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- Facultatea de Economie, Administraţie şi Afaceri (FEAA) din cadrul 
Universității „Ştefan cel Mare” din Suceava, în colaborare cu Asociația 
Facultăților de Economie din România (AFER), a organizat, în perioada 
19-24 septembrie 2022, în campusul universitar, corp A, şi în mai multe 
locaţii din localitatea Cacica, Școala de vară „Dezvoltarea competențelor 
antreprenoriale prin protejarea patrimoniului – Ateliere Cacica – 
Oameni și Sare” – ediţia a V-a. 
Studenţii, masteranzii şi doctoranzii selectaţi de la mai multe universităţi 
din țară au fost împărțiți pe mai multe ateliere de lucru și au participat la 
diverse activităţi și sesiuni de lucru în echipă. 
Echipele super creative, coordonate de profesori din cadrul universității, 
dar și de alți parteneri ai facultății, au lucrat și finalizat clipul de 
promovare a localității Cacica, traselul 3D de acces în Salina Cacica, 
digitalizarea hărții turistice Cacica, panouri de interpretare a clădirilor 
austriece ale Salinei, realizarea de souveniruri, broșura cu rețete culinare 
multietnice, propuneri de eveniment White Festival Cacica – inima albă 
a Bucovinei. 
Ultima zi a școlii de vară s-a încheiat cu organizarea  unei pieţe volante, 
Piaţa satului, unde producători locali prezenţi, dar și participanţii de la 
școala de vară din cadrul acestei ediţii au avut posibilitatea să prezinte și 
să valorifice rezultatele/produsele obţinute în cadrul atelierelor la care 
au participat și cu decernarea diplomelor fiecărui participant. 
Pe lângă frumoasele activităţi desfăşurate conform programului stabilit 
și întâlnirile cu experţi și specialişti în domeniul antreprenorial, 
participanții s-au bucurat și de o serie de vizite la Voroneţ, Mănăstirea 
Humorului, Basilica Minor Cacica şi Salina Cacica. 
Paleta largă de activități  a fost facilitată de instituțiile partenere și de 
sponsori. Mulțumiri alese tuturor participanților, partenerilor și 
sponsorilor : Primăria Cacica, Consiliul Județean / Direcția Arhitect Șef, 
Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru, Muzeul Satului 
Bucovinean, Salina Cacica, Dom Polski, Liceul Tehnologic „Nicanor 
Moroșan”, Pîrteștii de Jos, Direcția pentru Agricultură Județeană 
Suceava, laBucovina NGO, ADER Suceava, APT Bucovina, Salvează Satul 
Bucovinean, Simply Mind, Asociația Facultăților de Economie din 
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România (AFER), Pensiunea Mădălina, Casa Naționalităților, Muzeul 
Bucovinei,  Trutzi, care au susținut activitățile din cadrul atelierelor de 
lucru. 

