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HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

NR. 5/3486/16.02.2021 
         

 

În temeiul: 

- Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

- Cartei Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 

Având în vedere procesul-verbal al ședinței Consiliului de Administrație, nr. 3486/16.02.2021. 

 

 

Art. I. Consiliul de Administrație al Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din 

Timișoara hotărăște: 

1. Aprobarea structurii anului universitar 2021-2022 pentru ciclul de studii universitare de licență. Se 

înaintează Senatului universitar. 

2. Aprobarea structurii anului universitar 2021-2022 pentru ciclul de studii universitare de master. Se 

înaintează Senatului universitar. 

3. Aprobarea structurii anului universitar 2021-2022 pentru ciclul de studii universitare de doctorat, 

domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

4. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurarea a concursului de admitere la ciclul de studii 

universitare de masterat pentru anul universitar 2021-2022. Se înaintează Senatului universitar. 

5. Aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurarea a examenului de disertație, în data de 23 iulie 

2021. Se înaintează Senatului universitar. 

6. Aprobarea Metodologiei privind organizarea admiterii la studiile universitare de doctorat în cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, pentru anul universitar 2021-2022, 

domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Se înaintează Senatului universitar. 

7. Aprobarea Metodologiei de evaluare a proiectelor pentru obținerea grantului doctoral, pentru anul 

universitar 2021-2022, respectiv calendarul de desfășurare al competiției pentru obținerea grantului 

doctoral pentru anul universitar 2021-2022 Se înaintează Senatului universitar. 

8. Aprobarea Metodologiei privind derularea și recunoașterea perioadelor de studiu și de plasament în 

cadrul mobilităților Erasmus+ în anul universitar 2021-2022 pentru studenții outgoing. Se înaintează 

Senatului universitar. 

9. Aprobarea Metodologiei privind derularea și recunoașterea perioadelor de studiu și de plasament în 

cadrul mobilităților Erasmus+ în anul universitar 2021-2022 pentru studenții incoming. Se înaintează 

Senatului universitar. 

10. Aprobarea componenței Comisiei pentru intervievarea candidaților în vederea participării la 

programul de burse Erasmus+ în anul universitar 2021-2022, respectiv aprobarea atribuțiilor Comisiei de 

selecție. Se înaintează Senatului universitar. 

11. Aprobarea demarării procedurii de alegere a membrilor Consiliului Școlii Doctorale Medicină – 

Farmacie, respectiv a membrilor Consiliului Școlii Doctorale Medicină Dentară Se înaintează Senatului 

universitar. 

12. Aprobarea calendarului alegerilor pentru Consiliile Școlilor Doctorale, după cum urmează: 

- Consiliul Școlii Doctorale Medicină – Farmacie: 12.04.2021– 14.04.2021 

- Consiliul Școlii Doctorale Medicină Dentară: 15.03.2021 – 30.03.2021 

Se înaintează Senatului universitar. 
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13. Aprobarea demarării procedurilor pentru acreditarea ARACIS a Școlii Doctorală Medicină – Farmacie 

și a Școlii Doctorală Medicină Dentară. Se înaintează Senatului universitar.  

14. Aprobarea înființării a programului de studii masterale „Cosmetologie și Dermofarmacie”, master 

profesional, domeniul Farmacie,  forma de învățământ – cu frecvență, durata 2 ani, 120 credite ECTS, 

avizat în ședința Consiliului Facultății de Farmacie din data de 18.01.2021. Se înaintează Senatului 

universitar. 

15. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului de organizare și funcționare al  

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, după cum urmează:  

- Se modifică și completează articolul 61, conform anexei. 

- Se modifică Structura organizatorică Tehnico-Administrativă, conform anexei. 

Se înaintează Senatului universitar. 

16. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Facultății de Farmacie, mandatul 2020-

2024, avizat în Consiliul Facultății de Farmacie din data de 11.01.2021. Se înaintează Senatului 

universitar. 

17. Aprobarea modificării, completării și republicării Regulamentului pentru acordarea gradației de merit 

pentru personalul didactic auxiliar din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara, după cum urmează:  

- La art. 13 se introduc două noi alineate (alineatele 2 și 3): 

„(2) În caz de egalitate de puncte la dosarele depuse din cadrul aceleiași structuri organizatorice, 

comisia numita conform alin. (1) invită candidații la un interviu de departajare. În cadrul interviului de 

departajare, comisia poate solicita documente justificative privind punctajul din Fișa de evaluare pentru 

reevaluare și intervievează candidații din punctul de vedere al motivației depunerii dosarului. 

