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Comunicat de presă
Caravana PR3MIAZĂ INOVAȚIA cucerește România!
Clujul și Iașiul, două centre universitare puternice, având o tradiție excepțională în
cercetare și inovație, au fost gazdele primelor două evenimente ce au prilejuit întâlnirea
inițiatorilor și promotorilor proiectului PR3MIAZĂ INOVAȚIA cu studenții, profesorii și
iubitorii de inventică.
La Cluj, aula Facultății de Construcții a Universității Tehnice a fost umplută până la
refuz: invitați de marcă, academicieni, profesori, studenți, jurnaliști – toată lumea dornică
să afle cât mai multe despre proiect, campanie, despre obiectivele ei și compania care o
susține, 3M România.
După peste 2 ore de dialog, de prezentări, de concursuri interactive, încurajări, premii
acordate participanților, toți cei din sală au simțit că sunt pe drumul cel bun: profesorii și
studenții, pe de o parte, în rolul celor care formează generațiile de mâine și inventatorii și
susținătorii inventicii, pe de altă parte, în rolul pârghiilor din umbră care încearcă să
stimuleze și să premieze ce are mai bun cercetarea românească.
Dl. Radu Munteanu, clujean, recent medaliat la Salonul de Inventică de la Geneva, a
declarat după eveniment:
“Este o inițiativă excepțională care, după cum s-a văzut, a avut ecou în rândul tinerilor,
fiindcă au înțeles că depășirea situației prezente se poate face numai prin inovare. Cu alte
cuvinte, depașirea crizei înseamnă aplicarea inovației și nu a măsurilor de austeritate. În
concluzie, România trebuie să acorde mai multă atenție inovației și să stimuleze inovația
în toate palierele.”
În fața unei asistențe extrem de interesate să afle detalii despre campanie, premii și Gala
Premiilor Inovației ce se va desfășura în toamnă, au mai vorbit academicienii Ioan
Dumitrache și Gheorghe Benga, Cătălin Velescu, director general 3M România și
Alexandru Mironov, ambasadorul campaniei, reprezentând publicația Știință și Tehnică.
Interesul pentru inovație a stârnit un eveniment cel puțin la fel de interesant și la Iași, în
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului din cadrul Universității Tehnice
« Gheorghe Asachi ». O sală înțesată cu studenți și profesori, vorbitori de marcă,
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reprezentanți ai 3M România, ai presei și ai mediului de afaceri, era dominată de o
singură idee : să facem mai mult pentru inventatori, pentru inventica românească. Au
întreținut dialogul cu studenții profesorii Boris Plăhteanu și Neculai Eugen Seghedin,
Alexandru Dan Budău – Director al Grupului de Business Industrial al 3M România, și
Alexandru Mironov – reprezentant Știință și Tehnică.
După eveniment, Neculai Seghedin ne-a spus:
“A fost un eveniment spectaculos, care a atras un număr mare de studenți, doctoranzi și
masteranzi. Ne bucură foarte mult, mai ales ca instituția noastră are o tradiție importantă
în ceea ce privește activitatea creatoare în domeniul tehnic, fiind universitatea în care s-a
înființat școala ieșeană de inventică, o școală care e activă și care produce ingineri cu
multe abilități și competențe în ceea ce privește creația tehnică. Ne bucură interesul 3M
România pentru recompensarea activității creatoare în general și mizăm pe acest tip de
colaborare între mediul academic și mediul de afaceri.”
La rândul său, Boris Plăhteanu a ținut să precizeze :
“În primul rând, e lăudabilă și de excepție inițiativa ca, pe baza unui proiect, o firmă cu
prestigiu în lume și în România să organizeze și stimuleze prin diverse activități în acest
proiect studenții care să-și îndrepte eforturile pentru a promova idei, dar și pentru
realizarea unui produs care ar putea fi avut în vedere și preluat de aceasta companie. Mă
bucur că studenții au văzut și organizarea și modalitățile prin care un eveniment de
această amploare poate avea loc în Iași și în toate universitățile din țară.”
Următoarele evenimente ale caravanei PR3MIAZĂ INOVAȚIA sunt programate în
toamnă, în Timișoara, Brașov și București. Între timp, toți cei care sunt interesați fie să
depună datele despre o invenție, fie să se înscrie în enciclopedia inventatorilor români,
sunt încurajați să viziteze www.premiileinovatiei.ro și să urmeze pașii indicați pe site.
Legat de cele două evenimente la care au participat câteva sute de persoane, Cătălin
Velescu, director general 3M România, a declarat:
“Sunt entuziasmat de primele întâlniri cu studenții și profesorii. La Cluj am simțit un real
interes pentru inițiativa noastră, alimentat de dorința studenților de a afla mai multe
despre inovație prin prisma unei companii străine. Îndrăznesc să spun ca aportul
profesorilor, al rectorului acestei prestigioase instituții, d-nul profesor Munteanu, a fost
determinant. Nu atât prin simpla prezență și cuvintele adresate, cât și prin faptul că
facultatea are și își întărește rolul de catalizator al spiritului inovator pentru tânăra
generație de viitori ingineri, fără de care viitorul nostru nici nu poate fi creionat. Nu pot
să nu menționez magnetismul pe care simpla prezență a d-lui Mironov o generează în
mediul academic. Campania noastră începe să devină un fenomen național! Stay tuned!“
Vă invităm să urmăriți și desfășurarea Galei Premiilor Inovației, în luna noiembrie a.c.,
gală prin care 3M România își propune să instituie un mecanism de premiere a acestor
oameni minunați și de acordare de burse către cei care promit să ducă tradiția inventicii
românești mai departe, prin proiecte și invenții remarcabile.
Vă mulțumim că ne sunteți alături în campania PR3MIAZĂ INOVAȚIA!
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Persoane de contact:
Rareș Petrișor
Tel: 021.305.45.74
Email: rares.petrisor@mediapozitiv.com
Andreea Slave
Tel: 021.202.80.00
Email: aslave@mmm.com
Web: www.3M.com/ro
3M pe scurt
3M este o companie globală de tehnologii diversificate. Cu sediul în SUA și cu o puternică prezență globală, 3M deține peste 2500 de
patente recunoscute internațional și înglobează efortul și munca a peste 84.000 de angajați pe întreg mapamondul. Inovația continuă
este esența companiei 3M.
Inovațiile 3M au îmbunătățit viața a milioane de oameni din întreaga lume. Cu vânzări la nivel global de 30 de miliarde de dolari, 3M
este una dintre cele 30 de companii listate în indicele Dow Jones Industrial Average și face parte din Standard & Poor’s 500.
Compania promovează și acționează în spiritul responsabilității sociale și al protejării mediului. 3M a desfășurat peste 8600 de
programe de prevenire a poluării.
Prezentă în România de 15 ani, compania 3M oferă tehnologii, soluții și produse în următoarele domenii principale: bunuri de consum,
electronică și energie, sănătate, industrie, siguranță, securitate și grafică comercială. Pentru mai multe detalii, va invităm să accesați
web site-ul www.3M.com si să ne urmăriți și pe Twitter: @3MNews.
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