- Puternică delegație 
franceză, la Suceava, 
pentru dezbateri 
privind turismul 
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- Pe 14 octombrie, la Suceava este programată cea de-a XII-a ediție a 
întîlnirilor franco-române pentru turism. Conform unui comunicat 
transmis de Consiliul Județean vor fi abordate următoarele teme: 
turismul rural, turismul ecologic și învățămîntul profesional dual în 
domeniul turismului. Printre participanți se vor număra directorul 
general al Institutului Francez din România și consilierul de cooperare și 
acțiune culturală al Ambasadei Franței la București, Julien Chiappone-
Lucchesi, vicepreședinta Consiliului Departamental Mayenne, Sylvie 
Vielle, consilierul municipal delegat pentru viața asociativă și relații 
internaționale din Laval, Nadege Davoust, președintele Federației 
Industriei Hoteliere din România, Călin Ile, președinta de onoare a 
Alianței Franceze din Suceava, Sanda-Maria Ardeleanu, președintele 
Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu și rectorul 
Universității „Ștefan cel Mare”, Valentin Popa. De exemplu, președintele 
Flutur va vorbi despre turismul rural în Suceava și în Bucovina, iar Călin 
Ile despre nevoile de formare și de mână de lucru în domeniul turismului. 
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- Victimele Holocaustului românesc au fost comemorate, joi, la Sinagoga 
Gah din municipiul Suceava, la inițiativa inspectorului școlar Daniel 
Hrenciuc, printr-o lecție de istorie care a durat două ore. Au participat 
zeci de elevi și profesori de istorie de la școli din municipiul Suceava – 
colegiile „Ștefan cel Mare”, „Mihai Eminescu”, „Ciprian Porumbescu”, 
„Dimitrie Cantemir”, școlile gimnaziale nr. 5 și nr. 10, de la liceul din 
Liteni, din Dumbrăveni și Pătrăuți. Au participat, de asemenea, 
profesorii universitari Sanda-Maria Ardeleanu și Florin Pintescu, de la 
Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava. 
Gazda manifestării, președintele Comunității Evreilor din Suceava, prof. 
Sorin Golda, le-a oferit celor prezenți câteva date despre sinagogă și 
despre specificul vieții religioase, amintind că tocmai s-au încheiat cele 
mai sfinte sărbători evreiești, Roș Hașana - Anul Nou religios, și Iom 
Kipur – Ziua Judecății sau Marea Iertare. „În cele 10 zile dintre Anul Nou 
și Iom Kipur evreii încearcă să fie iertați de păcatele știute și de cele 
neștiute de oameni, dar știute de Dumnezeu. Este o negociere destul de 
strânsă cu Dumnezeu, să fim înscriși în Cartea Vieții și să ne asigure viața 
pentru încă un an”, a spus prof. Golda. Acesta a explicat că victimele 
Holocaustului petrecut în teritoriile românești sunt comemorate la 9 
octombrie pentru că în această zi, în 1941, a început deportarea evreilor 



și romilor din Bucovina în Transnistria. În memoria victimelor, 
profesorul Golda a spus rugăciunea Kaddish, parte din ritualul de doliu 
al evreilor, în ebraică și în românește. [...] 
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- Președintele Consiliului Județean Suceava îi încurajează pe cercetători 
să producă mai multe materiale despre istoria adevărată Bucovinei, 
precum și despre minorități, cultele religioase și civilizația din această 
parte a țării. Îndemnul a fost făcut la Institutul Național Bucovina din 
Rădăuți, după conferința care a marcat împlinirea a 30 de ani de la 
înființarea acestei instituții care funcționează sub egida Academiei 
Române. 
„Am participat astăzi la Rădăuți la un eveniment extrem de important 
pentru Bucovina. 30 de ani de la înființarea Institutului Național 
Bucovina sub egida Academiei Române, institut care are preocupări 
extrem de importante legat de cercetarea în domeniul istoriei Bucovinei. 
Aici au fost prezenți invitați din Ucraina, din România, de la universități 
importante, academicieni de la Cluj, Iași, profesori universitari de la 
Universitatea Ștefan cel Mare. Și cred că esențial este ce am discutat noi 
despre Nordul Bucovinei. Pentru că atunci când sărbătorești Bucovina 
trebuie să ne gândim că Nordul acestui ținut minunat este în mare 
suferință, este în război”, a spus Gheorghe Flutur. El a subliniat că 
mesajul său a fost de a încuraja cercetătorii să producă materiale despre 
istoria Bucovinei care să fie învățate și studiate în școli. [...] 
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- Internetul și aplicațiile au devenit o necesitate. Problema este că 
dependența de tehnologie ne poate face vulnerabili în fața hackerilor sau 
escrocilor, cu atât mai mult cu cât tot mai multe persoane plătesc 
cumpărăturile cu cardurile bancare sau prin intermediul aplicațiilor 
instalate pe telefonul mobil. Mulți se grăbesc să își dea datele cu caracter 
personal când sunt momiți cu chilipiruri și nu ar trebui. Cât de expuși 
suntem în fața pericolelor informatice, cum ne putem apăra și cum 
putem folosi algoritmii inteligenței artificiile în avantajul nostru aflăm de 
la conferențiar universitar doctor inginer Eugen Coca, de la facultatea de 
Inginerie și Știința Calculatoarelor, din cadrul Universității „Ștefan cel 
Mare”. 

 


