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ABOUT INVENTIONS AND INVENTORS 
 

An invention is a solution or a technical achievement in a field of 
knowledge which shows the progress from the novelty stage known until then. 
An invention is defined ”as a machine, a process, an improved etc.-new and 
useful, which existed previously and which are recognized as the product of an 
intuition or a unique genius, outstanding mechanical skills common or craft” 
Henry Ford, founder of the American automotive industry; Swedish engineer 
Alfred Nobel considered the inventor; American inventor Thomas Alva Edison, 
the owner of the 1903 patent research, known in the whole world as the 
inventor of the incandescent bulb; American engineer William BULLOCK in 
1863 invention of which revolutionized the industry tipăritului: a more efficient 
and more press. But his was the one that finally brought death. Only a few 
inventions and those which they have achieved. This is the message of the 
paper. 
 

Cuvinte cheie: inventator, invenții, dinamită, brevet, presă eficientă și 
rapidă 

Keywords: inventor, inventions, dynamite, patent, efficient and quick 
release 
 
 

1. Generalități 
 

În esență, dicționarele definesc: INVÉNȚIE, invenții, s. 
f. 1. Rezolvare sau realizare tehnică dintr-un domeniu al cunoașterii 
care prezintă noutate și progres față de stadiul cunoscut până atunci. 3. 
Căutarea și alegerea ideilor și argumentelor adecvate într-un discurs 
sau a ideilor și temelor corespunzătoare într-o creație artistică.  
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[Var.: invențiúne s. f.] – Din fr. 
invention, lat. inventio, -onis. 
Sursa: DEX '98 (1998) 1. Rezolvare 
creatoare a unei probleme tehnice sau 
de producție, care prezintă noutate sau 
progres în raport cu nivelul cunoscut al 
tehnicii pe plan mondial. ◊ lucrul 
inventat.  1. Descoperire realizată 
pentru prima dată, constituind un 
progres într-un anumit domeniu (știință, 
cultură, economie etc.). Procedeul 
constă din activități tehnologice care 
conduc la: ● obținerea, fabricarea sau 
utilizarea unui produs; ● rezultate de 
natură calitativă ca: măsurare, analiză, 

reglare, control, curățare, uscare, diagnosticare sau tratament medical 
și altele. 

Așadar, o invenție se definește ca fiind „o mașină, un proces, o 
îmbunătățire etc. - noi și utile, care nu au existat anterior și care sunt 
recunoscute ca produsul unei intuiții sau unui geniu unice, deosebite de 
competențele mecanice obișnuite sau de artizanat”. 
 

2. Coca-Cola și IBM, cele mai valoroase branduri ale 
planetei 

 
IBM, acronim din engleză de la 
International Business 
Machines, este o corporație 
americană producătoare de 
tehnologie avansată, sediul 
companiei aflându-se la 
Armonk, New York și având 
filiale în numeroase țări de pe 
glob. Compania s-a făcut 
cunoscută prin poziția sa de 
lider în domeniu între anii 1950 

și 1980 (prin sisteme de calculatoare precum IBM 1490 și IBM 7000, 
precum și prin inventarea discului dur) și prin dezvoltarea în 1981 a 
microcalculatorului IBM PC, strămoșul calculatoarelor personale de 
astăzi, bazate pe arhitectura Intel x86. IBM a dovedit de-a lungul anilor 
o inventivitate și putere de creație enormă, pe cele mai diverse domenii 
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științifice și tehnologice. Câteva invenții IBM: tehnologia benzii 
magnetice (folosită la carduri) și codul universal al produselor (codul de 
bare).  

