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RESULTS OBTAINED BY CITT CRAIOVA IN THE DEVELOPMENT OF COMPANIES 
THROUGH INNOVATION - ABSTRACT: The paper presents results of contractual 
collaboration between the Center for Innovation and Technology Transfer Craiova and SC 
Cummins Generators Technologies. It started with a technical problem which has proposed a 
mathematical solution verified by numerical simulation and experimental determinations. The 
approach of the research topic convinced Cummins company to seek support courses to update 
knowledge, including stimulation of creativity and industrial property protection. 
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REZUMAT: Lucrarea prezintă rezultatele colaborării contractuale dintre Centrul de Inovare și 
Transfer Tehnologic Craiova și SC Cummins Generators Technologies. S-a pornit de la o 
problemă tehnică pentru care s-a propus o soluție verificată matematic, prin simulare numerică și 
prin verificare experimentală. Modul de abordare a temei de cercetare a convins Compania 
Cummins să solicite susținerea unor cursuri de reactualizare a cunoștințelor, inclusiv de stimulare 
a creativității și protecție a proprietății industriale. 

Cuvinte cheie: inovare, transfer tehnolgic, încălzire conexiuni sertizate,reactualizare cunoștințe, 
proprietate industrială. 

1. INTRODUCERE 

Deși principiile generale pentru dezvoltarea unei 
afaceri sau pentru dezvoltarea unei companii prin 
inovare au fost prezentate în articole, în  tratate dar și 
în standarde  [4], aplicațiile concrete pot să scoată în 
evidență particularități  importante utile și altor  
unități generatoare de soluții, cum sunt universitățile, 
dar și unităților economice din categoria IMM. 
Exemplele prezentate se referă la identificarea 
problemei  unei companii, la găsirea științifică a 
soluției și verificarea experimentală a acesteia.În 
plus, s-a ajuns la concluzia că dezvoltarea unei 
companii  prin inovare  presupune reactualizarea 
cunoștințelor de specialitate, stimularea creativității 
și protecția proprietății industriale. 

2. INOVAREA ŞI TRANSFERUL 
TEHNOLOGIC 

Inovarea [1] este un act de aplicare a noutăților în 
activitățile economice și care se referă la introducerea  
unui nou procedeu tehnologic, introducerea în 
fabricație a unui produs nou dar și la o nouă 
organizare a întreprinderii și a fluxului de producție, 
utilizarea unor noi surse de materii prime sau găsirea 
unui nou debușeu economic, inclusiv  o nouă piață de 
desfacere a produselor. 

Obiectivele inovării derivă din necesitatea de a 
răspunde la problemele mediului economic cum ar fi 
creșterea fiabilității și  competitivității produsleor, 
creșterea productivității proceselor de producție. 
Agentul inovator, compania, societatea comercială, 
întreprinderea , trebuie să preia noutățile și să le 
transpună în bunurile economice pe care le creează.  
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Așadar, Inovarea presupune ”conversia unor noi 
cunoştinţe în beneficii economice şi sociale, ca 
rezultat al unor interacţiuni  în cadrul unui sistem 

care cuprinde un mediu  economic, firme, unităţi  de 
cercetare, finanţatori” [2], [4]. 

 

 

Fig.1. Explicativă privind inovare și transferul tehnologic 

În prezent, pentru ca o companie să se dezvolte prin 
inovare este necesar să  se asigure și o cultură a 
inovării prin promovarea ideilor noi, colaborarea și 
comunicarea cu  universitățile, cu centrele de inovare 
și transfer tehnologic, astfel încât personalul  
agentului inovator, compania, să înțeleagă scopul 
inovării. 

3. REZULTATE OBȚINUTE ÎN 
COLABORAREA CITT CRAIOVA- 

CUMMINS GENERATORS 
TECHNOLOGIES 

3.1. Începuturile colaborării dintre Companie și 
Centrul de Transfer Tehnologic 

Deși nu se poate formula o regulă generală privind 
stabilirea colaborării dintre o Companie și o 
Universitate, experiența CITT Craiova se bazează pe  
inițiativa Universității prin componentele sale: centre 
de inovare, centre de transfer tehnologic,  
departamente. Universitatea își oferă soluțiile, 
competențeleâ, iar Compania le  selectează pe cele  
care conduc la atingerea obiectivelor financiare ale 
companiei. O companie nu inovează doar pentru a 
inova. 

