
Raport de activitate, pe perioada 2015-până în prezent, al Nucleului de Cercetare 
Științifică în Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie (RMFB) – aferent 

Clinicii de Recuperare neuro-musculară (RNM) a Spitalului Clinic de 
Urgență ”Bagdasar-Arseni” (SCUBA), București 

 
Perioada menționată în titlul prezentului raport s-a caracterizat [ca de altfel și cea 
precedentă, anume de după începerea crizei economice – ce a marcat totdată, sfârșitul 
intervalului de timp în care cercetarea științifică a fost finanțată efectiv conform 
obiectivului asumat la nivel național: de cercetare de excelență (CEEX)] printr-o situație 
conjunturală încă relativ dificilă sub aspectul posibilității alocării de resurse materiale 
aferente și ca atare, prin șanse mai reduse de acces la granturi. 
Astfel, față de anii de dinaintea crizei economice – și cu derulări/ finalizări, până la nivel 
de 2011 – activitatea de cecetare la nivelul nucleului nostru și nu numai, a avut o 
magnitudine mai redusă – din motivul obiectiv, legat de finanțare, evocat. 
Totuși, în perioada de raportare de mai sus, cu eforturi susținute, Nucleul de Cercetare 
Științifică în RMFB aferent Clinicii de RNM a SCUBA, prin membrii ai săi – Prof. Univ. 
Dr. Gelu Onose, Asist. de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI), Dr. Ioana Andone și 
Asist. de CDI, Dr. Cristina Popescu – a consemnat următoarele realizări semnificative, 
contributive inclusiv la vizibilitatea academică și astfel, la prestigiul SCUBA: 
 

- Proiect internațional de cercetare științifică – derulat, până în prezent, pe bază de 
contribuție voluntară (nefințat), la solicitarea  Consiliului European al Medicilor 
(Comité Permanent/ Standing Committee of the European Doctors – CPME) – Grupul 
de Lucru privind Îmbătrânirea Sănătoasă și Activă (the Working Group for 
Healthy and Active Ageing: http://www.cpme.eu/; http://www.cpme.eu/cpme-working-
groups-and-rapporteurs/; https://www.cpme.eu/working-group-and-r/; 
https://www.cpme.eu/working-group-and-r/healthy-and-active-ageing/), în contextul-
cadru al ”European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-
AHA)” (https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en), în perioada ianuarie-decembrie, 
2014, cuprinzând două studii pilot referitoare la nivelul de informare/ instruire – în 
rândul medicilor și respectiv, al pacienților vârstnici (60 de ani și peste) – privind 
declinul funcțional și fragilitatea, legate de îmbătrânire. Coordonator: Prof. Dr. 
Gelu Onose – Președintele Working Group (WG) for Healthy and Active Ageing al 
CPME (http://www.cpme.eu/cpme-working-groups-and-rapporteurs/ – 
subbutonul ”Healthy and Active Ageing” –; http://www.cpme.eu/cpme-working-groups-
and-rapporteurs/healthy-ageing/)      
Aceste două studii pilot au urmărit identificarea și analizarea unor aspecte principale 
conexe problematicii menționate, pe baza răspunsurilor obținute la chestionarele specifice, 
standardizate, elaborate de către autori și colectate de la nivelul a două state membre ale 
Unuiunii Europene (UE) – România și Letonia – cu intenția extinderii respectivelor 
studii și la nivelul altor state din UE și nu numai. Concret: 
”Health literacy survey on functional decline and frailty (related to ageing): 
introduction and methdological background” (http://www.cpme.eu/survey/health-
literacy-survey-on-functional-decline-and-frailty-introduction-and-methdological-
background/) 



”Health Literacy of Functional Decline and Frailty (related to ageing) – Pilot Survey 
for Doctors” (http://www.cpme.eu/survey/health-literacy-of-frailty-and-functional-
decline/) 
”Health literacy of Functional Decline and Frailty related to Ageing – Pilot Survey 
for Older Adult Patients (60+)” (http://www.cpme.eu/survey/health-literacy-of-
functional-decline-and-frailty-related-to-ageing-pilot-questionnaire-for-patients/). 

www.cpme.eu

Studiul, în ansamblu, a fost prezentat la Reuninea bianuală a CPME de la Reykjavik, 
Islanda – mai 2015 – și ulterior publicat: Onose G, Ancane G, Capisizu A, Monica 
Haras M, Rostowska O, Sorensen K, Spircu T, van der Vliet J, Anamaria Corca AM, 
Kizito H, Zygmunt D – DOCTORS AND OLDER PATIENTS’ HEALTH LITERACY 
ON FUNCTIONAL DECLINE AND FRAILTY RELATED TO AGEING - DATA 
FROM Romania AND Latvia. BIOPHILIA Journal Vol. No. 1:21-27, 2017   
(https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ibra → 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ibra/2017/1/2017_21/_pdf) 
 