Conform datelor furnizate de IFI Claims Patent Services, în 
anul trecut, în topul primilor zece beneficiari de brevete din SUA, IBM9 
conduce cu 6.748 de brevete, urmat de Samsung (cu 5.081 de 
brevete), Canon (3.174), Sony (3.032), Panasonic (2.769), Microsoft 
(2.613), Toshiba (2.446), Hon Hai (2.013), General Electric (1.652) și 
LG Electronics (1.624). Astfel, pentru al 20-lea an consecutiv, gigantul 
american se poziționează pe primul loc în clasamentul de specialitate 
din Statele Unite ale Americii. Invențiile marca IBM vor permite 
progrese fundamentale în domenii-cheie, precum analitică, Big Data10, 
cibernetică, cloud, tehnologii mobile, social networking și software 
dedicat anumitor medii, precum și soluții pentru industriile de retail, 
banking, asistență medicală și transport. Potrivit unui comunicat emis 
de IBM Romania, grupul a reușit să atingă recordul de brevete în anul 
2012 cu ajutorul a peste 8.000 de inventatori IBM, din 46 de state 
diferite din SUA și 35 de țări. Inventatorii IBM din afara Statelor Unite 
au contribuit cu aproape 30 % din totalul de brevete ale companiei. În 
perioada 1993-2012, inventatorii IBM au primit în SUA peste 67.000 de 
brevete. Numărul de brevete deținute de companie a depășit, anul 
trecut, totalurile însumate ale Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, 
Intel, Oracle/SUN și Symantec. 

 “Suntem mândri de acest criteriu 
de referință în materie de 
creativitate tehnologică și științifică, 
care a luat  naștere din 
angajamentul de un secol al IBM 
pentru cercetare și dezvoltare. Mai 
concret, recordul de patente din 
2012 și cele două decenii de 

leadership sunt o mărturie a miilor de inventatori geniali ai IBM - 
întruchipările devotamentului nostru pentru inovația care contează, 
pentru clienții noștri, pentru compania noastră și pentru întreaga lume”, 

9 Compania IBM este cel mai mare furnizor IT din lume și cea mai inovativă companie la 
nivel mondial. În România, IBM deține două mari centre: Global Procurement Services 
Group Romania Remote Delivery Center și Application Services Global Delivery Center 
Eastern Europe, ambele cu sediile în București. 
10 În tehnologia informaţiei, Big Data este o colecţie de seturi de date atât de mari şi 
complexe care devin dificil de procesat utilizând instrumente de gestionare a bazei de 
date de mână sau aplicaţiile tradiţionale de prelucrare a datelor. 
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a declarat Virginia M. (Ginni) ROMETTY Chairman, President and 
Chief Executive Officer IBM Corporation. 
 

3. Fondator al industriei americane de automobile 
 

Procesul de tranşare pe etape a cărnii de porc la renumitele 
abatoare din Chicago putea fi observat din an în an de mii de oameni. 

Henry FORD (1863-1947), fondator al industriei 
americane de automobile, a întemeiat Ford 
Motors Company (1903), fiind autorul unui nou 
mod de organizare a producţiei industriale, 
cunoscut sub denumirea de fordism. În 1892 
construieşte un automobil cu două locuri, cu un 
motor cu ardere internă de 4 CP, cu aprindere 
prin scânteie şi care avea viteză variabilă, 
reglabilă prin deplasarea unei curele pe roţile 
unui arbore motor. Vizitând întâmplător un 
abator din Chicago, a fost în stare să extragă 
din succesiunea strictă a operaţiunilor, ideea 

conveierului pentru asamblarea automobilelor. Când, în 1903, Henry 
Ford şi-a deschis afacerea de la Detroit, tot ce-şi dorea era să producă 
şi să vândă maşini. Şi timp de 19 ani a vândut numai un singur fel de 
maşină: cunoscutul Model T, automobilul popular de mare serie „Ford 
tip T” („Tin Lizy”), echipat cu un motor cu patru cilindri monobloc (20 
CP), cu ambreiaj, schimbător de viteză, transmisiune longitudinală şi 
principală şi cu diferenţial. Dar într-un număr impresionant: 15.500.000, 
jumatate din producţia mondială. Linia sa de asamblare, de-a dreptul 
revoluţionară, unde a inclus multe invenții în domeniu, i-a permis să 
vândă maşinile la un preţ la care putea să aibă acces o familie 
americană cu venituri medii. Celebrul constructor de automobile a 
reuşit performanţa de a dubla salariile muncitorilor simultan cu 
reducerea orelor de lucru. Prin diferite optimizări, în special la linia de 
ansamblare, prin realizare unor standarde pentru maşini, Ford a reuşit 
să o ia înaintea celorlalţi competitori cu o maşina ieftină, standardizată,   
modelul acestui automobil fiind menţinut până în 192211.  
 