(3) După finalizarea interviului, comisia acordă un punct candidatului câștigător, realizându-se, astfel 

departajarea.” 

- La art. 18 se introduc două noi alineate (alineatele 2 și 3): 

„(2) Rezultatele finale se aprobă în prima ședință a Consiliului de Administrație, după evaluarea 

dosarelor de către comisia numită conform art. 13. 

(3) După evaluarea dosarelor în ședința Consiliului de Administrație, Oficiul juridic întocmește deciziile 

individuale de acordare a gradației de merit în termen de 2 zile de la emiterea Hotărârii Consiliului de 

Administrației.” 

Se înaintează Senatului universitar. 

18.  Aprobarea Regulamentului privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

respectiv abrogarea Procedurii privind promovării personalului contractual din cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, aprobată prin H.S. nr. 15/3595/31.03.2015, 

completată și republicată prin H.S. nr. 8/5085/27.04.2017. Se înaintează Senatului universitar. 

19. Aprobarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

respectiv abrogarea Regulamentului privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 

funcțiilor contractuale din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, 

aprobat prin H.S. nr. 6/5085/27.04.2017. Se înaintează Senatului universitar. 

20. Aprobarea Procedurii operaționale privind întocmirea fișelor individuale ale postului pentru posturile 

și funcțiile didactice. Se înaintează Senatului universitar. 

21. Aprobarea componenței comisiei de abilitare pentru evaluarea tezei de abilitare cu titlul ,, Challenges 

of education and medical research in oro - maxillo – facial surgery", elaborată de d-nul conf. univ. dr. 

Marius Octavian Pricop, după cum urmează: 
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- Prof. univ. dr. Bucur Alexandru  - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București  

- Prof. univ. dr. Băciuț Mihaela Felicia - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu" 

Cluj Napoca 

- Prof. univ. dr. Balica Nicolae Constantin - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" 

din Timișoara 

- Prof. univ. dr. Berteșteanu Șerban Vifor Gabriel - Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 

Davila” București (membru supleant) 

- Prof. univ. dr. Daniela Elisabeta Jumanca - Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș" 

din Timișoara (membru supleant) 

22. Aprobarea reluării activității on-site a personalului didactic auxiliar și nedidactic, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind măsurile de protecție valabile pe durata stării de alertă pe teritoriul 

României, având în vedere reluarea activității didactice, începând cu data de 15.02.2021, în regim hibrid. 

23. Aprobarea actualizării Statului de funcții pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din cadrul 

Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara. Se înaintează Senatului universitar. 

24. Aprobarea transformării unui post de Administrator financiar studii superioare în Administrator 

financiar studii medii din cadrul Compartimentului Administrare personal și Timpul de muncă și scoaterea 

acestui post la concurs. 

25. Aprobarea solicitării Decanatului Facultății de Medicină Dentară, nr. 3171/15.02.2021, de aprobare a 

listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate pentru a desfășura activități didactice în regim de 

plata cu ora în semestrul II al anului universitar 2020-2021. 

26. Aprobarea solicitării d-nei prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD, nr. 

3173/15.02.2021, de aprobare a listei cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate pentru a desfășura 

activități didactice în regim de plata cu ora în semestrul II al anului universitar 2020-2021, anul I, Școala 

Doctorală, Domeniile Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. 

27. Aprobarea solicitării Decanatului Facultății de Farmacie, nr. 2540/11.02.2021, de aprobare a listei 

cadrelor didactice care urmează să desfășoare activități didactice în regim de plata cu ora în semestrul II 

al anului universitar 2020-2021 în cadrul Facultății de Farmacie.  

28. Aprobarea solicitării Decanatului Facultății de Medicină, nr. 3271/15.02.2021, de aprobare a listei 

cadrelor didactice titulare, suplinitoare și asociate pentru a desfășura activități didactice în regim de plata 

cu ora în semestrul II al anului universitar 2020-2021.  

29. Aprobarea solicitării d-nei asist. univ. dr. Delia Maria Nicoară, Disciplina Pediatrie, nr. 

1719/02.02.2021, privind acordarea concediului fără plată, în perioada 15.02.2021- 20.09.2021.  