- Proiect internațional de cercetare științifică – (co-)finanțat cu fonduri de la 
Uniunea Europeană – câștigat prin competiție, în 2014 ”Civil Society Dialogue 
Between EU And Turkey – III/ Political Criteria Grant Scheme (CSD-III/ PC) – 
Working Without Obstacles: Analysing the Policies of EU and Turkey Concerning 
Rights of Employees with Disabilities” (/”I can work”) – Prof. Dr. G. Onose, 



Peședinte co-fondator al Societatății Române de Patologie, Terapie si Recuperare, 
Vertebro-Medulare (RoSCoS – afiliată la International Spinal Cord Society – ISCoS – și 
la European Spinal Cord Injury Federation – ESCIF – cu sediul, oferit prin comodat, la 
SCUBA): contributor principal la aplicația pentru și la câștigarea, prin competiție, a 
acestui proiect și ulterior, în cadrul derulării acestuia, contributor/ co-autor și revizor al 
Proiectului de țară – România – aferent acestui proiect internațional (membră și 
persoană-cheie/ de contact în cadrul acestui proiect: Asist. de CDI, Dr. Ioana 
Andone): 

 
 

- Proiect internațional de cercetare științifică, inițiat și demarat, în 2014 (finalizat în 
2016 și prezentat la Congresul ESCIF – Viena, mai, 2016: 
http://www.escif.org/ESCIF,,news&showNews=NEWSNYNSDX5142016162355) de 
către European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) și intitulat ”Successful 
integration of people living with spinal cord injury” – proiect la care Societatatea 
Română de Patologie, Terapie si Recuperare, Vertebro-medulare (RoSCoS – afiliată la 
International Spinal Cord Society – ISCoS – și la European Spinal Cord Injury 
Federation – ESCIF – și cu sediul, oferit prin comodat, la SCUBA) este partener – 
Prof. Dr. G. Onose: membru activ în cadrul Working Group (WG) 5 – ”Mobility aids 
and assistive devices” al acestui proiect și contributor, inclusiv co-autor al raportului 
aferent proiectului menționat: 



”Concluding remarks
The project Successful integration of 
people living with spinal cord injury will 
continue for another nine months. The 
next meeting of all the groups will 
take place in September 2015 and the 
final reports from each working group, 
and the final report from the project, will 
be ready in spring 2016. The report will 
inform the topics of the next ESCIF 
Congress in Austria next year.”

Preliminary report from the 
project working groups

May 2015 – Compiled by Jane 
Horsewell, May 2015

 

 



- Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional 
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013; Axa prioritară nr.1: 
“Educaţia şi formarea profesională ȋn sprijinul creşterii economice şi dezvoltării 
societăţiibazate pe cunoaştere”; Domeniul major de intervenţie: 1.5 “Programe 
doctorale şi post-doctorale ȋn sprijinul cercetării”.Titlul proiectului: ”Programe 
doctorale ȋn avangarda cercetării de excelenţă ȋn domenii prioritare: sănătate, 
materiale, produse şi procese innovative”. Cod Contract: 155631. Beneficiar: 
Universitatea de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti. Numărul de 
identificare al contractului: POSDRU/187/1.5/S/155631 – Expert coordonator studii 
doctorale Prof. Dr. G.Onose – proiect finalizat în decembrie, 2015 
 

- Teză de Doctorat: ”Noi cercetǎri privind terapii medicamentoase moderne ȋn scopul 
ameliorării rezultatelor recuperatorii la pacienți traumatizați vertebro-medular, cu 
paraplegie incompletă motor, în stadiul subacut/ postacut” – Doctorand Asist. de CDI, 
Dr. Ioana Andone, Conducător ştiinţific Prof. Dr. Gelu Onose – susținută public în 
decembrie, 2015 (studiul, clinic aferent părții speciale – de contribuție a autorului – s-a 
efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA). Preliminar susținerii acestei Teze de 
Doctorat, au fost publicate două articole aferente: ”Curent synthetic overview of spinal 
cord injury (SCI) epidemiological data” – I. Andone, A. Anghelescu, C. Daia, G. Onose. 
Practica Medicală vol 10, nr 2(39): 117-123, 2015:  

   



și respectiv (studiul, clinic aferent s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA), 
“Preliminary results of using ALAnerv in subacute motor incomplete paraplegics”. – I. 
Andone, A. Anghelescu, G. Onose. Journal of Medicine and Life, vol 8, nr: 3: 297- 304, 
July-September, 2015: 

 

 



