Apreciat in strainatate

Inventatorul urmarit de saracie si
dezinteres
Este banateanul cu cele mai multe inventii si inovatii. A fost premiat la mari manifestari
in domeniu organizate in diferite state europene si este Cetatean de Excelenta al
Timisoarei.
Cu toate aceste succese, Ioan Davidoni incearca sa trezeasca interesul autoritatilor
romane sa-i protejeze inventiile brevetate, cu care Romania ar putea castiga bani frumosi.
Si sa obtina o locuinta sociala...
Ultima inventie a timisoreanului Ioan Davidoni este un ingrasamant ecologic, care poate
creste productia cu 30%. Pentru ca, de-a lungul timpului, o serie dintre inventiile pe care
nu a avut bani sa le protejeze international i-au fost preluate, spune el, de alte state, Ioan
Davidoni a solicitat ajutorul Prefecturii Timis, in speranta ca va gasi sprijinul necesar
pentru protejarea noii sale inventii. "O inventie nu este suficient sa fie brevetata. Ea
trebuie protejata international de catre statul in care a fost inventata, altfel poate fi
preluata de alte tari. Taxa este foarte mare, de ordinul milioanelor de euro, bani pe care
eu nu ii am", spune Ioan Davidoni.
Ioan Davidoni afirma ca Romania se confrunta cu o mare problema, intrucat nu se ajunge
aproape niciodata de la geniul mintii la productia in serie. "Autoritatile romane ar trebui
sa se implice mai mult si in astfel de probleme care, nu numai ca fac cinste Romaniei, dar
pot aduce si beneficii banesti", opineaza prefectul de Timis, Ovidiu Draganescu.
Nematerializarea inventiilor sale in productii de serie nu este singura problema a
inventatorului timisean. Omul nu are un apartament al sau, pentru ca nu are bani sa-si
cumpere o casa. "Din 1990 incoace nu am primit niciun ban pentru inventiile mele. Bani
am primit de la Elena Ceausescu care imi dadea prime de cate 20.000 de lei pentru o
inventie. De atunci, nu am primit nici un ban, chiar daca inventiile sunt brevetate".
Primele demersuri pentru ca, macar parte din problemele lui Ioan Davidoni sa se rezolve,
au fost facute, sustine Ovidiu Draganescu : "In cel mult doua saptamani sunt promisiuni
din partea Universitatii Politehnice de gasire a unui spatiu pentru amenajarea unui
laborator de lucru. In plus, sunt convins ca si Consiliul Local Timisoara va gasi
disponibilitatea pentru acordarea unei locuinte".
Printre inventiile lui Ioan Davidoni sunt :

* Sutienul vibrator, un remediu impotriva nodulilor – deja produs in serie in Statele
Unite, dupa cum sustine acesta.
* Pantofii antistres, conceputi dupa principiile reflexologiei, care ajuta la echilibrarea
energetica a organismului in doar cateva minute. De fapt, un pantof obisnuit, in talpa
caruia este instalat un microvibrator, alimentat de o baterie de 1,5 V, motiv pentru care
talpa maseaza centrii nervosi reflexogeni, eliminand aproape total starea de oboseala a
persoanei care-i poarta si relaxand circulatia sanguina. Pantoful vibrator a trezit interes
deosebit la Bruxelles, in 2006.
* Instalatia eoliana de producere a energiei electrice, care poate fi foarte bine utilizata in
gospodariile izolate, unde viteza medie a vantului este de 30-70 km/h. Instalatia poate
produce energie suficienta pentru iluminarea unei locuinte, antrenarea unui motor de taiat
lemne, al unei mori de macinat de mica putere si al unui motor pentru antrenarea unei
instalatii de irigat gradina, concomitent.
* Cipul care, aplicat pe carcasa telefonului, reduce radiatiile. Inventie despre care Ioan
Davidoni crede ca va aparea la noile telefoane Nokia produse la Cluj.

