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 Facultatea de Economie, Administrație și 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, Școala de vară 
„Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin protejarea patrimoniului – Ateliere Cacica – 
Oameni și Sare” – ediția a V-a. 

 Studenți din mai multe universități din țară au avut oportunitatea de a participa la 
ateliere de lucru creative, dar și întâlniri cu experți și specialiști în domeniul antreprenorial. 
De asemenea, participanții s-au bucurat de o serie de vizite la Voroneț, Mănăstirea 
Humorului, Basilisa Minor Cacica și Salina Cacica.  

 Școala de Vară s-a bucurat de un număr de peste 20 de studenți din țară, 15 studenți de 
la USV, precum şi cadre didactice și experți pe anumite domenii de interes, constituind echipe 
active pe tematica selectată pentru atelierele de lucru: Tehnologii multimedia in 
antreprenoriat, Dezvoltarea comunității prin evenimente locale, Antreprenoriat în turism și 
patrimoniu, Antreprenoriat in industrii creative si gastronomie, Antreprenoriat local și 
arhitectură. 

 Atelierele de creație s-au concentrat să acopere nevoi concrete ale comunității gazdă și 
să ofere soluții de păstrare/valorificare a elementelor de patrimoniu și de identitate culturală 
prin: realizarea traseului 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 și propuneri de eveniment în vederea promovării localității Cacica.  

 Ultima zi a Școlii de Vară s-a încheiat cu organizarea  unei piețe volante în Piața 
Satului, unde producători locali prezenți, dar și participanții de la școala de vară din cadrul 
acestei ediții au avut posibilitatea să prezinte și să valorifice rezultatele obținute în cadrul 
atelierelor la care au participat și cu decernarea diplomelor fiecărui participant. 


