












































Sinteza  
rezultatelor ştiinţifice obţinute în anul 2016 de Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” 

 
Direcția strategică „Biotehnologie”: Sunt realizate  lucrări de cercetare-dezvoltare în cadrul  a 

2 proiecte instituţionale. 
Sunt efectuate studiile analitice ale realizărilor tehnico-științifice pe plan naţional şi mondial în 
diferite domenii (producerea nutrețurilor combinate pentru sectorul zootehnic, protecția chimică a 
plantelor de boli, dăunători și buruieni);  
Sunt agumentați  teoretic parametrii de bază ai uscătoriei  aerodinamice turbionare UT, răcitor-
condiţionerului pentru granule RC, dispozitivului de dozare automată a premixurilor și adaosurilor, 
tocătorului de resturi lemnoase TRL, agregatului ATM, sistemului de dirijare automată a procesului de 
mărunțire și uscare a masei vegetale, blocului de presare al presei PB, ansamblului de concasare al 
tocătorului TTU, mașinilor pentru protecția plantelor SNU -2000D2, SLV-2000FV; 
Sunt elaborate, confecţionate, perfecţionate şi încercate: macheta agregatului de tocare şi mulcire a 
masei vegetale ATM,   modelele experimentale ale ansamblului de concasare a cerealelor a tocătorului 
cu tobă universal TTU, răcitor-condiţionerului RC pentru granule, uscătoriei aerodinamice turbionare 
UT, ansamblurilor malaxorului M-5 de dozare automată a premixurilor şi adaosurilor, blocul de 
presare al presei de brichetat PB, ansamblul de concasare pentru prelucrarea componentelor cerealiere 
al tocătorului TTU, concasorul de cereale CC-5, macheta  echipamentului de protecţie a pompelor 
EPP, modelele experimentale ale mașinilor pentru protecția plantelor STRU-18/21/24-3000, SNU-
2000D, SNU-2000D2, SNU-2000 TURBO, ansamblul de ventilaţie-pulverizare AVC , maşina pentru  
administrarea erbicidelor MAE SNU-SLV-2000FV, ansamblul pentru deconectarea jetului pulverizat 
la dispozitivul de erbicidare DEN 9-10, dispozitivul cu rampă DR 12H, SECC (sistem electronic de 
comandă și control) pentru maşini de stropit cu rampă, SECC pentru maşini de protecţie a plantelor 
multianuale, echipamentul de protecţie a pompelor EPP,  agregatul pentru transportarea apei ATA – 
4000P.  
Implementate în producţie: maşini pentru protecţia plantaţiilor multianuale SLV- 2000D2, SLV- 
1500 FV, -2000FV, SLV-2000CR, echipament cu rampă DR-12H; dispozitive de erbicidare DEV-2, DEU 
2,5-4, DEU 4-6; utilaje pentru procesarea semințelor, utilaje  de fabricare a nutrețurilor combinate. 
În anul 2016 colaboratorii ITA „Mecagro” au elaborat 27 şi au implementat în producţie 18 denumiri 
de maşini, echipamente, dispozitive. 
Publicate 6 articole, depuse 5 cereri de brevet, obținute 3 și implementate 3 brevete de invenție. 
Promovată producţia tehnico-ştiinţifică la 3 emisiuni TV, 1 articol de popularizare a științei, 6 
expoziţii naționale și internaţionale, 5 seminare republicane și 16 raionale. Producţia tehnico-ştiinţifică 
a Institutului este menţionată cu  3 medalii și 5 diplome. 
Actualizată  pagina Web a Institutului de Tehnică Agricolă „Mecagro” www.mecagro.md,.  
Îndeplinite  peste 170 de contracte cu agenţii economici din ţară şi peste hotare, comercializată 
producţia tehnico-ştiinţifică în valoare de 38,9 milioane lei, din care, piaţa internă -18,9 mil. lei;  
externă –20,0 mil. lei. Efectul economic real  obţinut de la comercializarea  şi exploatarea producţiei 
tehnico-ştiinţifice – 8,3 mil. lei. 
În cadrul ITA „Mecagro” se realizează pregătirea cadrelor ştiinţifice prin studii doctorale. La 
momentul actual  îşi face studiile 1 doctorand. 
Este susținută o teză de doctor habilitat și pregătite 2 teze de doctor ăn științe. 

Cele mai valoroase rezultate în perioada  anului 2016: 
 Elaborarea răcitor-transportor-cernătorului și cercetarea procesului de condiționare a 

peletelor, 
 Elaborarea maşinilor de stropit SNU-2000D2, SLV-2000 FV, STR-21-3000, echipamentului 

cu rampă DR-12H,  
 Dotarea mașinilor de stropit cu sisteme electrohidraulice de dirijare a rampei și sisteme 

electronice de comandă  și control pentru tratarea de precizie a culturilor  de cîmp. 
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