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Ciprian Davidoni, un tânăr inventator născut i format între cărțile din biblioteca unei 
familii în care tatăl său, Ioan Davidoni, era unul dintre 'protejații' în domeniu înainte de 
1989, când inventica beneficia de fonduri suficiente pentru susținerea producției de 
profil, iar medaliile i recompensele pecuniare erau numeroase.  
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Tânărul Davidoni deține Premiul Oscar pentru Invenții, este râvnit de multe 
companii foarte bogate din străinătate pentru mintea sa inventivă, mereu 
născocitoare, dar a ales să rămână în România din dragostea pentru această țară.  

Într-un interviu acordat AGERPRES, Ciprian Davidoni vorbe te despre onoare, 
patriotism i dragostea care trebuie pusă în activitatea pe care o desfă oară fiecare, pentru 
ca munca să nu fie povară, iar bunăstarea să nu fie a teptată de la alții.  
 

 
AGERPRES: Meseria dumneavoastră este, în esență, aceea de a avea tot timpul idei pe 
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care le materializați. Credeți că este o profesie care se poate învăța sau este mai mult un 
har?  
Ciprian Davidoni: Cred că harul de a inventa cu adevărat îl are tatăl meu i tiu sigur că 
nu este ceva care se învață. Este ceva cu care te na ti i este dat de la Dumnezeu.  
 

 
AGERPRES: Prima 'luminiță' de invenție ați avut-o pe o idee a tatălui dumneavoastră 
sau a fost o idee proprie?  
Ciprian Davidoni: Pe tatăl meu îl tiu dintotdeauna un om inventiv i care a găsit soluții 
la orice problemă apărută. Încă din copilărie am fost fascinat de setea lui de cunoa tere i 
aceasta mi-a fost insuflată i mie. Povesteam foarte mult cu el i aborda foarte multe 
subiecte, iar când ajungea la punctual culminant îmi spunea că dacă vreau să aflu sfâr itul 
pove tii trebuie să iau cartea 'cutare' din bibliotecă i să o citesc.  
 

 
AGERPRES: Cum te poți dezvolta în preajma unui tată inventator?  
Ciprian Davidoni: Aproape 99ș din invențiile noastre cu care suntem acum în piață 
sunt atribuite tatălui meu. Cred că aportul meu real a fost că din foarte multă dragoste 
pentru el i din dezamăgirea mea față de oameni, atunci când vedeam cât se zbate tatăl 
meu i cu câtă ignoranță este tratat am început să mă implic mai mult în a-l susține i a a 
am ajuns astăzi să producem i să comercializăm invenții proprii. Cred că împreună am 
reu it să îmbinăm perfect puterea i dragostea lui de creație cu modernismul de astăzi în 
era Internetului.  
 

 
AGERPRES: Tatăl dumneavoastră a prins i o perioadă mai bună pentru invenții — 
înainte de 1989. Regretați că nu mai aveți aceea i ansă?  
Ciprian Davidoni: Înainte de 1989 era o altă lume i o altă viață. Fiecare era apreciat, 
într-un fel, pentru munca lui. După Revoluție, totul s-a schimbat. A urmat o perioadă în 
care ne-am descurcat cum am putut, dar amândoi eram implicați emoțional în relația cu 
OSIM-ul i nu tiam cum să mai facem să plătim taxele i să ținem invențiile în vigoare, 
chiar dacă erau doar pe hârtie. Până atunci, tot ce a realizat tatăl meu practic a fost făcut 
pentru Fabrica de sticlă de la Tome ti i a a a rămas. Încet dar sigur i prin eforturi 
supranaturale am reu it să trimitem, prin reprezentanți ai ministerului Cercetării, câteva 
invenții care să participe la marile târguri internaționale de invenții de la Geneva i 
Bruxelles, unde am reu it să fim premiați pentru acele invenții. Am primit diplome i 
medalii i cam atât. Dar asta era pentru noi mană cerească, un imbold. Chiar dacă nu ne-
am permis financiar niciodată să participăm la asemenea târguri, faptul că cineva la un 
nivel a a de înalt aprecia invențiile noastre ne-a dat speranță i curaj să mergem mai 
departe.  
 

