FOTO. Timișoara, capitala inventicii
românești! Salonul Internațional de
Invenții și-a deschis porțile la Casa
Tineretului
De Anda Deliu în 12 iunie 2019, ora 1:37 PM
expressdebanat.ro

A cincea ediție a Salonului Internațional de Invenții „Traian Vuia” și-a deschis miercuri
porțile, la Casa Tineretului. La fel ca la edițiile precedente, cele peste 300 de invenții aduse
anul acesta pot fi văzute de public la parterul clădirii, iar unele produse sunt disponibile și
pentru vânzare.
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Mai precis, este vorba de 292 de invenții din domeniul medicinei, agriculturii, exploatarea energiilor
regenerabile, dar nu lipsesc nici soiuri noi de roșii sau fructe de goji, aduse de cei veniți din
Republica Moldova. Principalele universități din Timișoara nu lipsesc, cum nu lipsește nici Institutul
Național de Cercetare în Sudură. „Ca și în edițiile precedente, avem aproape 300 de invenții, din 22
de clase, din mai multe țări. Sunt vecinii noștri din Ungaria, Serbia, Muntenegru, din Germania avem
invenții, din Republica Moldova avem 52 de invenții și, evident, de la noi din România. Dar cele mai
bune, cu multe prototipuri, produse comerciale, le avem de la Universitatea Politehnica Timișoara,
de la ISIM, de la Universitatea de Vest din Timișoara. Sunt multe invenții și mă bucur că putem
aduce în vestul țării astfel de proiecte”, a declarat Remi Rădulescu, președintele Societății
Inventatorilor din Banat.
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De altfel, reputatul inventator, premiat de multe ori la salonul de profil de la Geneva, a și anunțat la
deschiderea oficială a evenimentului că „o societate fără inventică este una sortită să fie la periferia
lumii”. Rădulescu spune că astfel de evenimente trebuie să inspire și tinerele generații, în special.
„Vreau să aducem cât mai mulți studenți, copii, pentru că am văzut în cele peste 30 de saloane de
invenție unde eu am participat, foarte mulți copii. Prima dată nu am înțeles ce caută atâția copii la un
salon de invenții. Am dedus după aceea, mi s-a explicat, că ei nu vor înțelege mare lucru dintr-o
invenție, dar vor înțelege în perspectivă că ei trebuie să aibă inoculată dragostea pentru creație.
Asta vreau să facem și aici, la Timișoara. Să aducem elevi, studenți, chiar și copii din clasele
primare”, a punctat Rădulescu.
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Pe parcursul celor trei zile ale salonului, invențiile vor fi și jurizate de un juriu format din 21 de
specialiști. Remi Rădulescu a explicat că și vizitatorii, și juriul, trebuie să înțeleagă că inventatorii nu
vor „desconspira” toate secretele invențiilor expuse. „Sunt și produse comerciale. Nu le știu pe toate.
O invenție este secretă. Le-am spus celor din juriu să nu facă exces de zel, pentru că un inventator
nu întotdeauna desconspiră tot dintr-o invenție. Și este firesc. Se copiază, se plagiază și o invenție
poate să coste foarte mulți bani”, a punctat cunoscutul inventator bănățean.
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Salonul este deschis de miercuri până vineri inclusiv, între orele 9.00 și 18.00, iar accesul este liber.
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