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- Cadouri oferite 
copiilor defavorizați 
din județele 
Suceava, Botoșani și 
Neamț de voluntarii 
fundației Teams4U 
din Marea Britanie 

stirisuceava.net 
14.12.22 

- Începând de luni, 12 decembrie 2022, timp de două săptămâni, 8000 de 
cadouri sunt împărțite copiilor defavorizați din județele Suceava, 
Botoșani și Neamț, ca urmare a colaborării dintre Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava (USV), Fundația Teams4U din Marea Britanie și 
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Fundația „Sfinții Ierarhi 
Leontie și Teodosie”. Extinzând colaborarea intensă din acest an pentru 
sprijinirea refugiaților ucraineni, prin Centrul USV de consiliere a 
refugiaților, cele trei instituții au inițiat o acțiune internațională, prin 
care copii din Marea Britanie au pregătit cutii de cadouri pentru copii din 
România, pachete conținând diverse produse, precum haine, alimente și 
jucării.  
Echipa de voluntari din Marea Britanie, coordonată de domnul Simon 
Cooke, împreună cu studenți din cadrul USV, coordonați de domnul 
lector univ.dr. Gheorghe Lucian Pășcuț, având și sprijinul logistic al 
Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, prin Fundația „Sfinții Ierarhi 
Leontie și Teodosie”, reprezentată de Arhimandritul Iustin Tănase, 
participă în această săptămână la distribuirea de pachete către 4000 de 
copii ce provin din familii fără posibilități financiare, copii orfani sau cu 
dizabilități, aflați în diferite centre specializate, sperând să le aducă o 
bucurie în plus în preajma Sărbătorilor de iarnă. Menționăm și sprijinul 
voluntar acordat de domnii Nelu Rotărescu și Daniel Boariu pentru 
asigurarea transportului regional al donațiilor. Acțiunile vor continua și 
pe parcursul săptămânii viitoare, pentru a răspândi o rază de speranță în 
rândul altor 4000 de copii din județele Suceava, Botoșani și Neamț.  
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- O nouă traducere în 
colecția „Traductio” 
a Editurii USV, 
realizată de studenți 
ai FLSC în cadrul 
programului ROSE 
MIRAGES 

amosnews.ro 
14.12.22 

- Colecția „Traductio” a Editurii Universității „Ștefan cel Mare” din 
Suceava s-a îmbogățit recent cu o traducere realizată de studenții FLSC 
Cosmina Calancea, Adina Hîrgău, Daniela Bargan, Iulyia Todiruț, sub 
coordonarea conf. univ. dr. Raluca-Nicoleta Balațchi: Jules Renard, 
Tablouri din natură (ilustrații originale de Ana și Luciana 
Constantinescu, prefață de Raluca-Nicoleta Balațchi și postfață de 
Simona-Aida Manolache). 
Realizată în cadrul proiectului Rose, cartea pune în lumină importanța 
unei triple relații: traducerea și didactica limbilor moderne; textul și 
ilustrația; originalul și retraducerea. Constituindu-se într-o lectură 
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modernă a povestirilor lui Renard, care le accentuează mesajul ecologic, 
traducerea reușește să păstreze dubla adresare a originalului (adult și 
copil), atât la nivel verbal, cât și iconic, fiind singura versiune a textului 
renardian însoțită de ilustrații. 
După cum subliniază în postfața traducerii conf.univ. dr. Simona-Aida 
Manolache (coordonatoarea proiectului ROSE MIRAGES), prin desenele 
expresive, ușor ironice, perfect adecvate ideii de minimalism 
reprezentativ particularizant, ale Anei și Lucianei Constantinescu, 
volumul le oferă cititorilor mici și mari plăcerea de a (re)descoperi lumea 
din jur, fascinantă în diversitatea ei, diferit și similar surprinsă în 
variatele limbi ale planetei. 

- Universitatea 
„Ștefan cel Mare” 
din Suceava 
implementează un 
nou proiect: ILCA - 
Innovation 
Laboratories for 
Climate Action 

agerpres.ro 
14.12.22 

- Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava implementează proiectul 
Innovation Laboratories for Climate Action, prin care își propune să 
devină lider și beneficiar al unui ecosistem integrat pentru inovare 
climatică, printr-o serie de acțiuni care vor susține antreprenoriatul și 
competitivitatea. 
Obiectivele proiectului vizează: 
- consolidarea capitalului uman în inovarea climatică și antreprenoriat 
prin formarea și îndrumarea studenților, a personalului academic și non-
universitar în rezolvarea problemelor sistemice; 
-promovarea capacității multidisciplinare de inovare climatică și socială 
prin înființarea de laboratoare de inovare climatică și prin implicarea 
actorilor ecosistemului în dezvoltarea proiectelor de inovare climatică; 
-sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în tranziția 
climatică și în procesul de digitalizare. 
Proiectul ILCA reunește 5 instituții de învățământ superior (HEI) și 3 
organizații de cercetare sub tematica climei. Astfel, alături de 
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, din proiect mai fac parte 
următoarele instituții: 
-Savonia University, din Finlanda - coordonator de proiect 
-University of Forestry, Sofia, Bulgaria 
-Vilnius College of Technology and Design, Vilnius, Lituania 
-Lithuanian Research Center for Agriculture and Forestry 
-Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraina 
-Natural Resources Institute Finland 
-National Scientific Center Institute Of Agriculture NAAS, Ukraina 
O primă întâlnire față în față a echipei de proiect a avut loc la sfârșitul 
lunii noiembrie, la Vilnius College - Lituania, unde a fost dezvoltat planul 
de acțiuni și unde membrii echipei au participat activ la un workshop 



facilitat de partenerul din Finlanda (ILCA Prospective impact assessment 
workshop).  
Inițiativa HEI a EIT este un obiectiv cheie pentru EIT, ca parte a noii sale 
strategii, Agenda Strategică de Inovare a EIT 2021-2027. Inițiativa își 
propune să sprijine instituțiile de învățământ superior cu expertiză și 
coaching, acces la ecosistemul de inovare al EIT și finanțare, 
permițându-le să dezvolte planuri de acțiune pentru inovare, care 
completează nevoile instituțiilor individuale de învățământ superior. 
Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) întărește capacitatea 
Europei de a inova, oferind soluții la provocările globale stringente și 
promovând talentul antreprenorial pentru a dezvolta o creștere durabilă 
și locuri de muncă calificate în Europa. EIT este un organism al UE și o 
parte integrantă a Horizon Europe, programul-cadru al UE pentru 
cercetare și inovare. Institutul sprijină parteneriate pan-europene 
dinamice, între companii de top, Comunități de Cunoaștere și Inovare ale 
EIT, laboratoare de cercetare și universități. 
Coordonator proiect partener USV: prof. univ. dr. Carmen Năstase 

 


