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Patronatul FrancezPatronatul Francez

Jean Jean ChenevierChenevier––““AA inova pentru a supravieinova pentru a supravieŃŃuiui
--Cei care vor rata virajele Cei care vor rata virajele 

tehnologice sunt condamnatehnologice sunt condamnaŃŃii
 să dispară sau să devină periferici să dispară sau să devină periferici””

Curbele lui Curbele lui KondratevKondratev --TosioTosio



ÎÎntrntr--un sistem un sistem concurenconcurenŃŃialial valoarea  acvaloarea  acŃŃiunilor iunilor 
umane evoluează continuuumane evoluează continuu, p, producătorii nu roducătorii nu 
rămân pe locrămân pe loc, , şşi vin pe piai vin pe piaŃŃă cu noi produseă cu noi produse..

Pot fi Pot fi îîntrecuntrecuŃŃi cu proiecte mai bune, cu i cu proiecte mai bune, cu 
materiale noi materiale noi şşi tehnologii performante.i tehnologii performante.

O mai bună performanO mai bună performanŃŃă a produsului se ă a produsului se 
realizează printrrealizează printr--o aco acŃŃiune programatăiune programată, , 

inovativăinovativă, b, bazată pe brevete de invenazată pe brevete de invenŃŃie , ie , knowknow--
howhow, , şşi i îîn acelan acelaşşi timp protejată  prin produse i timp protejată  prin produse 

de proprietate industrialăde proprietate industrială



CercetareCercetare dedezvoltarezvoltare îîn n parteneriatparteneriat

1. Servicii pentru cercetare 1. Servicii pentru cercetare ––dezvoltaredezvoltare

a. Solua. SoluŃŃii concepii concepŃŃie stand de cercetare, ie stand de cercetare, 

achiziachiziŃŃie date experimentale, prelucrare date ie date experimentale, prelucrare date 

pe cele mai evoluate programe, solupe cele mai evoluate programe, soluŃŃii de ii de 

optimizare.optimizare.



D1. Servicii suport pentru inovare:D1. Servicii suport pentru inovare:

D1.1D1.1 SpaSpaŃŃii;ii;
SpaSpaŃŃii destinate accesării bazelor de dateii destinate accesării bazelor de date::

brevete nabrevete naŃŃionale ionale şşi internai internaŃŃionale.ionale.

D1.2D1.2 Acces la bănci de date Acces la bănci de date şşi biblioteci i biblioteci 
tehnice;tehnice;  
-- Cercetare documentară din brevete si  Cercetare documentară din brevete si 

literatura literatura nonbrevetenonbrevete

-- Veghe tehnologică Veghe tehnologică

--  Cercetări bibliografice  Cercetări bibliografice



D1.3D1.3 Cercetări de piaCercetări de piaŃŃăă;;

-- Cercetări de Cercetări de prediagnozăprediagnoză

-- Studii de piaStudii de piaŃŃăă

  -- Cercetări asupra riscului de contrafacere Cercetări asupra riscului de contrafacere

-- Analize IP Analize IP ScoreScore



D1.4 Folosire laboratoare;D1.4 Folosire laboratoare;

-- Cercetare Cercetare şştiintiinŃŃifică ifică îîn magnetometrien magnetometrie
  -- Cercetări  Cercetări şştiintiinŃŃifice ifice îîn acn acŃŃionări ionări 
hidraulice hidraulice şşi pneumaticei pneumatice
  -- Cercetări  Cercetări şştiintiinŃŃifice ifice îîn cadrul n cadrul 
proceselor de prelucrare electrochimică proceselor de prelucrare electrochimică 
abrazivăabrazivă
  -- Cercetări  Cercetări şştiintiinŃŃifice ifice îîn instalan instalaŃŃii de ii de 
prelucrare cu plasma receprelucrare cu plasma rece
  -- Cercetări  Cercetări şştiintiinŃŃifice in domeniul ifice in domeniul 
energiilor recuperabileenergiilor recuperabile
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Realizări de succesRealizări de succes

InstalaInstalaŃŃie ie şşi tehnologie i tehnologie multifunctionalamultifunctionala integrata pentru conservarea patrimoniului cultural integrata pentru conservarea patrimoniului cultural 
nationalnational –– MITECHMITECH,,

realizata realizata îîn colaborare cu Institutul de Chimie Macromoleculară Petru n colaborare cu Institutul de Chimie Macromoleculară Petru PoniPoni din Iadin Iaşşi i şşi Complexul Muzeal i Complexul Muzeal 
Palatul Culturii din Palatul Culturii din IasiIasi, u, utilizează o metoda nouă inovatoare de conservare cu plasma rece tilizează o metoda nouă inovatoare de conservare cu plasma rece a obiectelor de a obiectelor de 

patrimoniu.patrimoniu.
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Realizări de succesRealizări de succes

InstalaInstalaŃŃia hidraulică modulară flexibilă pentru ia hidraulică modulară flexibilă pentru îîncercări ncercări 
statice statice şşi dinamice la presiune, fori dinamice la presiune, forŃŃă ă şşi torsiune a i torsiune a 

instalainstalaŃŃiilor tehnologice,iilor tehnologice,

proiect proiect îîn cadrul Programului INVENT, Contract 169/2004, n cadrul Programului INVENT, Contract 169/2004, 
ce face obiectul  unui vast program de cercetare, concepce face obiectul  unui vast program de cercetare, concepŃŃie, ie, 
proiectare, realizare prototip proiectare, realizare prototip şşi transfer tehnologic către SC i transfer tehnologic către SC 
PETROM SA . Standurile au fost realizate PETROM SA . Standurile au fost realizate şşi echipate cu o i echipate cu o 

instrumentainstrumentaŃŃie performantăie performantă, cu culegere , cu culegere şşi prelucrare asistată i prelucrare asistată 
a datelor.a datelor.



