
IONIŢĂ HORTENSIA - NOU 
profesor universitar hematologie clinică și medicină internă 

 n. 5 mai 1950, Timişoara.  
LOC DE MUNCĂ: Profesor universitar, medic primar în Clinica de Hematologie, 
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ: am susţinut examenul de admitere în anul 1969 la 
Institutul de Medicină Timișoara, la specialitatea medicină generală pe care am 
absolvit-o în anul 1975 cu media 9,40. Din anul 1975 am parcurs următoarele etape: 
medic intern la Centrul de Igienă şi Sănătate Publică Timişoara, medic de Medicină 
Generală la Spitalul Orăşănesc Moldova Nouă, medic secundar de medicină internă, 
Spitalul Clinic Nr.2 Timişoara, specialitatea interne, medic principal în specialitatea 
Medicină Internă. Am obținut cea de-a 2-a specialitate în domeniul Hematologiei, la 
Spitalul Clinic Fundeni Clinica de Hematologie. Am fost confirmată medic primar în 
specialitatea Hematologie clinică și medic primar în specialitatea Medicină Internă.  

Din punct de vedere al activității didactice universitare etapele parcurse au fost: asistent universitar la Disciplina de 
Semiologie Medicală a Institutului de Medicină Timişoara. Din 1992 asistent universitar, şef de lucrări, conferențiar, 
profesor universitar şi şef de disciplină (1992-2018) la Disciplina de Hematologie a Universitatea de Medicină și 
Farmacie Timișoara (UMFT). Din 1993 până în 2018 am activat ca şef de secţie la Clinica de Hematologie înființată în 
cadrul Spitalului Clinic Municipal  de Urgență Timişoara. În 1994 am înfiinţat un Laborator de Hematologie care conţine 
1 laborator de imunoflow-cytometrie, două laboratoare de morfologie hematologică, sânge periferic şi măduvă şi 1 
laborator de hemostază.În octombrie 1992 am susținut teza pentru obținerea titlului de ,,Doctor în medicină,, cu tema 
,,Leucemia mieloidă cronică în faza de metamorfozare, aspect clinic morfologice și terapeutice ale puseului blastic,,. Din 
octombrie 1994-iunie 1997 am fost Director adjunct medical, al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, spital 
cu 19 secții. Am contribuit la creșterea calității asistenței medicale și am implementat metode noi de tratament. 
ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ. Participări la manifestări științifice:Manifestări internaționale:Am participat la 89 
manifestări științifice medicale internaționale. Manifestări naționale:Am participat la 145 manifestări științifice medicale 
naționale atât de specialitate hematologie cât și de specialități conexe. Cursuri postuniversitare: Am participat la 30 de 
cursuri post universitare naționale și internaționale. Am participat la 30 de studii clinice internaționale în calitate de 
investigator principal și lector la un număr de 64 de manifestări naționale, internaționale, naționale cu participare 
internațională. Am organizat un număr de 14 manifestări științifice naționale și cu participarea internațională. Granturi 
castigate: 7 (din care 3 granturi în calitate de director de proiect și 4 în calitate de colaborator). 
RECUNOAŞTEREA NATIONALĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ: Sunt membru de onoare în Academia Română de 
Științe Medicale din 2013. Membru în societăţi ştiinţifice și profesionale: Asociaţia Hematologilor din Timişoara-
preşedinte, Societatea Naţională de Hematologie membru, Societatea Europeană de Hematologie membru, Societatea 
Internaţională de Genetică membru, Societatea Română de Hemostază și Tromboză membru, Academia de Ştiinţe 
Româno-Germane - membru. Membru în comisii de doctorat: Conducător științific doctorat din 1999, Referent in 
Comisia de Admitere la doctorat în Hematologie și Medicină internă, Referent în comisia de susținere a doctoratului în 
Hematologie și Medicina internă, Președinte de comisie sau membru pentru examenele și referatele din cadrul 
programului de doctorat. Membru în colective de redacție: ,,Documenta Hematologică, ,,Timișoara Medical Journal. 
Am activat ca membru în consiliile naționale de specialitate și locale: Președinte al CEACE-UMF,,Victor Babeș,, 
Timișoara, Membru în Senatul UMF,,Victor Babeș,, Timișoara, Comisia Națională de Hematologie a Ministerului 
Sănătății, Membru în Consiliul Medical al Spitalului Clinic Municipal, Coordonator al Programului Oncologic al 
județului Timiș (1992-și în prezent), Membru în comisia de experți care a funcționat pe lângă CNAS pentru derularea 
subprogramului național de sănătate cu scop curativ ,,Tratamentul bolnavilor cu afecțiuni oncologice,, subcomisia 
Hematologie. Sunt președinta Societății Științifice de hematologie în cadrul Asociației Hematologilor din Timișoara 
(2000 și în prezent). Secretar științific al Consiliului profesoral al UMF Timișoara (aprilie 2004-2011), Membru în 
Comisia de Medicamente la nivelul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Membră în comisia de avizare 
internă a proiectelor de cercetare de excelență tip PCD complexe (2000-2011), Expert național pentru cercetarea 
științifică a CNCSIS (2002-2006), Membru pentru evaluarea cercetării din Învățământul superior pentru tinerii 
cercetători tip ET (2000-2004).  
Premii obţinute: Diplomă de Excelenţă Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad, 2000, Diplomă de Excelenţă 
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" Arad, 2001, Ordinul Meritul Sanitar în gradul de ofiţer cu însemn pentru civili 
acordat de preşedintele României, 2004; Premiu de Excelenţă Medic.ro, Ediţia a-ll-a 13 Decembrie 2005, pentru realizări 
profesionale deosebite, Prof.Univ.Dr.Hortensia Ioniță, a fost desemnat câștigător al premiilor de Excelență 2005, 
specialitatea Hematologie.  
PUBLICAȚII: Am contribuit la editarea unor materiale didactice -7 cursuri universitare proprii în calitate de prim autor și 5 cărți 
pentru lucrări practice în calitate de coautor. Activitatea științifică este concretizată în: 32 de carți și broșuri, Lucrări publicate în 
extenso în tara în perioada 1997-2019 - 120; Lucrări publicate în rezumat în țară în perioada 1997-2019 - 370; Lucrări publicate în 
extenso în străinatate în perioada 1986-2019 12; Lucrări publicate în rezumat în străinatate în perioada 1997-2019 -82.  
 