Prima ofertă trimisă către Cummins Generators 
Technologies  de Universitatea din Craiova  a fost 
Rezumatul Tezei de doctorat elaborată de Florin 
Ocoleanu [3] (fig.2, fig.3) în care s-a ocupat de 
studiul contactului mobil dintre linia de contact și 
pantograful locomotivei electrice din punct de vedere 
al rezistenței electrice și al încălzirii. 

Cummins Generators Technologies fabrică 
generatoare electrice de 1800 kVA  montate pe nave 
maritime. La unele dintre generatoare au fost 
probleme privind  contactul sertizat  dintre înfășurare 
și cablul care ajunge în cutia de borne. Aparent nu 
sunt multe elemente comune între problema 
Companiei și competența UCV-CITT, dar  
cheltuielile care decurg din aceste defecte sunt atât de 

mari încât oferta noastră a fost considerată o dovadă 
a competenței profesionale. 

 
Fig.2. Variaţia rezistenţei de contact cu forţa de apăsare 
determinată experimental 

 
Fig.3. Spectrul termic realizat cu cameră cu termoviziune 

3.2. Încercarea contactelor fixe sertizate 

În cele mai multe cazuri, cercetarea cerută de o 
companie  este formulată  restrictiv [1], [5] impune 
instrumentele de cercetare și , implicit, metodologia 
cercetării.  
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Primele colaborări dintre CITT și Cummins s-au 
rezumat la măsurarea rezistenței de contact, a 
temperaturii  și a forței de tracțiune la un număr de 
mostre  executate de beneficiar  conform soluțiilor 
tehnice aplicate la fabricarea generatorului (fig.4). 
Rezultatele încercărilor au fost furnizate 
beneficiarului printr-un Buletin de încercări care 
conține mai multe informații tabelare, sub formă de 
grafice (fig.5) sau imagini (fig.6) ale spectrului  
termic corespunzător mostrei încercate.  

 
Fig.4. Exemplu de mostră supusă încercării 

 

 
 

Fig.5. Curba de încălzire a punctului cel mai cald 

Încercarea  mecanică presupune supunerea mostrei la 
o forță de tracțiune impusă și constatarea desprinderii 
sau nu a cablurilor din elementul de sertizare. 

 

 
Fig.6. Curba de încălzire Spectrul termic corespunzător mostrei încercate 

În cazul rezultatelor necorespunzătoare beneficiarul 
trebuia să schimbe soluția tehnică și să se reia 
încercarea, iar  aceste operații  duceau la întârzieri în 
livrarea produsului. Pe parcursul acestor cercetări 
experimentale s-a comunicat sistematic cu 
beneficiarul care a fost convins de competența 
echipei  dar și de utilitatea schimbării metodologiei 
cercetării. 

 

3.3. Cercetări teoretice privind creşterea 
performanţelor  elementelor de sertizare 

În vederea alegerii variantei optime de îmbinare a 
conductoarelor multifilare s-au propus  a fi studiate 
trei variante de îmbinare ( fig.7) 

 
 
Fig.7. Variante de îmbinări propuse pentru cercetarea 
teoretică și experimental 
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Pe baza schemelor echivalente s-au calculat: valorile 
medii ale rezistenţelor de contact dintre 2 
conductoare; rezistenţele conductoarelor până la 
elementul de sertizare; pierderile în contacte la 
îmbinările intercalată şi simplă (suprapusă); raportul 
diferenţelor de temperatură constatate experimental 
pentru  modelele studiate.  

 

 

Fig.8. Schemele echivalente pentru conexiunea a 4 
conductoare de lungimi egale în ipoteza unor 
rezistenţe de contact egale 

Pe baza schemelor echivalente (fig.8) și pentru 
diverse îmbinări s-au calculat: 

 

 

 

 
Pentru verificarea experimentală a rezultatelor 
teoretice s-au confecționat mai multe mostre (fig.9). 

