanian Society for Spinal Cord Pathology, Therapy and 
Rehabilitation (acronim: RoSCoS) – afiliată la International Spinal Cord Society (ISCoS) și 
la European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF); (din 
2008/ 2009) 
- Președinte de Onoare Executiv al Societății Române de Medicină Fizică, de 

ecuperare, și Balneoclimatologie (acronim: SRMFRB) – din 2015 R              

 - Președinte al ”Spinal Cord Injuries Research Panel”, din cadrul  Management Commit-

tee al World Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology (AMN – din 2016) 
 

 - Selectat şi invitat - ca ”om de știință de înaltă specialitae”- şi desemnat de către 
Thomson Reuters Global Institutional Profiles Project ca reprezentant tip ”invited 
only”, personalitate profesional academică reprezentativă pentru dialog şi opinii calificate în 
raport cu Times Higher Education's influential World University Rankings în parteneriat 
cu compania Thomson Reuters (cei ce gestionează baza de date ISI) - 2010, 2011, 2012 
 

- Invitat ca Peer-Reviewer (martie 2010) de către “Journal of Molecular Histology” (editat 
de Springer Publishing Company și respectiv (martie, 2012), de către ”Spinal Cord” journal – 
ambele publicații indexate ISI Thomson Reuters 
 

-  Membru/ contributor (2011-2012) la realizarea proiectului educativ de mari proporții 
și importanță ”E-Learning for Spinal Cord Injury Health Professionals” (”a web based -
”elearnSCI.org” - educational resource on Comprehensive Management of Spinal Cord 
Injuries”), al International Spinal Cord society (ISCoS) - inclusiv, specific, în 4 module/ 
submodule ale acestuia: ”Clinical Assessment of Patients with SCI”,  ”Assistive Technology 
Module and Mobility & seating sub-module” Management of neurogenic bladder”, 
Physiotherapy Module and Physical therapy perspectives on rehabilitation sub-module” 
 

- Guest Editor la Special Issue, Second Edition, Vol. 4 și respectiv, Vol. V, Third Edition, 
2012 - ale   Journal of Medicine and Life 
 

- Membru Fondator al Honorary Editorial Board al Journal of Neurorestoratology  
                                                                                                                                        (în 2013) 
 



- Senior Expert (din 2012) și totdată: Raportor (din 2013), pentru ”Chronic Conditions 
Management” și respectiv, pentru ”Healthy and Active Ageing” (din 2016) – al Comité 
Permanent des Médecins Européens/ Standing Committee of European Doctors (CPME) 
- Invited lecturer la aproape toate – de laprimul – European Teaching Courses on Neuro- 
Rehabilitation, cu prezentări de cursuri (în 2011, 2013, 2015, 2017) și respectiv, cu 
contribuții la organizarea ediției din 2012 
 

- Invited professor/ speaker – în cadrul International Educational Program al McCann - 
Erickson Complete Medical, Company (India) – pentru a susține două prelegeri/ 
conferințe, la International Symposium ”BEYOND TBI (Optimizing management in 
TBIs)”, ce a avut loc la Mumbai/ India, în august, 2013  
 

 Activităţi, performanţe, realizări - editoriale, ştiinţifice, didactice şi manageriale: 
 

- 8 (opt) cărţi medicale publicate (inclusiv dezvoltări extensive a două ediții adăugite 
publicate; la 7 dintre aceste cărți, autor principal) plus un corolar - de sinteză, practic al 
întregii activități editoriale de mari proporții - reprezentat de primul set/ platformă de Ghiduri 
de Practică Profesională pentru specialitatea de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 
(RMFB) din Romania; totdată, una dintre cărți, “Spondilartropatiile” a fost distinsă, în 
2002, cu Premiul “Iuliu Haţieganu” al Academiei Române iar alte trei, după cum urmează: 
”Compendiu de NeuroReabilitare, la adulți, copii  și vîrstnici” - cu Diploma Salonului de 
Carte Universitară, 2009 (acordată de UMF ”Carol Davila”, Editura și Bibioteca 
Centrală, ale acesteia) -, „Platformă de ghiduri de practică profesională pentru 
specialitatea Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie“ - cu Diploma ”Carol Davila” 
(acordată de UMF ”Carol Davila”, și Editura acesteia, pentru una dintre cele 3 cele mai 
reușite apariții editoriale ale sale în 2011) - și capitolul ”Recuperarea în suferințe după 
traumatisme vertebro-medulare”, din Vol. 2 al ”Tratat de Neurochirurgie” (2 volume - 
autor principal și editor coordinator: Prof. Dr. A.V. Ciurea) - cu Premiul ”Carol Davila”/ 
2011 pentru Științe Medicale” (acordat de Academia Oamenilor de Știință din România) 
 

-  5 (unul - echivalent - publicat în serial în revista ”Muncitorul sanitar”, în 1989) în cărți/ 
tratate medicale   
 

- Cca. 250 de: lucrări şi articole ştiinţifice - comunicate la numeroase  simpozioane, 
consfătuiri, conferinţe, congrese, în ţară şi în străinătate sau/şi publicate în reviste de 
specialitate (inclusiv unele indexate ISI Thomson sau/și în baze de date internaținale (BDI) -, 
rapoarte de etapă în proiecte de cercetare științifică şi apariţii/ interviuri, pe teme profesionale, 
în  mass media 
 

-  3 Brevete (plus 2 Modele de Utilitate) de Invenţie, emise de către Oficiul de Stat pentru 
Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), între 1999 și 2014  
 

-  Premii: “Iuliu Haţieganu” al Academiei Romane (2002), premiile editoriale mai sus 
menționate și respectiv, cel al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (pentru 
proiectul de cercetare ştiinţifică cu acronimul “ACTUAT”- 2006) precum și al Salonului 
Internaţional de Inventică, de la Geneva (Medalia de Aur pentru proiectul de cercetare 
ştiinţifică cu acronimul “ROBOSIS”/ ”Mechatronic Orthotic Device - ”MOD” - 2008) 
 

- Membru  în  Consiliul  Editorial al  revistei  ”InfoMedica”  
- Membru în Colegiul de Redacţie al ”Revista de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie 
- Membru în Board-ul Editorial și în colectivul de Peer-Review al revistei “Journal of  
                     Medicine and Life” (cotat în: Pubmed, Index Copernicus, Ebsco Host, ProQuest) 
- Membru  în  Colegiul de Redacţie al Revistei ”Industria Textila” (indexată ISI Thomson) 
- Membru Fondator al Honorary Editorial Board al Journal of Neurorestoratology (Dove 
                                                                                                                               Medical Press) 
 
 

-   Membru  al:  -  Asociaţia Medicală Romană (AMR), 



                           -  Societatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneo- 
                                                                                                               climatologie (SRMFRB)                        
                           -  Uniunea Medicală Balcanică (UMB), 
                           -  Societatea Internaţională de Tehnică Hidrotermală (SITH - Consiliul  
                                                                                Naţional al Secţiunii Române: S.I.T.H-S.R.,  
                          -  International Spinal Cord Society (IScoS), 
                          -  European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) 
                          -  International Society of Physical and Rehabilitation Medicine (ISPRM) 
                          -  World  Academy for Multidisciplinary Neurotraumatology (AMN) 
                          - World Federation for Neurorehabiliation (WFNR) 
                           
 

 

25.04.2018                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                               Prof. Univ. Dr. Gelu Onose  

                                                                                                               


