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REZUMAT: În lucrare, autorii îşi propun să evidenţieze preocupările societăţii ICPE ACTEL 
privind activităţile de inovare industrială şi exemple. În prima parte a lucrării sunt iniţializate 
aspectele calitative ale procesului de inovare percepute la nivelul societăţii ICPE ACTEL. Sunt 
definite componentele strategiei procesului de inovare şi caracteristicile acestui proces în 
activitatea industrială. Pe baza strategiei abordate sunt definite şi exemplificate modelele de 
inovare dezvoltate de societate. În final sunt prezentate câteva concluzii privind rezultatele 
activităţii de inovare la nivelul societăţii ICPE ACTEL, dileme şi paradoxuri ale procesului de 
inovare în general şi politica de viitor privind inovarea pentru societatea amintită. 

Cuvinte cheie: inovare, strategie, proces industrial, tehnologie, marketing, produs inovativ, 
reglare, finanţare. 

1. INTRODUCERE 

Conceptul de inovare are o vechime însemnată în 
ceea ce priveşte paleta de accepţiuni sub care a fost 
mediatizat în decursul timpului. 
 
În principiu, începurile inovării s-au rezumat la orice 
încercare de îmbunătăţire a unui produs atât sub 
aspectul caracteristicilor tehnice individuale, cât şi al 
procesului tehnologic în care a fost implicat. 
 
Odată cu dezvoltarea industrială, noţiunea de inovare 
a înregistrat diferite semnificaţii, ajungându-se la 
definiţii diverse atât în zona literară, cât şi în cea 
ştiinţifică, astfel încât astăzi  se pot scrie sute de 
pagini despre acest concept.  
 
Specialiştii s-au împărţit în două categorii în ceea ce 
priveşte interpretarea tehnică a cuvântului inovare: 
cei pragmatici, din zona americană, au creat o funcţie 

între inovare şi produse,  iar cei sintetici, din zona 
europeană, au legat conceptul de inovare îndeosebi 
de procesele industriale (Andrews, K.R., 1971, 
Petrescu. I, 1993). 
 
Ambele interpretări sunt reale şi şi-au găsit aplicaţii 
diverse, dar, dincolo de producţie, a apărut mai nou 
conceptul de inovare şi în domeniul serviciilor 
(management, organizarea muncii, resurse umane, 
etc). 
 
ICPE ACTEL este o societate cu domeniile de 
activitate declarate de cercetare, producţie, servicii în 
zona producţiei de echipamente, produse bazate pe 
electronica de putere. 
 
Fiind o societate de tip high-tech, îşi propune să 
materializeze o idee într-un produs certificat şi 
validat de practică. 
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ICPE ACTEL este o societate pur inovativă în 
realizarea de produse industriale necesare pieţei, 
după un model liniar: cercetare - produs - tehnologie 
- piaţă. 

2. STRATEGIA SI RACTERISTICILE 
PROCESULUI DE INOVARE PENTRU 

ICPE ACTEL 
 
Din momentul în care ICPE ACTEL a devenit o 
societate pe acţiuni, independentă juridic de firma din 
care s-a desprins, opţiunea societăţii pentru o 
strategie de inovare a dobândit valenţe şi datorită 
faptului că singură a trebuit să-şi creeze pârghiile şi 
mijloacele de subzistenţă.  
 
Asfel, prima componentă a strategiei de inovare a 
fost orientată spre dezvoltarea de produse industriale 
bazate pe experienţa acumulată, pe structura 
inginerească existentă şi pe dotările de validare a 
soluţiilor (standurile de încercări). 
 
O nouă componentă a strategiei de inovare a fost 
orientată spre tehnologie, care se potriveşte firmelor 
de tip IMM.  
 
Componenta tradiţională a strategiei de inovare a 
ICPE ACTEL este orientată spre piaţă (Niculescu, 
N., 1990).  
Pentru o societate care-şi desfăşoară activitatea într-
un domeniu de nişă industrială, diversificarea pieţei 
şi lărgirea ei trebuie să reprezinte una din 
preocupările principale ale activităţii de marketing.  
 
