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1. Obiectivul general al proiectului 

 

Proiectul RECOMLABS reunește o echipă de șase organizații, trei din vestul Greciei și trei 

din România, cu mai mult de cincisprezece ani de implicare activă în proiectele de cercetare 

NMP. Obiectivul principal al proiectului este de a utiliza patrimoniul acumulat anterior în 

confecționarea materialelor compozite cu proprietăți relevante pentru domeniul aeronautică și 

de a extinde aplicabilitatea acestor materiale în domeniul construcțiilor (civile, industriale, 

turistice etc).  

Punctul de plecare va fi reprezentat de niște metode testate și atestate în condiții de laborator, 

pentru a dezvolta componente potrivite pentru a construi pereți interiori și pentru izolarea 

termică exterioară a clădirilor, cu capacități îmbunătățite la radiații UV și auto-curățare. În 

ansamblu, se propune un produs inovator pentru utilizatori finali, ceea ce ar putea conduce la 

o aplicație pe piață. Acest lucru se poate realiza prin extinderea activităților de testare în 

condiții reale de funcționare. Proiectul vizează transferul de la produse de nișă la produse de 

piață mai largi, crescând astfel impactul său social și dimensiunea industrială. 

 

 

2. Obiectivele etapei  

 

Etapa curentă a fost destinată activităților de tip realizare, respectiv testare, avizare (Etapa: 2 

- Realizarea, testarea si avizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect. Definitivarea 

strategiei de diseminare a rezultatelor proiectului. Finalizarea proiectului), având ca obiective 

principale: 

 

• O 2.1 - Realizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si control pentru 

procesele de fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• O 2.2 - Testarea demonstratorului sistemului de automatizare si control pentru procesele de 

fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• O 2.3 - Avizarea demonstratorului sistemului de automatizare si control pentru procesele de 

fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• O 2.4 - Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării. 
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3. Rezumatul etapei; gradul de atingere a rezultatelor estimate  

 

 

Pentru atingerea obiectivelor etapei, s-au desfășurat următoarele activități: 

 

• A 2.1 - Realizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si control pentru 

procesele de fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• A 2.2 - Testarea demonstratorului sistemului de automatizare si control pentru procesele de 

fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• A 2.3 - Avizarea demonstratorului sistemului de automatizare si control pentru procesele de 

fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect; 

• A 2.4 - Achiziție servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării; 

 

 

Rezultatele estimate și realizate ca urmare a desfășurării acestor activități sunt următoarele: 

 

• RST-Extenso_A2.1_ Realizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A2.2_ Testarea demonstratorului sistemului de automatizare si control pentru 

procesele de fabricație a materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A2.3_ Avizarea demonstratorului sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A2.4_Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a 

inovării. 

 

 

4. Descrierea științifică si tehnică, cu punerea in evidenta a rezultatelor etapei si gradul 

de realizare a obiectivelor  

 

•  RST-Extenso_A2.1_ Realizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si 

control pentru procesele de fabricație a materialelor compozite 

Prezentul raport contribuie la elaborarea proiectului privind capitolul „D4.2 - Fabricarea la 

scară mică. Rapoarte ale proprietăților de materiale multifuncționale dezvoltate.” Realizarea 

infrastructurii de fabricare la scara mica si analiza proprietăților materialelor obținute, 
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reprezintă rezultatele lucrărilor de cercetare efectuate pe parcursul obiectivului 4.2, în care 

TESAGON a fost responsabil cu proceselor de fabricație a materialelor compozite, în vederea 

automatizării acestora.  

Pe baza analizei principalelor procese tehnologice de fabricație a materialelor compozite și de 

realizare a  diferitelor piese și componente din aceste materiale compozite, s-a realizat un 

sistem automat de verificare a parametrilor principali de pe linia de producție în vederea 

asigurării calității materialelor compozite produse. 

 

 

•  RST-Extenso_A2.2_ Testarea demonstratorului sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite 

Acest raport contribuie la livrabilul proiectului “D4.3 – Demonstratoarele finale ale 

proiectului. Aspecte de realizare ale demonstratoarelor fizice” și este rezultatul lucrărilor de 

cercetare efectuate în timpul sarcinii 4.3 în care TESAGON a fost responsabil cu realizarea 

sistemul de automatizare și control al fabricației materialelor compozite dezvoltate in proiect.  

 

 

•  RST-Extenso_A2.3_ Avizarea demonstratorului sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite 

Acest raport contribuie la livrabilul proiectului "D5.2 – Evaluarea produsului. Raport privind 

evaluarea produsului" și este rezultatul lucrărilor de cercetare efectuate în timpul sarcinii 5 în 

care TESAGON este responsabil cu evaluarea și avizarea sistemului de automatizare și 

control al calității pentru demonstratorul pentru producția materialelor compozite create în 

timpul desfășurării acestui proiect. 

 

 

•    RST-Extenso_A2.4_Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de 

sprijinire a inovării 

 

În cadrul acestei activități, TESAGON a derulat procedura de achiziție a serviciilor de 

consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a inovării, în sprijinul realizării activităților 

prezentei etape și al monitorizării proiectului.  

 



 
Proiect: Materiale compozite armate în legătură cu sectoarele aeronautică și construcții – RECOMLABS-3 

Etapa 2 - Realizarea, testarea si avizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si control pentru 

procesele de fabricație a materialelor compozite dezvoltate in proiect. Definitivarea strategiei de diseminare a 

rezultatelor proiectului. Finalizarea proiectului. 

 

 

TESAGON INTERNATIONAL SRL 
Nr. Reg.: J29/1578/2015 
CUI: RO35188587 

Localitate: 
Păulești, nr.159 
Cod poștal: 107400 

Telefon: 
+40 746 010 593 

5 
 

 

 

5. Rezultatele etapei. Anexe 

 

Rezultatele etapei, care se constituie ca anexe ale prezentului RST, sunt următoarele: 

 

• RST-Extenso_A2.1_ Realizarea unui demonstrator al sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A2.2_ Testarea demonstratorului sistemului de automatizare si control pentru 

procesele de fabricație a materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A2.3_ Avizarea demonstratorului sistemului de automatizare si control 

pentru procesele de fabricație a materialelor compozite; 

• RST-Extenso_A2.4_Achizitie servicii de consultanță în domeniul inovării și de sprijinire a 

inovării. 

 

 

6. Concluzii 

S-au desfășurat cu succes toate activitățile prevăzute în Planul de realizare a proiectului, fiind 

atinse toate obiectivele etapei și obținute toate rezultatele estimate și planificate pentru 

această etapă. 

Pentru buna desfășurare a activităților etapei, s-au efectuat cheltuielile prevăzute în Devizul 

proiectului, anexă a Contractului de finanțare. 
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