4. Dinamita, detonatorul, Premiile Nobel 
 

Alfred Nobel s-a născut la Stockholm în data de 21 octombrie 
1833. Inginerul suedez Alfred Nobel este considerat inventatorul 

11 În 1997, macheta din aur a acestui popular automobil, valora peste 5.000 de dolari. 
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dinamitei, fapt pentru care i s-au acordat numeroase distincții și a 
câștigat importante fonduri, o mare parte a acestora donându-le pentru 
acordarea unor premii celor care promovează idei și "doctrine" noi.  

În orașul său natal, unde Alfred își 
continuă cercetările prin care încearca să 
folosească nitroglicerina ca exploziv, 
acestea vor avea urmări tragice 
determinând, în 1864, moartea fratelui său 
Emil. Autoritățile se văd nevoite, așadar, 
să-i interzică experimentele în interiorul 
orașului iar Alfred se mută pe un vas. În 
curând, inventatorul avea să afle că prin 
amestecarea nitroglicerinei cu cuarț, se 
formează o pastă care putea fi modelată 
în diferite forme și dimensiuni. În 1867 își 
brevetează invenția sub denumirea de 
dinamită. Pentru a putea determina 
apariția exploziei, Alfred brevetează o altă 
invenție, un detonator care permite 

activarea dinamitei prin aprinderea unui fitil.  
Datorită faptului că dinamita reducea substanțial costurile 

aruncării în aer a blocurilor de piatră, Alfred a făcut din vânzarea 
dinamitei o afacere profitabilă, astfel încât fabrica sa din Germania 
începe să-și exporte produsele în alte țări din Europa și chiar în 
America și Australia, câștigînd importante fonduri. 

În anul 1901, la 10 decembrie, la cinci ani după dispariția lui 
Alfred Nobel, au fost decernate primele premii Nobel.  Premiile Nobel 
sunt acordate pentru literatură, pace, fizică chimie, și medicină. 31,5 
milioane de coroane suedeze (echivalând în prezent cu 1,5 miliarde de 
coroane, adică 154 de milioane de euro) au fost folosite pentru crearea 
Fundației Nobel. În fiecare an, cei 18 membri ai Academiei Suedeze, 
aleși pe viață, îi desemnează pe câștigătorii premiilor. Ele constau din: 
o medalie, o diplomă și o sumă de bani, care la început a fost în 
valoare de 40.000 dolari SUA, iar apoi a crescut la 10.000.000 coroane 
suedeze (SEK). În iunie 2012 Fundația Nobel a decis să reducă suma 
de bani la 8 milioane SEK. Din 1901, peste 40 % dintre câştigători 
provin din SUA. 

Celibatar, mizantrop, dar generos, inventatorul dinamitei a 
murit fără să aibă moștenitori direcți, lăsând în urma sa un testament 
de 300 de cuvinte în care erau foarte puține indicații privind gestionarea 
imensei sale averi.  
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5. 163 de ani de la nașterea lui Thomas EDISON  
      
foto: treehugger.com 
 
Pe 11 februarie 2013 s-au 
împlinit 163 de ani de la 
nașterea inventatorului 
american Thomas Alva 
Edison, posesorul a 1903 de 
brevete științifice, cunoscut 
în lumea întreagă ca 
inventatorul becului cu 
incandescență. Thomas 
Edison12 este considerat cel 
mai prolific inventator al 
timpului sau, iar multumită 

lui civilizația umană s-a putut bucura, poate mai devreme decât am fi 
putut spera în alte condiții, de invenții revolutionare ca fonograful, 
telefonul cu bobină de inducție, becul cu incandescență, centrala 
electrică sau primele aparate ce puteau înregistra și reda imagini în 
mișcare. 