O altă componentă tradiţională importantă a 
strategiei de inovare pentru ICPE ACTEL este cea a 
relaţiei cu clientul (Johns,T, 1998).  
Este un paradox că astăzi trebuie să lucrezi pentru un 
client care fie nu plăteşte, fie îşi cere insolvenţa sau 
intră în faliment. De aceea, credem că o componentă 
managerială, strâns legată  de studierea şi analiza 
clienţilor, este foarte importantă în menţinerea unui 
echilibru tehnico – financiar (Stănescu, N. S., 1991). 
 
Cum inovarea ca proces înseamnă o schimbare 
continuă a rezultatelor activităţii industriale şi 
optimizarea sigură a caracteristicilor produselor, 
concluzionăm că există la nivelul politicilor şi 
strategiilor de inovare şi caracteristici specifice ale 
procesului de inovare (Băloiu, L. M., 1995). 
 
Pentru ICPE ACTEL, aceste caracteristici pot fi 
definite astfel:  
 nivelul minim de inovare, cuantificabil prin număr 
de produse dezvoltate sau prin valoarea acestora;  

 noutate la nivel naţional/ internaţional, greu de 
exprimat, dar uşor de descoperit;  
 gradul de inovare, care poate fi total sau parţial. 

3. MODELE DE INOVARE ÎN 
STRATEGIA ICPE ACTEL 

 
Inovarea pentru ICPE ACTEL a reprezentat şi 
reprezintă un proces continuu, rezultat al activităţilor 
de cercetare - proiectare - producţie - urmărire în 
exploatare, pentru toate produsele pe care societatea 
le are în portofoliu. 
De asemenea, inovarea pentru ICPE ACTEL este o 
activitate ce izvorăşte şi se dezvoltă din:  
 istoria sa continuă, de peste 65 de ani de activitate;  
 convergenţa gândirilor tuturor colectivelor de lucru 
componente;  
 legătura strânsă cu beneficiarii, prin care se 
selectează informaţii utile privind cerinţele pieţei;  
 cerinţele obiective ale pieţei de produse reale, 
necesare astăzi, în pofida unei globalizări accentuate,  
cel puţin în Europa;  
 concurenţa acerbă pe foarte multe segmente de 
piaţă; 
 spiritul cercetător şi inventiv al specialiştilor 
societăţii, care îmbină obiectiv şi armonios ingineria 
cu funcţiile ocupate în activitatea de cercetare. 
 
Date fiind cele enumerate mai sus, putem aprecia că 
ICPE ACTEL şi-a dezvoltat în decursul existenţei, 
dar mai ales în ultimii 20 de ani, modele proprii de 
inovare ce urmează a fi explicitate în continuare. 

3.1. Reevaluarea tehnică a soluţiilor dezvoltate 
anterior 

Odată cu apariţia de noi componente şi a 
tehnologiilor de realizare a acestora, odată cu 
depăşirea nivelului de acceptare a conceptului „de 
integrare 100%″ folosit în anii anteriori anului 1990, 
vechile produse au obţinut valenţe noi atât din punct 
de vedere funcţional cât şi ergonomic, estetic şi 
dimensional.  
 
Un exemplu în acest sens este prezentat în 
continuare, prin care evidenţiem un produs dezvoltat 
de ICPE ACTEL în anii `60 şi reluat în anii ce au 
urmat, ca produs inovativ. 
 
Pentru acţionarea cu turaţie variabilă şi cuplu 
controlat a motorului de c.c. utilizat în antrenarea 
diferitelor utilaje tehnologice (troliu de foraj, pompe 
de noroi, mese rotative etc.), o primă soluţie 
dezvoltată de ICPE ACTEL este prezentată în 
continuare şi se bazează pe utilizarea 
amplificatoarelor magnetice, conform figurii 1. 
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Fig. 1. Acţionarea unui motor de c.c. utilizând 
amplificatorul magnetic 
 
Principiul amplificatorului magnetic se bazează pe 
utilizarea unei înfăşurări alimentate în c.c. pe acelaşi 
circuit magnetic pe care se găsesc înfăşurările 
primare, respectiv secundare ale unui transformator 
trifazat de putere. 
 
