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Cu privire la suportul ştiinţific al Institutului  

de Tehnică Agricolă „Mecagro” în asigurarea  

mecanizării şi automatizării sectorului agroalimentar 

 

 În baza studiului activităţii de cercetare-inovare şi transfer tehnologic a Institutului de 

Tehnică Agricolă „Mecagro”, Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al 

AŞM a constatat că colectivul institutului a întreprins multiple eforturi întru elaborarea şi 

implementarea mijloacelor tehnice competitive destinate sectorului agroalimentar (fitotehnie, 

zootehnie, procesarea producţiei, producţia biocombustibililor). Lucrări de cercetare-inovare 

realizate de colaboratorii institutului în anii 2007-2012 au permis elaborarea a 123 denumiri ale 

maşinilor, agregatelor, utilajelor, sistemelor informaţionale, dintre care 89 denumiri ale 

mijloacelor tehnice au fost implementate. O apreciere înaltă au obţinut mijloacele tehnice pentru 

protecţia plantelor: maşini de stropit SLV 2000 D, SLV 1500/2000 F, STR 18/21-2000; 

dispozitive de erbicidat DEU 4-6. 

Activitatea de cercetare – dezvoltare a Institutului este valorificată în producţia tehnico-

ştiinţifică comercializată (anii 2007 - 2012) în volumul de 155,03 mil. lei, inclusiv la export 

(CSI, Turcia, Iran etc.) – 52,8 mil. lei. Veniturile obţinute au permis transferul în bugetul statului 

a impozitelor şi defalcărilor cu suma totală  de 18 mil. lei. Beneficiarii  producţiei ITA 

„Mecagro” au obţinut efectul economic de 37,22 mil. lei. În anii 2007 – 2012 pentru lucrările 

sus-menţionate au fost alocate din bugetul statului 17,2 mil. lei. Totodată, din activitatea de 

antreprenoriat al institutului au fost cofinanţate cercetări în volum de peste 5 mil. lei. Efectul 

economic real obţinut este mai mare de 2,2 ori decît volumul alocaţiilor bugetare. 

 Pentru sporirea aportului Institutului „Mecagro” în dezvoltarea economiei naţionale şi 

promovarea ştiinţei autohtone sunt efectuate, în baza studiilor marketing, lucrări de cercetare a 

tehnologiilor şi mijloacelor tehnice destinate producătorilor agricoli, bazate pe experimente 

polifactoriale, care prezintă o incontestabilă valoare pentru dezvoltarea agriculturii sustenabile şi 

eficiente. 

Ţinînd cont de obiectivele şi rezultatele obţinute, Institutul “Mecagro” gestionează, prin 

Hotărîre de Guvern, Fondul pentru susţinerea producătorilor agricoli din RM. Această măsură 

permite actualizarea tematicii şi eficientizarea lucrărilor de cercetare-inovare ale institutului, 

deoarece îmbunătăţeşte legăturile dintre colaboratorii ITA “Mecagro” şi producătorii agricoli. 



 Concomitent, în activitatea de cercetare-dezvoltare sunt utilizate unele aparataje depăşite, 

cota tinerilor specialişti este redusă, parametrii tehnico-economici ai unor mijloace tehnice 

elaborate nu satisfac pe deplin cerinţele pieţei.  

Ca rezultat al analizei activităţii ITA „Mecagro” privind elaborarea şi implementarea 

mijloacelor tehnice pentru sectorul agroalimentar din Republica Moldova, Consiliul Suprem 

pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM   HOTĂRĂŞTE : 

1. A considera activitatea ştiinţifico-practică a Institutului „Mecagro” referitor la elaborarea 

şi implementarea mijloacelor tehnice pentru sectorul agroalimentar drept direcţie 

prioritară pentru dezvoltarea sustenabilă a acestui domeniu. 

2. A continua abordarea şi soluţionarea complexă a problemelor, ce ţin de elaborarea,  

implementarea şi promovarea mijloacelor tehnice în cadrul unui institut (studii 

marketing-cercetări ştiinţifice-lucrări de inovare-producţia loturilor experimentale-

comercializarea producţiei tehnico-ştiinţifice). 

3. A utiliza mai amplu metodele performante în procesul de cercetare-inovare şi transfer 

tehnologic, ceea ce va contribui la reducerea perioadei de elaborare şi creare, precum şi  

la sporirea competitivităţii mijloacelor tehnice elaborate. 

4. A spori competitivitatea mijloacelor tehnice elaborate în raport cu cele străine, sporind 

cota mijloacelor tehnice autohtone utilizate în sectorul agroalimentar din Republica 

Moldova şi comercializate pe piaţa externă. Aceasta  va aduce beneficii nu doar 

economice (diminuarea costurilor lucrărilor mecanizate, consolidarea economiei 

naţionale), dar şi sociale (crearea locurilor noi de muncă, intelectualizarea muncii).  

5. A consolida activităţile ce ţin de fortificarea potenţialului intelectual şi logistic al 

institutului; participarea mai activă a specialiştilor institutului în studii de marketing şi 

promovarea realizărilor tehnico-ştiinţifice pe piaţa internă şi externă; elaborarea 

proiectelor internaţionale; pregătirea cadrelor ştiinţifice de calificare înaltă. 

6. A considera activitatea de cercetare-inovare şi transfer tehnologic a Institutului de 

Tehnică Agricolă „Mecagro” drept exemplu de management eficient al unei instituţii nu 

doar din sectorul agroalimentar, dar şi al unei organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării.  

7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri îi revine dlui acad. Boris Gaina, 

coordonator al Secţiei Ştiinţe Agricole a AŞM. 
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