30. Aprobarea solicitării d-lui ș.l. dr. Crăciun Adrian Vasile, Disciplina Pediatrie, nr. 1364/28.01.2021, 

privind acordarea concediului fără plată, în perioada 01.03.2021- 31.12.2021.  

31. Desemnarea a două cadre didactice în calitate de președinte, respectiv membru pentru comisia de 

concurs în vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de medic specialist confirmat în 

specialitatea ATI în cadrul Secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia: 

- Propuneri: Președinte: conf. univ. dr. Marius Păpurică  

        Membru: conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag  

32. Desemnarea d-lui conf. univ. dr. Marius Păpurică, în calitate de președinte pentru comisia de concurs 

în vederea organizării concursului de ocupare a postului de medic specialist în specialitatea Anestezie și 

Terapie Intensivă din cadrul Secției ATI a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. 

33. Desemnarea d-lui conf. univ. dr. Ovidiu Bedreag, în calitate de membru pentru comisia de concurs, în 

vederea organizării concursului de ocupare a postului vacant de medic rezident ultimul an în specialitatea 

anestezie și terapie intensivă la Secția Clinică ATI II din cadrul Spitalului Județean de Urgență Arad. 
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34. Amânarea aprobării posturilor pentru proiectul „Revolution of sleep diagnostics and personalized 

health care based on digital diagnostics and therapeutics with health data integration” acronim SLEEP 

REVOLUTION, ID 965417, finanțat prin programul Horizon 2020.  

35. Amânarea aprobării participării următoarelor persoane, angajate în cadrul Universității de Medicină 

și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara la proiectul „Revolution of sleep diagnostics and personalized 

health care based on digital diagnostics and therapeutics with health data integration” acronim SLEEP 

REVOLUTION, ID 965417, finanțat prin programul Horizon 2020, conform tabelului.  

36. Amânarea aprobării participării d-nei Costea Nicoleta, din partea Universității de Medicină și 

Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, la proiectul „A Cost - Effective Photonics - based Device for 

Early Prediction, Monitoring and Management of Diabetic Foot Ulcers”, ID 871908. 

37. Aprobarea modelului contractului pentru Centrele de Cercetare Metodologice (CMC), respectiv 

Centrele de Cercetare Avansată (CMA). Se înaintează Senatului universitar.  

38. Aprobarea solicitărilor directorilor de proiect privind transferul sumelor de bani necheltuite din anul 

2020 în anul 2021, avizate favorabil de către Prorectoratul pentru Cercetare științifică, pentru următoarele 

contracte de competiție internă: 

- Contractul de competiție internă nr. 1POSTDOC/1310/31.01.2020, director de proiect asist. univ. dr. 

Arjoca Stelian, suma de 89302,81 lei; 

- Contractul de competiție internă nr. 6POSTDOC/1318/31.01.2020, director de proiect ș.l. dr.  Șerban 

Comșa, suma de 25741,43 lei; 

39. Aprobarea noilor prețuri pentru serviciile cu plata realizate în cadrul disciplinei de Morfopatologie, 

care vor face obiectul unor acte adiționale la contractele existente cu Clinica Medlife și Sfânta Maria. 

40. Aprobarea Acordului cadru de cooperare între Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” 

din Timișoara și Lokman Hekim University Ankara, Turkey. Se înaintează Senatului universitar.  

41. Aprobarea Acordului de reprezentare și promovare a Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor 

Babeș” din Timișoara în Maroc de către Asociația Română – Marocană de Parteneriat din Rabat, în 

vederea atragerii unor candidați din această țară, în mod gratuit.  

42. Închiderea punctului de lucru al Drogheriei Academica, situată pe b-dul Revoluției din 1989, nr. 9, 

parter și închiderea magazinului Startup Academica, situat în Facultatea de Medicină, parter, camera 49.  

43. Aprobarea raportului privind inventarierea patrimoniului instituției în anul 2020. 

44. Aprobarea scoaterii din uz a mijloacelor fixe cu durata normală de funcționare expirată în anul 2018 

în valoare totală de 2.341.530,99 lei și a obiectelor de inventar în valoare totală de 533.835,18 lei. 

45. Aprobarea solicitărilor adresate UMF „Victor Babeș” din Timișoara de către S.C. AKOMA CENTER 

S.R.L., S.C. COMPANY LCT S.R.L., S.C. M&V TRADE S.R.L., S.C. INDPRODCOM S.R.L., și S.C. 