D1.5D1.5 Testare, certifTestare, certificare, eticicare, etichetare hetare 
a calităa calităŃŃii;ii;
Determinarea caracteristicilor funcDeterminarea caracteristicilor funcŃŃionale ionale 
ale produselor ale produselor îîn laboratoarele specializate.n laboratoarele specializate.
ÎÎntocmire buletine măsurători ntocmire buletine măsurători şşi i îîncercări de ncercări de 
laboratorlaborator
ÎÎntocmire documentantocmire documentaŃŃie tehnică omologare ie tehnică omologare 
produseproduse

D2. Servicii de consultanD2. Servicii de consultanŃŃă pentru ă pentru 
inovare:inovare:
D2.1D2.1 ConsultanConsultanŃŃă ă îîn management;n management;
Planuri de afaceriPlanuri de afaceri
Studii de fezabilitateStudii de fezabilitate



D2.2D2.2 AsistenAsistenŃŃă tehnologicăă tehnologică;;

-- Proiectare 3D asistata in Proiectare 3D asistata in AutodeskAutodesk Inventor.Inventor.
-- Proiectare 3D asistata in Proiectare 3D asistata in SolidworksSolidworks..
-- Dezvoltare de aplicaDezvoltare de aplicaŃŃii pentru cercetare, ii pentru cercetare, 

achiziachiziŃŃii de date ii de date şşi automatizare pe i automatizare pe 
infrastructura infrastructura NationalNational InstrumentsInstruments -- LabwiewLabwiew..

D2.3D2.3 Servicii de transfer tehnologic;Servicii de transfer tehnologic;
-- Elaborare caiete de sarciniElaborare caiete de sarcini
ÎÎntocmire proceduri de implementare tehnologiintocmire proceduri de implementare tehnologii



D2.4D2.4 Instruire;Instruire;
-- Instruire in domeniul Bazelor CreaInstruire in domeniul Bazelor CreaŃŃiei iei ŞŞtiintiinŃŃifice ifice şşi i 

InovariiInovarii

-- Instruire in Ingineria ValoriiInstruire in Ingineria Valorii

-- Instruire in Managementul ProiectelorInstruire in Managementul Proiectelor

-- Instruire in Contabilitatea AsistatăInstruire in Contabilitatea Asistată

D2.5D2.5 ConsultanConsultanŃŃă pentru achiziă pentru achiziŃŃie;ie;
ConsultanConsultanŃŃă ă şşi i îîntocmire caiete de sarcini pentru ntocmire caiete de sarcini pentru 

achiziachiziŃŃie de mijloace de cercetare ie de mijloace de cercetare şşi aparatură de i aparatură de 

laborator.laborator.

ConsultanConsultanŃŃă ă şşi asisteni asistenŃŃă tehnică la recepă tehnică la recepŃŃia ia 

mijloacelor de cercetare mijloacelor de cercetare şşi aparaturii de laboratori aparaturii de laborator



D2.6 Protejare D2.6 Protejare şşi comercializare a DPIi comercializare a DPI şşi i 

pentru contracte de licenpentru contracte de licenŃŃiere;iere;

-- ConsultanConsultanŃŃă ă îîn n îîntocmirea documentantocmirea documentaŃŃiei de brevetareiei de brevetare
şşi proteci protecŃŃie a proprietăie a proprietăŃŃii industriale.ii industriale.
-- ConsultanConsultanŃŃă ă îîn n îîntocmirea documentantocmirea documentaŃŃiei deiei de
protecprotecŃŃie a mărcilorie a mărcilor, modelelor , modelelor şşi desenelor industriale.i desenelor industriale.

-- ConsultanConsultanŃŃă ă îîn contractele de licenn contractele de licenŃŃiereiere

D2.7D2.7 ConsultanConsultanŃŃă pentru standardeă pentru standarde;;

-- ConsultanConsultanŃŃă pentru ă pentru îîntocmirea standardelor interne de ntocmirea standardelor interne de 
firmă firmă 
-- 2 Consultan2 ConsultanŃŃă ă îîn utilizarea standardelor internan utilizarea standardelor internaŃŃionale ISO, ionale ISO, 

IEC, ANSI, BSIIEC, ANSI, BSI



OFICIUL DE STAT
                  PENTRU

     INVENłII ŞI MĂRCI

             INSTITUTUL NAłIONAL   DE
      INVENTICĂ IAŞI

Apropie informaŃia de cei care pun la baza  acŃiunilor lor
                                iniŃiativa, creativitatea
                                      şi colaborarea.

Noi
- ne implicăm în crearea unei mentalităŃi avansate de utilizare

a actului de protecŃie şi formare a tinerei generaŃii în spiritul
creativităŃii,

- milităm pentru sensibilizarea managerilor în informarea
corectă şi de calitate cu accesarea bazelor de date gratuite şi

comerciale,
- furnizăm informaŃii în legătură cu activitatea OSIM,
- suntem formatori de specialişti în domeniu prin  cursuri

universitare şi postuniversitare de inventică
- organizăm ConferinŃe, Simpozioane ,mese rotunde, întâlniri

cu manageri şi oameni de afaceri

B-dul Carol, nr.3-5,6600-Iaşi,
P.O.Box 727- Iaşi-3
Tel/fax 032.214763

E-mail:bplaht@athena.mt.tuiasi.ro



SpatiulSpatiul logistic si de cercetare al Institutului logistic si de cercetare al Institutului 

NationalNational de de InventicaInventica IasiIasi



Centru Centru PatlibPatlib IasiIasi





Vă mulVă mulŃŃumesc !umesc !