Thomas Alva Edison (n.11 februarie 1847- d.18 octombrie 
1931) s-a născut în Milan, Ohio, Statele Unite ale Americii şi şi-a 
petrecut copilăria în Michigan. A fost parţial surd din adolescenţă, ceea 
ce nu l-a împiedicat să devină operator de telegraf în anii 1860. Primele 
invenţii ale lui au fost legate de telegraf. În adolescenţa sa, Edison a 
lucrat şi în alte domenii, vânzând mâncare şi bomboane călătorilor din 
trenuri. Primul său brevet de invenţie a fost obţinut pentru maşina 
electromagnatică de înregistrat voturi în 28 octombrie 1868. Inventează 
şi experimentează în 1872 sistemul telegrafic duplex prin care se 
transmit simultan, pe acelaşi fir, două telegrame în sensuri contrare. În 
anul 1877 inventeaza fonograful, primul aparat de înregistrat sunete şi 
totodată de redarea lor. În anul 1878 perfecţionează telefonul lui 
Alexander Graham Bell (amplifică vocea cu ajutorul curenţilor de 

12 Presa vremii sale îl denumea pe Edison ”magicianul din Menlo Park”, deoarece a 
revolutionat și industria și lumea afacerilor, introducand noțiunea de producție de serie, 
pe care s-a bazat apoi întreaga revoluție industrială a planetei. Pentru meritele sale, 
Edison a fost premiat în 1895 de Academia Americană de Arte și Știință, cu Premiul 
Rumford pentru activitatea din domeniul electricității, iar în anul 1915 a primit Medalia 
Franklin pentru contribuția sa la binele umanității. Tot în 1915, Edison ar fi urmat să 
împartă cu cercetătorul sârb Nikolai TESLA premiul Nobel pentru fizică, însă venirea 
Primului Război Mondial i-a privat de cei doi de această distincție. 
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inducţie) şi, folosind microfonul inventat de Hughes, brevetează 
telefonul cu bobină de inducţie şi microfon cu cărbune, căruia îi adaugă 
apoi soneria electrică de apel. În anul 1879 inventează becul cu 
incandescenţă iar în anul 1880 realizează prima distribuţie de energie 
electrică instalând o centrală electrică pe pachebotul transatlantic 
"Columbia", prima navă iluminată electric. În anul 1880 propune un 
proiect pentru folosirea tracţiunii electrice pe calea ferată. În anul 1883 
descoperă efectul care îi poartă numele, efectul Edison, care se referă 
la emisia de electroni de către metalele încălzite, cunoscut ca 
fenomenul de emisie termoelectrică13. 

Deşi a avut destule invenţii proprii, Edison nu s-a sfiit să îşi 
atribuie fără scrupule rezultatele muncii altora, două exemple fiind 
concludente în acest sens: 

■ Sârbul Nicolae Teslea (Nikola Tesla – n.10 iulie 1856, d. 7 
ianuarie 1943). În 1885, transatlanticului "Oregon" i se defectase 
generatorul de curent electric Edison. Trebuia să plece la timp, altfel 
întârzierea le-ar fi adus armatorilor mari pagube. Firma lui Edison îl 
însărcinează pe Teslea să repare scurt-circuitul generatorului, defectul 
fiind în spirele înfăşurării bobinei de excitaţie şi o remediază, 
rebobinând-o în circa 20 de ore. Edison îi promisese un premiu de 
50.000 dolari dacă defecţiunea este îndepărtată în timp util plecării 
vasului la data prenotată. Nava pleacă la timp, dar promisiunea 
premiului se transformă în explicaţii: fusese o glumă. Nici alte gratificaţii 
promise, de exemplu pentru perfecţionarea generatoarelor şi 
motoarelor electrice Edison în 24 de variante, înzestrate cu un regulator 
şi un nou tip de întrerupător, nu i se acordă. Edificat asupra conduitei 
lui Edison, Teslea va lucra de acum înainte pe cont propriu şi va realiza 
definitivarea sistemului sau original, bazat pe curenţi alternativi 
polifazaţi. Trecerea timpului îi dă dreptate lui Tesla în competiţia sa cu 
Edison şi treptat, teza sa privind curentul alternativ se impune. 