 
AGERPRES: Când ați simțit dumneavoastră că 'ați intrat' cu adevărat în lumea 
inventicii?  
Ciprian Davidoni: Participarea la târguri de invenții din țară ne-a adus multă 
recunoa tere i ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Pentru mine, totul a început după ce, într-un 



an, tatăl meu a participat la Bucure ti, la Romexpo, la un târg unde avea la el câteva 
produse ca model i unde i-au fost furate toate produsele de la masă în timp ce era plecat 
de la stand pentru un interviu. Mi-a povestit asta prin telefon i atunci m-am întristat 
foarte mult i mi-am promis că nu o să-l mai las singur niciodată. Începând de atunci am 
participat la toate târgurile din țară doar împreună.  

AGERPRES: Care v-au fost cele mai mari piedici?  
Ciprian Davidoni: Insuficiența fondurilor, dar am reu it să luăm mai multe credite de 
nevoi personale i eu, i tata i mama, i toți banii i-am învestit în producția de invenții. 
Totul am făcut pe rând i cu mari eforturi. Realizarea unui produs finit dintr-o invenție 
implică foarte multe etape. Astăzi avem pe site nouă produse finite cu care ne mândrim 
foarte mult. Anul acesta am făcut 10 ani de când avem firma de cercetare, prin care facem 
totul. Suntem foarte mândri că am ajuns aici.  
 

 
AGERPRES: Câte invenții aveți în portofoliu i câte distincții, medalii?  
Ciprian Davidoni: Până în prezent am obținut 28 de medalii de aur, argint i bronz, cinci 
cupe ale juriului i Premiul Oscar Public pentru invenții, iar în 2013 Cupa Tesla pentru 20 
de invenții prezentate în cadrul Târgului Tesla-Invent, unde eu personal am fost premiat 
cu Cupa Tânărul Inventator.  

AGERPRES: Vorbiți-ne despre câteva dintre invențiile dumneavoastră de care vă simțiți 
cel mai apropiat suflete te.  
Ciprian Davidoni: Invenția 'ecran antiradiație' pentru telefoanele mobile este cea în care 
eu m-am implicat cel mai mult la aceea vreme, când a fost înregistrată la OSIM. De i era 
de impact mare pentru sănătatea noastră, eu am considerat-o foarte tinerească i în pas cu 
timpurile în care trăiam. Adică fiecare tânăr sau prieteni de-ai mei î i cumpărau telefoane 
mobile i le schimbau foarte des deoarece piața asta cerea, iar operatorii de telefonie 
mobile nu tiau cum să ne mai încânte cu mii de minute incluse, fără să țină nimeni cont 
de pericolul pe care-l reprezintă telefonul mobil. După 10 ani, OMS a declarat că 
telefoanele mobile pot cauza cancer la cap. Târziu. Lumea este infectată la nivel mondial; 
nu se mai poate fără telefon mobil, dar asta nu ne opre te să ne protejăm. Invenție 100ș 
românească i de impact internațional, după ce am fost premiați i la Geneva i la 
Bruxelles pentru această invenție, cam într-un an de zile au început să apară produse 
similare în piața românească. Acesta este pericolul real după ce participi la târguri de 
inventică. Ideile bune se fură i se pun în practică la o altă scară față de noi românii, care 
nu suntem susținuți de către autorități. Când noi de chinuim să producem 100 de bucăți 
dintr-un produs, alții intră în piață cu produse similare, la o scară de 100.000 de bucăți. 
Cam a a se pune problema.  

AGERPRES: Există riscuri de a participa la târguri de invenții?  
Ciprian Davidoni: Dacă nu participi la astfel de târguri, lumea nu află de tine i rămâi în 
anonimat. Trebuie să-ți asumi un risc. Participi la târguri de inventică, dacă e ti bun i ai 
invenții de impact, e ti premiat i medaliat, dar acolo vin oameni din toată lumea, iar unii 
doar pentru a studia idei. Invențiile nu se pot vinde. Este mult mai u or să le furi. Vezi 



cazurile marilor companii producătoare de telefoane, care- i fură ideile unii de la alții i 
ulterior se dau în judecată.  

