ACTUALITATE I INTERVIU

Ciprian Davidoni, deținător
de Oscar pentru Invenții
C

iprian Davidoni este un tânăr inventator născut și format între
cărțile din biblioteca unei familii în
care tatăl său, Ioan Davidoni, era unul
dintre „protejații” în domeniu înainte
de 1989. 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 vorbește despre onoare, patriotism și dragostea care trebuie
pusă în activitatea pe care o desfășoară
fiecare.

Reporter: Meseria dumneavoastră este,
în esență, aceea de a avea tot timpul idei.
Credeți că este o profesie care se poate
învăța sau este mai mult un har?

eu m-am implicat cel mai mult la
aceea vreme, când a fost înregistrată la
OSIM. Deși era de impact mare pentru
sănătatea noastră, eu am considerat-o
foarte tinerească și în pas cu timpurile în
care trăiam. Adică fiecare tânăr sau prieteni de-ai mei își cumpărau telefoane
mobile și le schimbau foarte des, deoarece piața asta cerea, iar operatorii de
telefonie mobile nu știau 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
oprește să ne protejăm. Invenție 100%
românească și de impact internațional,
după ce am fost premiați și la Geneva

Anul acesta ce ați mai inventat?

Am pus mult suflet în „amplificatorul cuantic”. Am participat la multe
târguri și chiar anul acesta am fost
premiați la Cluj-Napoca și la București
pentru aceste invenții, în particular
pentru amplificatorul cuantic și ecran
antiradiație și pentru multe altele, cu
care am participat. Deși e cam tardiv,
tot mai multă lume, și în special cei
educați și cu bani, încep să realizeze
semnificația invențiilor noastre și impactul lor asupra sănătății și a stilului de
viață sănătos. La majoritatea invențiilor
noastre concretizate în produse finite și
comercializate către publicul larg, noi
folosim în rețetă elemente rare și spe-

Prima „luminiță” de invenție ați avut-o
pe o idee a tatălui dumneavoastră sau a
fost o idee proprie?

Pe tatăl meu îl știu dintotdeauna un
om inventiv și care a găsit soluții la orice
problemă apărută. Încă din copilărie am
fost fascinat de setea lui de cunoaștere și
aceasta mi-a fost insuflată și mie. Povesteam foarte mult cu el și aborda foarte
multe subiecte, iar când ajungea la
punctual culminant, îmi spunea că, dacă
vreau să aflu sfârșitul poveștii, trebuie
să iau cartea „cutare” din bibliotecă și să
o citesc.

Când ați simțit dumneavoastră că „ați
intrat” cu adevărat în lumea inventicii?

Participarea la târguri de invenții
din țară ne-a adus multă recunoaștere
și ne-a ajutat să ne dezvoltăm. Pentru
mine, totul a început după ce, într-un
an, tatăl meu a participat la București,
la Romexpo, la un târg unde avea la el
câteva produse ca model și 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 și atunci m-am întristat foarte mult
și mi-am promis că nu o să-l mai las singur niciodată. Începând de atunci, am
participat la toate târgurile din țară doar
împreună.

Care v-au fost cele mai mari piedici?

Insuficiența fondurilor, dar am reușit
să luăm mai multe credite de nevoi personale și eu, și tata, și mama, și toți banii
i-am învestit în producția de invenții.
Totul am făcut pe rând și 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.

Câte invenții aveți în portofoliu și câte
distincții, medalii?

Până în prezent am obținut 28 de
medalii de aur, argint și bronz, cinci
cupe ale juriului și 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.

Vorbiți-ne despre câteva dintre invențiile
dumneavoastră de care vă simțiți cel mai
apropiat sufletește.

Invenția „ecran antiradiație” pentru telefoanele mobile este cea în care

Avocatul Poporului,
Crișu Anastasiu,
a demisionat

la OSIM și producem singuri acest produs și vindem cu kilogramul.

Ciprian Davidoni: Cred că harul de
a inventa cu adevărat îl are tatăl meu și
știu sigur că nu este ceva care se învață.
Este ceva cu care te naști și este dat de la
Dumnezeu.

și 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 și 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 așa se pune
problema.

Care vi se pare invenția care ar fi adus
cel mai însemnat beneficiu economic
României?

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 „îngrășământ 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 dispuși să cedăm
statului român, cu titlu gratuit, această
invenție, cu condiția ca statul român să
înceapă să producă la nivel național și să
exporte în toată lumea. Cred că se putea
întâmpla ceva măreț și extraordinar.
Comisarul european pentru agricultură
este român și ministrul agriculturii de
atunci (când a făcut propunerea, n.r.)
era bănățean, iar noi plătim singuri taxe

ciale, care au un impact maxim pozitiv
asupra omului. Trebuie doar să fie citită
informația de la noi de pe site și lumea
poate să învețe câte ceva despre cum
poate fi îmbunătățită calitatea vieții.

