
 

 

 

 

 
 
 
Consiliul Facultăţii de Mecanică regretă profund trecerea la cele veșnice a ilustrului dascăl si 

inventator, Profesorul BORIS PLĂHTEANU, personalitate marcantă a Politehnicii ieşene. A 

fost director al Institutului National de Inventica Iași, seful catedrei de Maşini - Unelte si Scule 

din Facultatea de Mecanică in perioada 1979-1985 si, ulterior, seful catedrei de Masini -Unelte 

si Scule din Facultatea de Construcții de Mașini, in perioada 2000-2006. 

 

 Profesorul Plăhteanu a fost autor a unui număr impresionant de brevete de invenție, a 

publicat  peste 200 lucrări științifice şi este autor şi coautor la 24 monografii, tratate  şi cursuri 

universitare. Pentru prestigioasa activitate in domeniul inventicii, Profesorul Plăhteanu a 

 primit  Ordinul "Steaua României" in grad de cavaler in anul 2002, Crucea de Comandor al 
Ordinului "Meritul Inventiv" la Bruxelles in anii 1996, 1997 şi 1999, a primit  Statueta de aur 
ARCHIMEDES  şi Medalia de aur la al II-lea Salon Internaţional al Invențiilor de la 
Moscova, in anul 2002. 

A primit Premiul Academiei Române „Aurel Vlaicu” în domeniul Științelor Tehnice pentru 

monografia „Fundamentele creației tehnice” realizată împreună cu regretatul creator al 

Şcolii de inventică din România, Profesorul Vitalie Belousov. 

 

Într-un interviu acordat unui cotidian din Iași anul trecut, Profesorul Plăhteanu, referindu-se la 

activitatea de creație tehnică  din zilele noastre, afirma, printre altele: "..... Aştept şi noile 

generații să vină din spate. Totuși, se pare că tinerii se gândesc la ceea ce s-a întâmplat în 

trecut mai mult decât la ceea ce pot face ei in prezent si viitor. Eu încă îi aștept, şi spun asta 
pentru că eu mă cam grăbesc..." . 
Ilustrul dascăl si inventator s-a grăbit să treacă in veșnicie şi a ales ziua de 15 iunie 2017, 

când se împlinesc 128 de ani de la intrarea în eternitate a Luceafărului Poeziei Româneşti 

 
Dumnezeu să-l odihnească in pace!    
 

 

Profesor doctor inginer BORIS PLĂHTEANU 

IN MEMORIAM 

15 iunie 2017 