ROCARTA S.R.L., privind prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de un an de zile, prin 

încheierea unui act adițional. 

46. Aprobarea solicitării adresate UMF „Victor Babeș” din Timișoara de către S.C. LUSSAM S.R.L., 

privind menținerea reducerii chiriei aferente terenului cu un procent de 50% pe toată perioada stării de 

alertă. 

47. Aprobarea solicitării adresate UMF „Victor Babeș” din Timișoara de către S.C. COMPUTER MANIA 

S.R.L., privind prelungirea contractului de închiriere pentru o perioadă de un an de zile, prin încheierea 

unui act adițional. 

48. Aprobarea listei tarifelor pentru manoperele terapeutice efectuate în cadrul activității de prestare de 

servicii medicale cu plată în cadrul Centrului de Cercetare a Bolilor Parodontale și Periimplantare Prof. 

dr. Anton Sculean din cadrul Universității de Medicină și Farmacie ,,Victor Babeș” din Timișoara, la 

propunerea d-lui prof.univ.dr. Ștefan Ioan Stratul. 
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49. Aprobarea referatelor de recomandare în vederea acordării unui salariu diferențiat, în procent de 30% 

din salariu de bază, pentru: 

 Golban Otilia Adela, încadrată pe post de Psiholog în cadrul Centrului de consiliere și orientare în 

carieră, nr. 2412/10.02.2021, în perioada 01.03.2021 – 31.12.2021(la propunerea d-lui Rector, 

prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, nr. 2412/10.02.2021); 

 Șocațiu Elena - Camelia, încadrată pe post de Psiholog în cadrul Centrului de consiliere și orientare 

în carieră, nr. 2412/10.02.2021, în perioada 01.03.2021 – 31.12.2021(la propunerea d-lui Rector, 

prof.univ.dr. Octavian Marius Crețu, nr. 2411/10.02.2021); 

 Iovanovici Diana, încadrată pe post de Secretar în cadrul Prorectoratului de Relații Internaționale, 

nr. 2434/10.02.2021, în perioada 01.03.2021 – 31.12.2021(la propunerea d-nei Prorector Relații 

Internaționale, prof.univ.dr. Claudia Borza, nr. 2434/10.02.2021); 

 Popescu Lăcrămioara, încadrată pe post de Îngrijitor la Căminul 1-2 în cadrul Direcției Social 

Administrative, nr. 2674/12.02.2021, în perioada 01.03.2021 – 31.12.2021 (la propunerea d-nei 

Director Social Administrativ, Grațiela Elena Filip, nr. 2674/12.02.2021). 

50. Aprobarea referatelor de necesitate:  

- Referat de necesitate nr. 1790/03.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

3.796, în revista Applied Sciences, contravaloarea sumei de 1389,15 euro, solicitant: dr. Ciprian 

Dima (aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 1789/03.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

1.205, contravaloarea sumei de 1253,13 euro, solicitant: asist. univ. dr. Alexandru Rogobete (aviz 

favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2239/09.02.2021, de aprobare a achitare a taxei EASOM, contravaloarea 

sumei de 300,00 euro, solicitant: dr. Păuncu Elena (aviz favorabil din partea Direcției Financiar 

Contabile); 

- Referat de necesitate nr. 2211/08.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

1.205, în revista Medicina, contravaloarea sumei de 1392 euro, solicitant: dr. Mârza Adina Maria 

(aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 2212/08.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

1.552, în revista Medicine, contravaloarea sumei de 1650 de dolari, solicitant: dr. Ciucanu Cristian 

(aviz favorabil din partea prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 1792/03.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

4.086, contravaloarea sumei de 1670.84 euro, solicitant: conf. univ. dr. Dan Bogdan Navolan (aviz 

favorabil din partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2108/08.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

2.52, contravaloarea sumei de 1650 euro, solicitant: prof. univ. dr. Ligia Petrică (aviz favorabil 

din partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2616/12.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

3.165, contravaloarea sumei de 500 euro, solicitant: ș.l. dr. Florica Gadalean (aviz favorabil din 

partea prorectorului pentru cercetarea științifică); 

- Referat de necesitate nr. 2628/12.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

2.050, contravaloarea sumei de 220 de euro, solicitant: dr. Iulia Pînzaru (aviz favorabil din partea 

prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

- Referat de necesitate nr. 2675/12.02.2021, de aprobare a decontării taxei de publicare articol, FI 

2.050, contravaloarea sumei de 220 de euro, solicitant: dr. Dolghi Alina (aviz favorabil din partea 

prof. univ. dr. Cristina Adriana Dehelean, director CSUD); 

http://www.umft.ro/
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- Referat de necesitate nr. 302/01.02.2021, de aprobare a achiziționării unei case de marcat 

fiscalizată, respectiv aparat POS, contravaloarea sumei de 1100 de lei, solicitant conf. univ. dr. 