■ În 1902,  cineastul francez Georges Méliès (n.8 decembrie 
1861 – d.21 ianuarie 1938) după ce a terminat filmul "Le voyage dans 
la lune", a intenţionat să-şi vândă filmul în S.U.A., ceea ce i-ar fi adus 
profituri uriaşe. Însă tehnicienii lui Thomas Alva Edison, furând o copie 
originală, făcuseră deja copii pentru difuzarea acestui film. A fost 
proiectat în toată America în reţeaua de săli de cinematograf ale lui 

13 Descoperă acest fenomen întâmplător: introducând într-un bec cu incandescenţă o 
mică placă metalică observă că un galvanometru din circuit indică trecerea unui curent 
electric dacă placa era legată la polul pozitiv al sursei de alimentare şi rămânea la zero 
dacă placa era legată la polul negativ al sursei de alimentare. Nu i-a acordat vreo 
importanţă pe moment, dar l-a notat totuşi. Fenomenul a fost studiat şi dezvoltat ulterior 
de fizicianul John Ambrose Fleming, punându-se astfel bazele electronicii.  
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Edison la câteva săptămâni de la lansare. Edison a făcut o avere de pe 
urma furtului acestui film Méliès şi datorită lipsei unei legi privind dreptul 
de autor. Lipsa acestei legi a dus şi la falimentarea producătorului care 
nu şi-a putut recupera investiţia14. 

Thomas Alva Edison s-a stins din viață pe data de 18 
octombrie 1931, la vârsta de 84 de ani, însă moștenirea pe care a 
lăsat-o omenirii continuă să-și facă simțită prezența și acum, în orice 
aspect al vieții noastre. 
 

6. Samuel COLT - Pistol-revolver Colt 
  
Samuel Colt (n. 19 iulie 1814 – d. 10 ianuarie 
1862) a fost un inventator și industriaș american 
născut la Hartford, Conneticut, cunoscut pentru 
popularizarea revolverului. În 1836  a brevetat 
prima armă de foc cu posibilitatea de a trage mai 
multe focuri, sub denumirea de pistol-revolver și 
a înființat la Paterson, New Jersey, The Patent 
Arms Company, care a dat faliment în 1842. O 
comandă de 1000 de revolvere pentru războiul din 
Mexic, din partea guvernului Statelor Unite, a făcut 
posibilă revenirea sa în afaceri. Ulterior, a înființat 

la Hartford o fabrică de arme de foc, denumită Colt's Patent Fire-Arms 
Manufacturing Company. Colt a inventat de asemenea o baterie 
submarină, utilizată la apărarea porturilor și un cablu de telegraf 
submarin. Pistolul-revolver al său a devenit așa de popular, încât 
cuvântul Colt este utilizat ca termen generic pentru a desemna 
noțiunea de revolver. 
 

7. ”Mici sacrificii trebuie făcute” 
 

● Acestea au fost cele câteva cuvinte, rostite de către Otto 
LILIENTHAL pe patul de moarte: “Mici sacrificii trebuie făcute”. Rămas 
în istorie sub denumirea de Regele Planorului, Otto Lilienthal (1848 – 
1896) a fost prima persoană care a înregistrat succes în mai 
multe zboruri succesive cu planorul. Pionierul aviației, s-a prăbușit 
de la o înălțime de 17 m, rupându-și coloana vertebrală.  A murit în 
ziua următoare, însă ultimele sale cuvinte nu au trădat crezul său de o 
viață. 