AGERPRES: Care vi se pare invenția care ar fi adus cel mai însemnat beneficiu 
economic României?  
Ciprian Davidoni: Avem mai multe invenții care cred că ar aduce beneficii enorme 
acestei țări, dar din păcate nimeni nu este interesat, cel puțin din cei pe care ar trebui să-i 
intereseze. Invenția 'îngră ământ magnetic' ar scoate țara asta din sărăcie, ținând cont că 
peste tot în lume se spune că agricultura este viitorul omenirii. Am spus public că am fi 
dispu i să cedăm statului român, cu titlu gratuit, această invenție, cu condiția ca statul 
român să înceapă să producă la nivel național i să exporte în toată lumea. Cred că se 
putea întâmpla ceva măreț i extraordinar. Comisarul european pentru agricultură este 
român i ministrul agriculturii de atunci (când a făcut propunerea, n.r.) era bănățean, iar 
noi plătim singuri taxe la OSIM i producem singuri acest produs i vindem cu 
kilogramul.  

AGERPRES: Anul acesta ce ați mai inventat?  
Ciprian Davidoni: Am pus mult suflet în 'amplificatorul cuantic'. Am participat la multe 
târguri i chiar anul acesta am fost premiați la Cluj Napoca i la Bucure ti pentru aceste 
invenții, în particular pentru amplificatorul cuantic i ecran antiradiație i pentru multe 
altele, cu care am participat. De i e cam tardiv, tot mai multă lume, i în special cei 
educați i cu bani, încep să realizeze semnificația invențiilor noastre i impactul lor 
asupra sănătății i a stilului de viață sănătos. La majoritatea invențiilor noastre 
concretizate în produse finite i comercializate către publicul larg, noi folosim în rețetă 
elemente rare i speciale, care au un impact maxim pozitiv asupra omului. Trebuie doar 
să fie citită informația de la noi de pe site i lumea poate să învețe câte ceva despre cum 
poate fi îmbunătățită calitatea vieții.  

AGERPRES: De ce ați rămas în România, să luptați din greu cu lipsa de finanțare a 
transpunerii invențiilor dumneavoastră în producție? Dacă rămâneați în străinătate, erați 
în topul celor mai prosperi oameni de afaceri.  
Ciprian Davidoni: i eu, i tatăl meu, am avut ocazia de a pleca din țară. Cum să pleci 
dintr-o țară a a minunată i în care sunt atâtea de făcut? Suntem patrioți. Iar dacă cineva 
analizează cu atenție tot cursul nostru, poate trage cu u urință concluzia că se poate. Cred 
că puteam reu i oriunde ne-am fi născut. Cred că totul depinde de fiecare, de câtă 
dragoste pune în ceea ce face. Cunosc foarte multe persoane capabile care au ales să 
plece din România. Nu pot să-i condamn. Cred că nu au putut să se adapteze evoluției 
acestei țări. Sunt persoane care se adaptează foarte u or într-un sistem deja bine pus la 
punct i care nu pot face față unui ritm de a construi un sistem. Până la urmă, sistemul 
suntem noi. Fiecare, în parte, trebuie să- i facă treaba. Acesta este capitalismul. Fiecare 
î i construie te afacerea fără să a tepte tot timpul să ne dea cineva ceva, pentru că nu o să 
ne dea nimeni, nimic, niciodată.  

AGERPRES: Cum caracterizați ultimii 10 ani din cariera dumneavoastră?  
Ciprian Davidoni: După 10 ani de când am pornit pe acest drum, când privim în urmă, 
totul pare u or, dar numai noi tim cu cât efort am ajuns aici. Faptul că la ora actuală 



majoritatea invențiilor noastre au fost furate i produse în alte părți ale lumii, iar acum se 
vând sub altă formă la noi în țară, este apogeul muncii noastre. Înseamnă că invențiile 
noastre sunt bune i eficiente. Cei care comercializează produse similare cu ale noastre, 
pe care noi avem brevet de invenție i plătim taxe la OSIM, nu fac decât să ne confirme 
cât suntem noi de buni i de valoro i. Iar faptul că la majoritatea produselor intrate pe 
piață, prețurile sunt de trei-patru ori mai mari decât ale noastre, nu face decât să confirme 
că noi facem asta bine i ca să promovăm creativitatea românească, iar ei fac asta doar 
pentru profit. AGERPRES / (AS — autor: Otilia Halunga) (Foto pe flux) 
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