Darian Rusu. 

- Referat de necesitate nr. 482/16.02.2021, de aprobare a achiziționării serviciilor de consultanță 

privind administrarea serverului în vederea bunei funcționări a platformei educaționale bazate pe 

Moodle, contravaloarea sumei de 200 de euro/lună (2400 de euro/an), solicitant Cococeanu 

Mădălina Victoria. 

- Referat de necesitate nr. 483/16.02.2021, de aprobare a achiziționării serviciilor de consultanță 

privind gestionarea, mentenanța și exploatarea unei platforme educaționale bazate pe sistemul 

Moodle, contravaloarea sumei de 200 de euro/lună (2400 de euro/an), solicitant Cococeanu 

Mădălina Victoria. 

51. Aprobarea solicitărilor de retragere de la studii universitare de licență:  

- Student Giulia Marotta, anul III, an universitar 2020-2021, programul de studii Medicină, 

Facultatea de Medicină, nr. 1447/29.01.2021; 

- Student Bujuran Adriana Anamaria, anul I, an universitar 2020-2021, programul de studii AMG 

Deva, Facultatea de Medicină, nr. 1543/01.02.2021; 

- Student Dargenio Manuela, anul III, an universitar 2020-2021, programul de studii Medicină, 

Facultatea de Medicină, nr. 2472/11.02.2021. 

52. Aprobarea solicitărilor de întrerupere a studiilor universitare de licență:  

- Student Zegleanu Gheorghe Dănuț, anul I, an universitar 2020-2021, programul de studii AMG 

Deva, Facultatea de Medicină, nr. 1447/29.01.2021, perioada solicitată: 2020-2022. 

53. Aprobarea solicitării studentei Filip (Onetiu) Florentina Alexandra, anul III, AMG, Facultatea de 

Medicină, nr. 2983/15.02.2021, privind mobilitatea internă definitivă de la programul de studii 

universitare AMG – Facultatea de Medicină la programul de studii AMG (Deva) – Facultatea de 

Medicină.  
 

Art. II. Prezenta hotărâre se comunică, spre luare la cunoștință și aducere la îndeplinire, la: Rectorat, 

Prorectoratul didactic, Prorectoratul pentru problemele administrativ-sociale, Prorectoratul științific, 

Prorectoratul dezvoltare academică, Prorectoratul studii postuniversitare și rezidențiat, Director CSUD, 

Cabinet Președintele Senatului, Școlile Doctorale, Decanatele Facultății de Medicină, Facultății de 

Medicină Dentară și Facultății de Farmacie, Departamentul Relații Internaționale, Departamentul de 

Cercetare și Management al Granturilor, Oficiul juridic, Compartiment Audit, Serviciul Antreprenoriat, 

administrare website și platforme e-learning, Compartimentul protecția datelor personale, 

Compartimentul de comunicare în media digitală, relații publice și în mass-media, Serviciul Marketing, 

Direcția Generală Administrativă, Direcția Tehnică, Direcția Social - Administrativă, Direcția Resurse 

Umane, Serviciul Financiar - contabil, Departamentul Dezvoltare Academică, Editura „Victor Babeș”, 

Imprimeria universității, DEACE, SSMT, TDSA, LSFT, Compartimentul administrare website și 

platforme e-learning, pentru a fi adusă la cunoștința tuturor celor interesați prin publicarea pe site-ul 

www.umft.ro, Sindicatul „Hipocrate” al cadrelor didactice. 
 

 

Semnătura olografă este aplicată pe varianta originală a documentului care se păstrează în arhiva Consiliului de Administrație. Prezentul 

act are aceeași forță juridică ca și documentul original.  

Rector,   

  Prof. univ. dr. Octavian Marius Crețu  Secretar-șef universitate, 

  Dr. Daniela-Aurora Tănase 
    

  Vizat Oficiu juridic, 

  C.j. Cristian Hinț 

http://www.umft.ro/
http://www.umft.ro/