14 De altfel, există o serie de invenţii şi idei de-ale angajaţilor săi pe care Edison a avut 
grijă să şi le însuşească - Robert Conot,  "Thomas A. Edison: A Streak of Luck".  
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● Louis SLOTIN (1910–1946), de naționalitate canadiană,  era 
unul dintre cercetătorii implicați în  proiectul SUA de dezvoltare a 
bombei atomice - proiectul Manhattan. În timpul experimentelor de 
laborator, acesta a scăpat accidental o sferă de beriliu pe o altă sferă 
care conținea plutoniu. A avut loc o reacție chimică, o strălucire 
albastră căreia i-a urmat un val de căldură. Cantitatea de radiații la care 
fusese expus era echivalentul situației de a se afla la 1500 de metri de 
locul declanșării unei bombe atomice, ghinionistul savant murind 9 zile 
mai târziu. Deoarece a reacționat îndeajuns de repede pentru a preveni 
moartea colegilor săi care se aflau în apropiere, Slotin a fost declarat 
post-mortem erou de către guvernul Statelor Unite. 

● William BULLOCK 
(1813–1867), era un 
inginer american, a 
cărui invenție din 1863 a 
revoluționat industria 
tipăritului: o presă mai 
eficientă și mai rapidă. 
Însă creația sa a fost în 
final și cea care i-a adus 
moartea. În timp ce 
lucra la reparațiile unei 

prese, acesta i-a prins piciorul în roțile utilajului. Deși a reușit să 
evadeze din strânsoare, în câteva zile o cangrenă i-a cuprins piciorul, 
iar Bullock a murit în timpul operației de amputare a piciorului. 
 

8. Roverul Curiosity 
 
Site-ul Time Tech a 
prezentat cele mai 
spectaculoase invenţii 
ale anului 2012. Roverul 
Curiosity, care a costat 
nu mai puţin de 2,5 
miliarde de dolari, a 
aterizat pe Marte în 
august 2012, pentru a 
explora planeta şi acolo 
va sta timp de doi ani. 
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9. Reducerea 
consumului de benzină 
 
Corneliu Birtok-Băneasă a 
participat la Geneva cu un 
”deflector integrat”, un 
dispozitiv care contribuie 
la reducerea temperaturii 
motoarelor cu ardere 
internă, pe timp de vară, 
cu până la 40 0C. 
Dispozitivul contribuie la 
creşterea puterii motorului. 

”Deflectorul are rol de a direcţiona curentul de aer ce vine prin radiator, 
căruia îi imprimă o direcţie descendentă. Astfel, aerul cald nu mai 
încălzeşte motorul. Performanţa acestuia depinde de motorizare, dar şi 
de consumul de carburant. Una este o maşină care are consum de 15 
litri, una este dacă consumă 6 litri, iar modul de condus trebuie să fie 
normal, nu sport”, a explicat Corneliu Birtok-Băneasă. Filtrul de aer a 
fost medaliat la diverse saloane internaţionale de inventică din Europa, 
printre care se numără cele de Bruxelles, Zagreb, Geneva. A participat 
la peste 20 de saloane de invenţii şi inovaţii, la multe obţinând medalia 
de aur.  

Cel mai mândru este de medalia pe care a obţinut-o la Salonul 
de Inovaţii de la Moscova, în septembrie anul trecut. ”La Moscova am 
participat cu un dispozitiv dinamic de transfer al aerului. Este o 
medalie pe care un inventator o obţine odată în viaţă”, se 
mândreşte el. 

S-a tot scris de filtrele de aer ale lui Birtok. Ani la rând a fost 
răsplătit cu strângeri de mână şi medalii agăţate pe pereţi. Lua premii şi 
atât. Dar, la 34 de ani, hunedoreanul s-a săturat să rămână în categoria 
inventatorilor care se plâng că nimeni nu le pune în valoare 
descoperirile. Acum şi-a deschis propria fabrică, Corneliu Birtok-
Băneasă vrând să producă, nu doar să povestească ce-a făcut el o 
dată, demult. E o mică făbricuţă, unde la început vor lucra patru 
muncitori pe o singură linie. 
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