Prin variaţia curentului în înfăşurarea de c.c., se 
obţine o componentă continuă variabilă de tensiune 
în înfăşurarea secundară, care, însumată cu cealaltă 
componentă alternativă, conduce la obţinerea unei 
tensiuni alternative variabile la ieşirea 
amplificatorului magnetic (figura 2). 
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Fig.2. Forma de undă a tensiunii la ieşirea amplificatorului 
magnetic 
 
Prin redresarea tensiunii UiesA cu o punte cu diode, se 
obţine pentru alimentarea motorului M=  o tensiune 
continuă variabilă. 
UM = f (curentul I1, tensiunea secundară alternativă a 
transformatorului, componentă a amplificatorului 
magnetic).               (1) 
 
Avantajele şi dezavantajele amplificatorului 
magnetic reprezintă o abordare istorică pentru că 
prima soluţie inovativă realizată de ICPE ACTEL a 
apărut în anii `70 şi s-a bazat pe principiul de 
funcţionare Ward- Leonard (figura 3). 
 
Motorul termic MT are turaţie constantă (fixă) şi 
antrenează mecanic generatorul de c.c. G=, generator 
excitat cu un curent de excitaţie variabil Iex care 
reprezintă sursa de alimentare variabilă pentru 
motorul M=. 
 
În această aplicaţie, tensiunea la bornele 
generatorului G=, UG, are valoarea: 
 

,nkU exG  unde              (2) 

 exex If , 

 
deci tensiunea la bornele motorului M=, UM, are o 
valoare reglabilă, funcţie de curentul variabil de 
excitaţie al generatorului şi de turaţia constantă a 
motorului termic MT. 
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Fig. 3. Schema electrică de principiu a acţionării de tip 
Ward- Leonard 

 
In anii `75, odată cu apariţia ventilelor comandate de 
tip tiristor,  a apărut o nouă soluţie inovativă, 
concretizată într-un produs de serie, convertorul 
c.a./c.c., care funcţionează şi astăzi în foarte multe 
din aplicaţiile ICPE ACTEL. Schema electrică de 
principiu se regăseşte în figura 4. 
 
 

Uin~Uin~

QQ

M
=
M
=

UTUT

uu

UM

 
 
Fig. 4. Schema electrică de principiu a acţionării motorului 
de c.c. folosind convertoare c.a./c.c. 
 
UM = f(Uin, α) unde α reprezintă unghiul de aprindere 
al tiristoarelor. 
 
La rândul lor, fiecare soluţie inovativă, fiecare produs 
inovativ au căpătat o nouă valenţă inovativă, astfel 
încât pe parcursul existenţei ICPE ACTEL, 
antrenarea motorului de c.c. în aplicaţii din domeniul 
forajului terestru şi marin s-a făcut în mod continuu, 
cu produse şi soluţii inovative. 
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3.2 Reevaluarea capabilităţii tehnice a produselor 
existente 

Relaţia cu potenţialii clienţi reprezintă un obiectiv 
important în politica de marketing a unei firme, fie 
pentru a avea continuu imaginea a ceea ce urmează 
ca posibilă colaborare, fie pentru a aduna informaţii 
despre valoarea reală de întrebuinţare a produselor pe 
care aceştia le doresc. 
 
Şi pentru ICPE ACTEL, acest mod de lucru este o 
prioritate. Din această colaborare furnizor - client au 
rezultat în decursul timpului nenumărate soluţii şi 
produse inovative, una dintre ele fiind prezentată în 
următorul exemplu. 
 