   
- Teză de Doctorat: ”Noi cercetări privind terapii medicamentoase moderne în scopul 
ameliorării rezultatelor recuperatorii la pacienţi cu traumatism cranio-cerebral în stadiul 
subacut/ postacut” – Doctorand Asist. de CDI, Dr. Cristina Popescu, Conducător 
ştiinţific Prof. Dr. Gelu Onose – susținută public în decembrie, 2015 (studiul, clinic 
aferent părții speciale – de contribuție a autorului – s-a efectuat în Secția Clinică de RNM 
a SCUBA). Preliminar susținerii acestei Teze de Doctorat, au fost publicate două 
articole aferente: ”Basic special needs and related approaches – mainly medical – for 
patients following moderate/ severe traumatic brain injury” – C.Popescu, A.Anghelescu, 
C.Daia, G.Onose. Practica Medicală vol 10, nr 2 (39), pag: 107- 110, 2015: 

  
și respectiv, “Actual data on epidemiological evolution and prevention endeavours 
regarding traumatic brain injury” – C.Popescu, A.Anghelescu, C.Daia, G.Onose. Journal 
of Medicine and Life, vol 8, nr: 3: 272-277, July-September, 2015: 



 
 

 



- Teză de Doctorat: ”Studiu privind posibilități de ameliorare a managementului asistiv–
recuperator în vezica neurogenă tip retenție post traumatisme vertebro-medulare, prin 
cateterism intermitent cvasisteril având la bază utilizarea cateterelor hidrofilice” – 
Doctorand Dr. Aura Spînu, Conducător ştiinţific Prof. Dr. Gelu Onose – susținută 
public în decembrie, 2015 (studiul, clinic aferent părții speciale – de contribuție a 
autorului – s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA). Preliminar susținerii acestei 
Teze de Doctorat a fost publicat. în 2015, articolul aferent: ”Up to date review reporting 
the technological details of devices used in the management of neurogenic bladder in post 
spinal cord injury patients” – A. Spinu, C. Daia, M. Haras, A. Anghelescu, G. Onose. 
Practica Medicală vol 10, nr 2 (39), pag: 102-106 , 2015: 

 
- Articol (studiul, clinic aferent s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA) publicat 
în 2015: ”Our clinical experience concerning patients diagnosed or suspected of 
Borreliosis/ Lyme disease” – I. Andone, C. Daia, T. Spircu,  C. Popescu, L. Onose, M. 
Chircu, C.D. Badiu, A.-R. Stoian,  D. Blendea, and G. Onose. Proc. Rom. Acad., Series 
B, 2015 17(3), p.233-244 
(http://www.acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/doc2015-3/proc_pag15_nr3.htm;                                  
http://www.acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/doc2015-3/art04Onose.pdf)  
 

- Articol (studiul, clinic aferent s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA)  



publicat în iulie, 2016: ”Evolution of traumatic spinal cord injury in patients with  
ankylosing spondylitis, in a Romanian rehabilitation clinic” – Anghelescu A, Onose VA,  
Popescu C, Andone I, Daia CO, Magdoiu AM, Spînu A, Onose G. Spinal Cord Series  
and Cases 2. Article number: 16001, 2016 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5129414/) 
 

- Articol publicat în septembrie, 2016: ”Mechatronic Wearable Exoskeletons for Bionic 
Bipedal Standing and Walking: A New Synthetic Approach” – Onose G, Cârdei V,  
Crăciunoiu Şt T, Avramescu V, Opriş I, Lebedev M A, Constantinescu M V. Front. 
Neurosci., 29 September 2016 | http://dx.doi.org/10.3389/fnins.2016.00343 
(http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fnins.2016.00343/full?&utm_source=Email
_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=E
mail_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Neuroscience&id=204039) 
 

- Articol publicat în 2016: ”Evergreen Balneology - the Romanian paradigm: inception 
and way ahead” – Surdu O, Onose G, Blendea D, Surdu TV. Press Therm Climat;                                           
153:189-197, 2016 
 

- Protocoale de diagnostic, tratament, îngrijiri și recuperare în suferințe tip paraplegie și 
respectiv, tetraplegie – realizate în cadrul up-gradării activității profesionale la nivelul 
spitalului nostru la standarde de calitate ce au permis acreditarea SCUBA  de către 
ANMCS – lucrări la care au contribuit, ca autori, membri ai Nucleului de Cercetare 
științifică în RMFB, aferentSecției  Clinice de RNM: Porf. Dr. Gelu Onose, Asist. de CDI 
Dr. Ioana Andone și Asist. de CDI Dr. Crisitna Popescu: 

    



 

            
 

- Articol publicat în aprilie, 2017: ”NEW DATA – BASED INCLUDING ON 
ADDITIONAL MODERN RELATED BIOLOGIC PARAMETERS – REGARDING 
POSSIBLE RELATIONSHIPS BETWEEN BONES’ METABOLIC STATUS AND 
FUNCTIONAL IMPAIRMENTS IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY” – 
MORCOV CG, PĂDURE L, MORCOV MV and ONOSE G. Proc. Rom. Acad., Series 
B, 19(1):15–22, 2017  
(http://www.acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/doc2017-1/art03.pdf)  
 