 

 
îmbinare suprapusă 

 
 

i
îmbinare intercalată 

Fig.9. Tipuri de mostre studiate 
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Pentru mostrele din fig. 9, capete bobină cu con-
ductoare în paralel si mufă L80P, valoarea medie a 
rezistenţei de contact a scazut in cazul conductoarelor 
cu îmbinare intercalată cu o valoare procentuală de 
53,73 % fata de cazul conductoarelor cu imbinare 
suprapusa. Acest lucru a dus la scăderea temperaturii 
punctului de sertizare cu 10%. În acelaşi timp 
comportarea la testele de tracţiune mecanică s-a 
îmbunătăţit, forţa de tracţiune la care au rezistat 
sertizările crescând cu 22% [5] in cazul sertizărilor 
intercalate. 

3.4. Adaptarea soluției 

Soluția rezultată a fost analizată cu tehnologii de la 
SC Cummins din care s-au extras concluziile 
esențiale, iar beneficiarul a adaptat-o astfel încât 
contactul înfășurare-cablu-mufă și coeficientul de 
umplere să asigure o rezistență electrică minimă și 
o  încălzire sub valoarea determinată prin cercetările 
efectuate. 

4. CURSURI PENTRU 
ACTUALIZAREA CUNOȘTINȚELOR ȘI A 

CULTURII INOVĂRII 

Conducerea  Cummins Craiova  a ajuns la concluzia 
că instrumentele matematice și instrumentele de 
cercetare utilizate în colaborarea cu CITT sunt 
comparabile  cu cele utilizate și de alte universități  din 
Europa și din SUA și, pentru dezvoltarea Companiei, 
este necesară reactualizarea cunoștințelor salariațiilor 
de la Craiova. În acest context, s-au programat 
12 module de cursuri didactice, desfășurate la sediul 
Companiei, parțial în timpul programului (fig.10), 
referitoare la:  
- Elemente fundamentale de electrotehnică, Materiale 
electrotehnice şi metode de încercare, 
- Elemente fundamentale de măsurări electrice şi 
electronice, 
- Elemente fundamentale privind funcţionarea şi 
construcţia maşinilor electrice, Principii de bază 
privind comanda automată secvenţială (scheme de 
comandă cu contacte şi relee). 
- Studii de caz pentru instalaţiile beneficiarului, 
specifice activităţii cursanţilor, 
- Elemente fundamentale prinvid  construcţia şi 
funcţionarea convertoarelor statice, Conversia energiei 
fotovoltaice şi eoliene în energie electrică, Functionarea 
în paralel a surselor de energie electrică. Funcţionarea  
în paralel  a generatoarelor cu reţele electrice, 
- Elemente fundamentale privind compatibilitatea 
electromagnetică aplicată generatoarelor electrice, 
- Elemente fundamentale privind compatibilitatea 
electromagnetică aplicată  generatoarelor electrice, 
Metode de încercare a masinilor electrice. 

Două dintre module au abordat teme privind: 
Metode de stimulare a creativităţii individuale şi a 
creativităţii echipelor și Protecţia proprietăţii 
industriale prin brevet, marca si desen industrial. 
Riscul de contrafacere in fabricarea masinilor 
electrice. Documentarea din literatura de Brevete 
privind construcţia maşinilor electrice. Formularea 
unei Cereri de Brevet de Invenţie. 

 
 
Fig.10.  În vizită la Cummins Craiova 
 

5. CONCLUZII 

Dezvoltarea unei companii  prin inovare  presupune 
atât aplicarea noutăților în activitatea acesteia cât și  
reactualizarea cunoștințelor de specialitate, 
stimularea creativității și protecția proprietății 
industrial astfel încât personalul companiei, să 
înțeleagă scopul inovării. 

Centrele de Inovare și Transfer Tehnolgic care 
funcționează în cadrul universităților sunt o interfață 
eficientă pentru legătura cu companiile. 

Compania acceptă introducerea noutăților în 
activitatea sa dacă acestea conduc la rezolvarea unei 
probleme și la creșterea profitului sau diminuarea 
cheltuielilor companiei. 

Exemplul prezentat a condus la diminuarea 
cheltuielilor cu remedierea defectelor și la 
schimbarea atitudinii personalului față de inovare. 
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