Unul din produsele dezvoltate de ICPE ACTEL şi 
realizate într-o serie destul de mare este echipamentul 
RUN (redresor universal numeric), folosit în 
gospodăriile de curent continuu din centralele 
electrice, staţii de distribuţie, uzine, etc., pentru 
asigurarea managementului inteligent pentru bateriile 
de acumulatori. Schema electrică de principiu a unui 
produs RUN este prezentată în figura 5. 
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Fig. 5. Schema electrică de principiu a unui produs RUN 
 
Din discuţiile avute cu beneficiarii acestui tip de 
produs vândut de ICPE ACTEL în mii de exemplare, 
a rezultat o idee care a făcut din echipamentul RUN 
un produs nou, inovativ, de tip RUN-R.  
 
Ideea de la care s-a pornit a fost indusă specialiştilor 
ICPE ACTEL de către beneficiarii produselor RUN, 
care aveau în atribuţii mentenanţa bateriilor de 
acumulatori BA şi anume, periodic, aceştia trebuiau să 
descarce bateria pe un consumator, de obicei pe sarcina 
pe care o deserveau.  Astfel s-a înlăturat posibilitatea 
sulfatării premature a elementelor constitutive. 
 
Teoria spune însă că acest proces de descărcare 
controlată a bateriilor de acumulatori se face la curent 
constant, ceea ce în practică nu se realiza. 
 
Soluţia şi produsul inovativ RUN-R au apărut ca o 
necesitate, dar şi ca o oportunitate de a rezolva o 
problemă tehnică importantă pentru bateriile de 
acumulatori. 
Schema electrică de principiu este prezentată în 
figura 6. 
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Fig. 6. Schema electrică de principiu a unui produs RUN-R 

Conform figurii 5, transferul de putere se face 
dinspre sursă înspre BA. 
 

IUP                 (4) 
 
În figura 6, dacă se închide contactul K1, transferul 
de putere este similar figurii 5. 
Dacă se închide contactul K2, se inversează semnul 
tensiunii U la intrarea în convertorul u şi corelat  cu 
regimul de funcţionare al convertorului  u, care trece 
din regimul redresor în regimul invertor, puterea P 
devine: 
 

IUP                (5) 
Rezultă că puterea (energia) bateriei de acumulatori 
se va transfera înspre reţeaua Uin şi astfel bateria se 
descarcă în reţeaua de tensiune la curent constant şi 
controlat. 
 
Acest tip de produs este printre puţinele soluţii care 
au funcţia amintită de descărcare a bateriilor de 
acumulatori în regim de invertor.  
Este un produs dezvoltat de ICPE ACTEL în ultimii 
ani şi vândut în peste 1500 exemplare, brevetat la 
OSIM şi constituie rezultatul unor activităţi de 
promovare a inovării în mod intensiv. 
 

3.3 Dezvoltarea de produse noi inovative 

Un alt model de inovare în strategia ICPE ACTEL 
este acela de a veni în întâmpinarea pieţei de produse 
româneşti şi străine, în întâmpinarea clienţilor 
tradiţionali, dar şi a viitorilor potenţiali clienţi cu 
produse noi, dezvoltate fie cu acoperire financiară 
proprie, fie cu participarea la programe naţionale şi 
internaţionale de cercetare şi cofinanţare externă 
(Caracota, D., 2004). 
Acest mod de abordare a susţinerii dezvoltării de 
produse inovative noi în societate are două mari 
avantaje: ajutorul financiar primit prin acţiunea de 
cofinanţare de către instituţii specializate şi 
obligativitatea finanţării proprii a programelor de 
dezvoltare prin inovare, ceea ce cointeresează şi 
obligă ICPE ACTEL să-şi desfăşoare activitatea 
susţinută şi profitabilă pe piaţa reală de produse, în 
condiţii de concurenţă reală. 
 
