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Suceava Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior 
(ARACIS) a analizat și validat, în ședința din data de 28 ianuarie a.c., 29 
programe de studii universitare, dintre care 28 de programe sunt pentru 
studii de licență și un program de studii universitare de masterat, plus 5 
domenii de studii universitare de masterat. 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava apare în Hotărârea Consiliului 
ARACIS cu două programe de studiu, ambele la licență, și două domenii 
de masterat, fiecare cu câte două programe. Astfel, programul de licență 
Robotică, din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, Mecatronică și 
Management, a primit autorizare de funcționare provizorie, pentru 
învățământ cu frecvență, cu o capacitate de 45 de studenți/an. Pentru 
programul de licență ID Silvicultură, unde pot fi școlarizați 75 de 
studenți/an, s-a decis menținerea acreditării. 
Pentru alte 2 domenii de studiu de masterat din oferta USV s-a aprobat 
menținerea acreditării, fiind vorba despre domeniul Științe 
administrative, cu programele Management și audit în administrație și 
afaceri și Management și administrație europeană, și domeniul 
Contabilitate, cu programele Contabilitate, audit financiar și expertiză 
contabilă și Audit și guvernanță corporativă. 
Un nou program de studii de masterat urmează a fi înființat în cadrul 
Facultății de Istorie și Geografie, denumit Etică aplicată în organizații și 
audit etic. În ședința Senatului USV din data de 1 februarie a fost 
aprobată inițierea de principiu a acestui nou program, în cadrul 
Departamentului de Științe Umane și Social Politice. 
 
În oferta de școlarizare a USV pentru Admiterea 2021 apar, și în acest an, 
o serie de programe noi, și anume Drept european și internațional, 
Tehnică dentară, Biologie, Biochimie, Robotică, Limba și literatura 
chineză-O limbă și literatură modernă (franceză-engleză)/ Limba și 
literatura română, Cinematografie, fotografie, media-Comunicare audio-
vizuală: scenaristică, publicitate-media și Educație timpurie. La studiile 
de masterat noutățile constau în specializările Politici publice în 
sănătate, Nutriție și recuperare medicală, Inginerie mecanică asistată de 
calculator, Istorie: permanențe, interferențe și schimbare, Etică aplicată 



și audit etic, Managementul serviciilor sociale și securității comunitare, 
Comunicare, media și industriile creative și Resilience in Education. 
Unele dintre aceste programe au primit autorizație de funcționare 
provizorie din partea ARACIS, drept urmare vor putea efectua înscrieri 
la Admiterea 2021, în timp ce în cazul unor specializări încă se așteaptă 
aprobările necesare funcționării. 

_________
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Sănătate Riscul pe care îl aduce această nouă tulpină îl reprezintă o răspândire 
rapidă, exponențială, cu o transmisibilitate mai ridicată cu 20%-70% față 
de vechile tulpini 
Din toamna anului trecut a început să se răspândească în sud-estul 
Angliei o nouă tulpină SARS-COV2 care s-a dovedit a fi mai contagioasă 
decât vechile tulpini (tulpină UK, denumită și B.1.1.7, cu diferite mutații 
în proteină Spike). Riscul pe care îl aduce această nouă tulpină îl 
reprezintă o răspândire rapidă, exponențială, cu o transmisibilitate mai 
ridicată cu 20%-70% față de vechile tulpini, se arată într-o analiză 
graphs.ro.  
 
Proiecții în România pentru 28 martie 
Evoluția tulpinilor vechi SARS-COV2 și a B.1.1.7 poate fi estimată în 
funcție de rata de transmisibilitate efectivă (Rt). Spre deosebire de rata 
de transmisibilitate R0 a virusului, rata efectivă Rt depinde atât de 
particularitățile virusului, cât și de măsurile luate spre a împiedica 
transmiterea (distanțare socială, purtarea măștii, restricții) și de nivelul 
de imunizare în populație (prin boală sau prin vaccin). Conform 
studiilor, Rt pentru B.1.1.7 este așteptat să crească cu 36% față de vechile 
tulpini, deși există incertitudini și creșterea poate fi undeva între 20% și 
50%. Datorită contagiozității superioare, această tulpină va deveni cu 
siguranță dominantă odată ce intră în circulație, dar în acest moment 
este încă relativ rară în România; primul caz a fost raportat pe 8 Ianuarie. 
Prof. Mihai Dimian de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, care 
a contribuit la modelarea, testarea și secvențierea virusului SARS-CoV-
2, inclusiv cu varianta nouă a tulpinii, estimează că trei scenarii posibile 
de lucru privind răspândirea noii tulpini țînând cont de cazurile pozitive 
cu varianta B.1.1.7 depistate până acum și numărul total de cazuri 
pozitive din luna ianuarie, numărul de teste efectuate și numărul estimat 
de secvențieri efectuate în România: 1 din 1000 de cazuri pozitive din 
România s-ar datora noii tulpini (scenariul cel mai probabil), 1 din 100 
(scenariul mediu) și 1 din 35 (scenariul pesimist). În termeni absoluți, 



putem estima între 3 (scenariul cel mai probabil) și 91 (în cel mai rău 
scenariu) cazuri zilnice cu B.1.1.7.[…] 

_________
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istoricilor: 
Moștenirea mentală 
a național-
comunismului nu a 
dispărut 

www.revista22.ro 

04.02.21 

__________ Nume de referință în istoria postcomunistă semnează o scrisoare 
deschisă în care atrag atenția că „Unele structuri de stat au promovat în 
continuare și au reciclat naționalismul izolaţionist”. 
Printre cei 66 de semnatari ai scrisorii se numără și profesori/cercetători 
din centre academice din străinătate, Oliver Jens Schmitt, Maria Bucur, 
Dennis Deletant, Vladimir Tismăneanu, dar și prodigioși istorici români. 
 
Semnături*: 
 
1. Dorin Dobrincu (Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași) 
2. Florea Ioncioaia (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași) 
3. Oliver Jens Schmitt (prof. univ., Universität Wien) 
4. Maria Bucur (prof. univ., Indiana University, Bloomington) 
5. Adrian Andrei Rusu (istoric, Mediaș) 
6. Alexander Rubel (Institutul de Arheologie din Iași) 
7. Armin Heinen (prof. univ., Aachen)[…] 
 
62. Gheorghe Onișoru (prof. univ., Universitatea „Ștefan cel Mare”, 
Suceava) 
63. Radu Nedici (Facultatea de Istorie, Universitatea din București) 
64. Virgiliu Pâslariuc (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău) 
65. Simona Mitroiu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) 
66. Vitalie Bârcă (Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca) 
 
* Semnăturile sunt în nume personal și nu angajează instituțiile la care 
profesorii/cercetătorii sunt afiliați. 

 