-  Articol publicat în iunie, 2017: ”European core curriculum in neurorehabilitation” – 
Sandrini, G., Binder, H., Hömberg, V., Saltuari, L., Tarkka, I., Smania, N., Corradini, C., 
Giustini, A., Kätterer, C., Picari, L., Diserens, K., Koenig, E., Geurts, A., Anghelescu, A., 
Opara, J., Tonin, P., Kwakkel,  G., Golyk, V., Onose, G., Pérennou, D., Picelli, A. 
Functional Neurology, 32 (2):63-68, 2017 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5507154/) 
 
-  Articol publicat în august, 2017: ”Our further experience regarding the use of 
Rasterstereography in analyzing Idiopathic scolioses” – Zaharia A, Pădure L, Ciobotaru 
C,  Popescu S, Viscopoleanu G, Stoica C, and Onose G. Proc. Rom. Acad., Series B, 
19(2):101–105, 2017     
 (http://www.acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/proc_pag_ln.htm; 
                     http://www.acad.ro/sectii2002/proceedingsChemistry/doc2017-2/art07.pdf) 
 

- Articol (studiul, clinic aferent s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA) publicat 
în septembrie, 2017: ”Aspecte clinice, paraclinice si abordarea terapeutica 



interdisciplinara la un pacient tanar, cu hemiplegie post accident vascular ischemic 
(AVC), adenom hipofizar si tromboza venoasa profunda (TVP) crurala” – I. Andone, C. 
Chiparus, C. Popescu, Aura Spinu, Ligia Tataranu, Magdalena Lapadat, G. Onose. 
Revista Medicală Română (Romanian Medical Journal – RMJ), Vol. LXIV, Nr. 3, 
2017:210-216 (http://rmj.com.ro/ → https://view.publitas.com/amph/rmj_2017_3_art-
04/page/1) 
 

 - Articol (studiul, clinic aferent s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA) 
publicat în septembrie, 2017: ”Aspecte ale programului de recuperare la un pacient cu 
tetraplegie incompleta post traumatism vertebro-medular cervical pe fond de crize 
convulsive generalizate secundare” – Stoica S.I., C.E. Chiparus, M.V. Lapadat, G. 
Onose. Revista Medicală Română (Romanian Medical Journal – RMJ), Vol. LXIV, Nr. 
3, 2017:221-225 (http://rmj.com.ro/ → https://view.publitas.com/amph/rmj_2017_3_art-
06/page/1) 
 

- Articol (studiul, clinic aferent s-a efectuat în Secția Clinică de RNM a SCUBA) publicat 
în octombrie, 2017: ”NEW APPROACHES REGARDING THE USE OF 
ACTOVEGIN® IN SUBACUTE/ POSTACUTE/ SUBCHRONIC TRAUMATIC 
BRAIN INJURY PATIENTS” – G.ONOSE (inclusiv autor corespondent), D. 
TEOIBAȘ-ȘERBAN, C. POPESCU, I. ANDONE, E BRUMĂ, A. MIHĂESCU, M. 
HARAS, A.M. BUMBEA, A. ANGHELESCU, T. SPIRCU, C. BADIU, C. DAIA. 
FARMACIA, 2017, Vol. 65, 5: 772-777 (http://www.revistafarmacia.ro/index.html → 
(Current Issue): http://www.revistafarmacia.ro/issue.html → (articolul de la poz. 19): 
http://www.revistafarmacia.ro/201705/issue52017art19.html → 
http://www.revistafarmacia.ro/201705/art-19-Onose_Daia_02_772-777.pdf) 
 

 
 

Prof. Univ. Dr. Gelu Onose 
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Doctor în Medicină 
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Conducător de Doctorat la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” (UMFCD) 
și Șef Disciplina didactică de RMFB și respectiv, Medic Șef Secția Clinică de Recuperare 

Neuro-Musculară (RNM) – inclusiv al Nucleului aferent de Cercetare Științifică în RMFB – 
de la Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni” (SCUBA) – București 

Președintele Societății Române de NeuroReabilitare (RoSNeRa) – afiliată la World Federation 
for NeuroRehabilitation (WFNR) – și membru al Consiliului WFNR 

Președintele Societății Române de Patologie, Terapie și Recuperare, Vertebro-Medulare 
(RoSCoS) – afiliată la International Spinal Cord Society (ISCoS) – și la 

European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF) 
Raportor pentru îmbătrânire activă și sănătoasă și pentru managementul afecțiunilor cronice – 
al Comité Permanent des Médecins Européens (CPME)/Standing Committee of the European 
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