
NOTA DE PRESA post PHEADE 2013 
 
Sămbătă 30 noiembrie și duminică 1 Decembrie, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a găzduit cea 
de-a 5-a ediție a conferinței internaționale interdisciplinare PHEADE – www.pheade.ro/2013, cu tema 
Creativitate, antreprenoriat, educație și spiritualitate. 
Dintre prezențele de seamă, îi amintim pe Lorenzo Magnani (Universitatea Pavia, Italia și Universitatea 
Sun Yat-Sen, China – Doctor Honoris Causa al universității sucevene), Stefan Lorenz Sorgner 
(Universitatea Nuremberg-Erlangen, Germania – director serie la Editura Peter Lange), Juliana Laluhova 
(prodecan al Facultății de Științe ale Comunicării, de la Universitatea Kyril si Metodiu, Slovacia), Kuruvilla 
Pandikattu (JDV, Pune, India – vicepreședinte al Institutului Indian de Știință și Teologie), Carlos Eduardo 
Montano (Universitatea Autonomă din Ciudad Juarez, Mexic), precum și pe Dorel Cernomazu 
(Universitatea Ștefan cel Mare  Suceava – cel mai mare inventator al Europei, la această oră), Nicu 
Gavriluță (decan al Facultății de Filosofie a Universității Alexandru Ioan Cuza Iași), Ștefan Stănciugelu 
(Școala Națională de Științe Politice și Administrative din București), Adrian Niță (redactor șef al Revue 
Roumaine – revistă ISI a Academiei Române), Traian Dinorel Stănciulescu (vicepreședinte al Institutului 
Național de Inventică, Iași), Dan Milici (prodecan al Facultății de Inginerie Electrică și Știința 
Calculatoarelor, din cadrul Universității Ștefan cel Mare  Suceava). 
Cei 9 participanți din străinătate (mulți dintre ei via Skype) – din Germania (1), India (1), Italia (2), Mexic 
(4), Slovacia (1) – dintre cei 12 inscriși, precum și cei 34 de participanți din țară (unii de asemenea via 
Skype) – dintre cei 43 înscriși, au dezbătut tema propusă din perspectivă interdisciplinară: inginerie, 
filosofie, antreprenoriat, psihologie, teologie, sociologie, medicină, antropologie, literatură. 
Conferința a fost tutelată de Societatea Română de Filosofie Inginerie si Tehnoetică, Centrul de cercetare 
EPHES – al universității sucevene și Jurnalul European pentru Știință și Teologie. 
Evenimentul nu ar fi fost posibil fără sprijinul unor binecunoscute companii sucevene: Alma Viva Group, 
Casa Carp Fălticeni, Direcția Silvică Suceava, Killer, La Baciu, La Larisa, Liceul Particular nr. 1, Panaxa, 
Rogelya, Sav-Com, precum și fără susținerea conducerii Universității Ștefan cel Mare  Suceava, a 
conducerii Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor – care a oferit cu generozitate, prin 
conducerea sa – prof. univ. dr. Gheorghe Pentiuc – spațiile necesare bunei desfășurări a conferinței, 
precum și a conducerii Facultății de Istorie și Geografie. 
Programul social al conferinței a cuprins, sub coordonarea plină de pasiune, a ing. Horia Grozavu, de la 
Direcția Silvică  Suceava, vizitarea mănăstirilor Putna și Dragomirna, precum și a rezervației de fagi de la 
Dragomirna și a rezervației de mistreți de la Marginea. 
Fotoreporterul oficial al conferinței, ing. Mircea Nanu, va trimite, în zilele ce urmează, imagini și 
secvențe video ale conferinței sucevene, ce vor fi portate într-o secțiune specială pe website-ul ei. 
Coorganizatorii conferinței au fost: profesorul univ. Viorel Guliciuc - Universitatea Ștefan cel Mare, Dr. 
Iulian Rusu – Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și doctorand Oana Lența - Universitatea 
Ștefan cel Mare. 
Nu în cele din urmă trebuie menționat faptul că, în cadrul acestei manifestări științifice, i-a fost acordată 
d-lui profesor univ. Viorel Guliciuc diploma Excellence Award din partea European Journal of Science and 
Theology – revistă indexată ISI, pentru conferința EPHES-SST-2012, iar d-nei prof. Juliana Laluhova - 
pentru activitatea ei în domeniu. 
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