Un exemplu în acest domeniu este rezultatul 
proiectului 4DPST/20.08.2013, contract încheiat cu 
autoritatea contractantă UEFISCDI, intitulat „Sistem 
static inovativ de pornire a motoarelor sincrone de 
mare putere”, care îşi propune dezvoltarea unui 
produs nou inovativ de pornire şi control al 
motoarele sincrone de putere medie şi mare, utilizate 
în diverse aplicaţii, dar în mod deosebit în antrenarea 
compresoarelor de hidrocarburi din industria de gaze 
din România. 
Schema electrică de principiu a acestui produs este 
prezentată în figura 7. 
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Fig. 7. Schema electrică de principiu a produsului inovativ 
„Sistem static inovativ de pornire a motoarelor sincrone de 
mare putere”. 
 
Aspectele tehnice inovative ale noului produs se 
referă la:  
 deconectarea rezistenţei de pornire din circuitul 
înfăşurării de excitaţie, Rex;  
 conectarea sursei Ual~ în înfăşurarea rotorică până 
la finalizarea procesului de pornire şi comanda 
introducerii rezistenţei Rex la momentul potrivit; 
 protecţie totală a regimului de pornire;  
 reducerea gabaritelor, a costurilor echipamentului 
de pornire şi eliminarea stresului mecanic produs de 
elementele în mişcare;  
 controlul reuşitei pornirii motorului sincron prin: 
 menţinerea stabilităţii funcţiei de pornire la orice 
factor de putere al sarcinii şi la orice valoare a 
acesteia; 
 managementul energetic al parametrilor 
motorului sincron şi reducerea puterii reactive la 
pornire. 

 
Această idee s-a fundamentat pe baza cerinţelor 
beneficiarilor aplicaţiilor cu motoare sincrone, precum 
şi a experienţei acumulate de ICPE ACTEL în 
dezvoltarea produselor de tip SRATN, adică a 
echipamentelor de excitaţie statică pentru generatoarele 
sincrone folosite în producţia de energie electrică. 

4. CONCLUZII 

Activitatea de inovare este un proces dinamic, 
continuu, care este dependent de relaţia dintre 
inovator şi beneficiarul inovaţiei (furnizori indirecţi, 
distribuitori, clienţi).  
 
Acest lucru este foarte important în desfăşurarea 
activităţilor de inovare care trebuiesc planificate, 

urmărite şi evaluate continuu, activităţi care 
mobilizează un ansamblu de acţiuni care pun 
întreprinderea în centrul procesului propriu-zis. 
 
ICPE ACTEL nu şi-a făcut un scop în sine de a fi 
centrul activităţilor de inovare, ci datorită istoriei 
specificului de abordare a activităţilor proprii,  
devenit tradiţie, considerăm că activitatea de inovare 
a fost cea care a propulsat societatea în elita 
societăţilor pur inovative. 
 
Însăşi structura organizaţională a firmei ICPE 
ACTEL este adaptată la strategia şi activitatea de zi 
cu zi, alternativă care va continua atât timp cât se va  
păstra caracterul de firmă integrată de cercetare-
producţie- urmărire în expoatare a produselor proprii. 
 
Nu se poate echivala o activitate inovativă cu o 
activitate de cercetare- dezvoltare, pentru  că, în 
realitate, procesul inovativ este mult mai complex, 
pornind de la sursa de finanţare, continuând cu 
activitatea propriu-zisă şi culminând cu rezultatele 
activităţii. 
 
Evaluarea periodică a activităţii de inovare trebuie să 
reprezinte pentru orice societate o activitate de 
verificare reală a raportului dintre activitatea de 
cercetare - dezvoltare şi inovare. 
Astăzi, ICPE ACTEL îşi propune, din punctul de 
vedere al activităţilor inovative, o viziune coerentă pe 
termen lung, o abilitate sporită pentru a identifica şi 
anticipa oportunităţile piaţei de produse şi, nu în 
ultimul rând, o disponibilitate crescută pentru 
asimilarea tuturor informaţiilor care pot influenţa 
aceste activităţi. 
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