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.

Și eu, și tatăl meu, am avut ocazia
de a pleca din țară. Cum să pleci dintr-o
țară așa minunată și în care sunt atâtea
de făcut? Suntem patrioți. Iar dacă cineva analizează cu atenție tot cursul nostru, poate trage cu ușurință concluzia că
se poate. Cred că puteam reuși 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 ușor într-un sistem
deja bine pus la punct și care nu pot face
față unui ritm de a construi un sistem.
Până la urmă, sistemul suntem noi. Fiecare, în parte, trebuie să-și facă treaba.
Acesta este capitalismul. Fiecare își
construiește afacerea, fără să aștepte tot
timpul să ne dea cineva ceva, pentru că
nu o să ne dea nimeni, nimic, niciodată.
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Avocatul Poporului, Crișu Anastasiu,
a demisionat, iar motivele sunt de natură
personală, a declarat, joi, la Palatul Parlamentului, președintele Senatului, Crin
Antonescu. „Avocatul Poporului, domnul
profesor Crișu Anastasiu, și-a înaintat demisia. (...) Nu i-am cerut niciodată nimic, nu l-am
contactat niciodată. Am avut o discuție pur
protocolară înainte de numirea sa și o discuție
la inițiativa domniei sale care, înaintându-și
demisia, a dorit să schimbe și câteva cuvinte,
să mulțumească pentru încredere și pentru faptul, între altele, că pe tot parcursul mandatului
exercitat, niciodată dinspre partea mea sau dinspre partea partidului nostru, nu s-a exercitat
niciun fel de influență, presiune, nu i-am cerut
să atace nicio ordonanță. Domnia sa vă poate
spune, dacă dorește, care sunt motivele. Motivele sunt de natură personală, așa cum sunt
consemnate oficial și în cererea de demisie și nu
am nimic de adăugat eu la acest lucru”, a spus
Antonescu.
Potrivit acestuia, Parlamentul trebuie
să facă o altă propunere. Crișu Anastasiu,
profesor și jurist, a fost numit la 22 ianuarie
2013 în funcția de Avocat al Poporului, la
propunerea USL
INTELECTUAL

PNL îl propune
pe Stelian Tănase
la conducerea SRTv
Partidul Național Liberal îl propune pe
Stelian Tănase pentru conducerea Societății
Române de Televiziune, se arată într-un comunicat de presă remis joi de către Departamentul de Comunicare al PNL. Jurnalistul și politologul Stelian Tănase s-a născut
la 17 februarie 1952, în București.
Absolvent al Facultății de Filozofie a
Universității București (1977), este doctor în
sociologie politică (1996), scriitor, eseist, istoric, om politic, politolog, publicist, analist
politic, dar și om de televiziune. În perioada ianuarie-decembrie 1990, a fost redactorșef al revistei „22”, iar în septembrie 1990 a
devenit membru în Comitetul Director al
Asociației Ziariștilor din România (AZR).
Din 1992, este director al revistei de științe
politice „Sfera politicii”. În afară de activitatea scriitoricească, desfășoară o amplă
muncă de documentare, realizând scenarii
și filme, printre care și serialul pentru televiziune „București, strict secret”, care are
32 de episoade. Acest serial documentar a
fost premiat de Asociația Profesioniștilor
din Televiziunea Română. Stelian Tănase
s-a implicat în campania de desecretizare
a dosarelor păstrate în arhivele Securității.
De-a lungul ultimilor ani a fost şi realizator
al mai multor emisiuni TV. Parlamentul se
reuneşte astăzi pentru a vota asupra acestei
propuneri.
ANUL ŞCOLAR 2013-2014

Elevii intră în vacanţa
de iarnă

Elevii intră de astăzi, pentru două
săptămâni, în vacanţa de iarnă. Anul acesta
şcolar, vacanţa de iarnă nu mai este însă
vacanţă intersemestrială, astfel că semestrul
I va continua de pe 6 ianuarie, când copiii
se întorc din vacanţă, până pe 31 ianuarie
2014. Anul şcolar 2013-2014 este primul
în care şi elevii de clasa XI-a vor susţine
simulări ale Bacalaureatului. Tot pentru
prima dată, în luna mai se vor desfăşura la
nivel naţional evaluările la finalul claselor a
II-a, a IV-a şi a VI-a.
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