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Bine ați venit,

Pe acest website veți găsi toate informatiile legate de derularea si implementarea proiectului: CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU REALIZAREA UNEI
MAȘINI PERFORMANTĂ DESTINATĂ REALIZĂRII TRATAMENTELOR FITO-SANITARE ÎN CULTURA DE CÂMP CU SCOPUL DE PREVENIRE A DEGRADĂRII
MEDIULUI

Organizația de cercetare INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI
ALIMENTARE – INMA, cu sediul în Bucuresti, Bd. Ionescu de la Brad Ion, 6, Sector 1, cod 013813, telefon 021 269 3255, Fax: 021/269.32.73, E-mail:
icsit@inma.ro, http://www.inma.ro, inregistrat la Registrul Comerțului cu Nr. J40/190/1997, cod fiscal RO 2795310, în calitate de partener
și
Întreprinderea S.C. TEHNOFAVORIT S.A., Cod de înregistrare fiscală RO7247289, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J12/719/1995, cu sediul în Sat
Bonțida, Comuna Bonțida, Str. Stefan Emilian, Nr. 273, Cod 407105, jud. Cluj, Fax 0264262285, Tel 0264262280, reprezentată prin ing. Haitău Viorel, în
funcția de Director General, în calitate de partener pentru realizarea activităților CD în colaborare efectivă,
au încheiat contractul subsidiar cu activități tip D nr. 1178/20.10.2017

Obiectivul proiectului:Obiectivul principal al contractului subsidiar nr. 1178/20.10.2017 este elaborarea unor activități de cercetare industrială și
dezvoltare experimentală pentru dezvoltarea UNEI MAȘINI PERFORMANTĂ DESTINATĂ REALIZĂRII TRATAMENTELOR FITO-SANITARE ÎN CULTURA DE
CÂMP CU SCOPUL DE PREVENIRE A DEGRADĂRII MEDIULUI .

Data de începere: 06.11.2017
Data de finalizare: 31.10.2020

Locul de implementare: Sat Bonțida, Comuna Bonțida, Str. Stefan Emilian, Nr. 273, Cod 407105, jud. Cluj

“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană va invităm să vizitați adresa web (URL):

http://www.fonduri-ue.ro

mailto:icsit@inma.ro
http://www.fonduri-ue.ro/


Nr. 

crt.

Tip activitate 

eligibilă

Descrierea activității Rezultat(e) Data 

finalizării

Executan

t

Activități de cercetare industrială: D1-Elaborarea modelului experimental

1 Subactivitatea 1 Proiectarea structurii pentru modelul 

experimental

DE ME (structura) 30.04.2018 INMA

Activități de cercetare industrială: D1-Realizarea modelului experimental

3 Subactivitatea 3 Asistența tehnică la realizarea modelului 

experimental

ME (asistență tehnică) 31.07.2019 INMA

Activități de cercetare industrială: D1-Experimentarea modelului experimental

5 Subactivitatea 5 Efectuarea probelor de casă a modelului 

experimental

Raport de experimentare (teste de 

funcționalitate)

31.08.2019 INMA

Activități de cercetare industrială: D1-Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului experimental

7 Subactivitatea 7 Prezentarea funcționalității modelului 

experimental

Raport de demonstrare (prezentarea 

funcționalității)

30.11.2019 INMA

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea și elaborarea documentației de analiză tehnico-economică

1 Subactivitatea 1 Elaborarea unui studiu de piață – analiza 

informațiilor despre piață

Studiu de piaţă (analiza informațiilor 

despre piață)

31.12.2019 INMA

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea prototipului

3 Subactivitatea 3 Proiectarea și optimizarea structurii 

prototipului 

DE prototip (structură optimizată) 31.01.2020 INMA

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Realizarea prototipului

5 Subactivitatea 5 Asistența tehnică la realizarea prototipului Prototip (asistență tehnică) 30.04.2020 INMA

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Testarea și verificarea prototipului

7 Subactivitatea 7 Efectuarea probelor de casă a prototipului Raport de experimentare prototip (teste 

de funcționalitate)

31.10.2020 INMA

Activitățile organizației de cercetare/rezultate



Nr. crt. Tip activitate 

eligibilă

Descrierea activității Rezultat(e) Data 

finalizării

Executant

Activități de cercetare industrială: D1-Elaborarea modelului experimental

1 Subactivitatea 2 Proiectarea modelului 

experimental (generală)

DE ME (generală) 30.04.2018 TEHNOFAVORIT

Activități de cercetare industrială: D1-Realizarea modelului experimental

2 Subactivitatea 4 Realizarea modelului 

experimental

ME (produs nou) 31.07.2019 TEHNOFAVORIT

Activități de cercetare industrială: D1-Experimentarea modelului experimental

3 Subactivitatea 6 Experimentarea în condiții de 

laborator a modelului 

experimental 

Raport de experimentare (indici calitativi de lucru și indici 

energetici)

31.08.2019 TEHNOFAVORIT

Activități de cercetare industrială: D1-Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului experimental

4 Subactivitatea 8 Demonstrarea utilității 

modelului experimental

Raport de demonstrare (prezentarea utilității) 30.11.2019 TEHNOFAVORIT

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea și elaborarea documentației de analiză tehnico-economică

5 Subactivitatea 2 Elaborarea unui studiu de 

piață - informații despre piață

Studiu de piaţă (informații despre piață) 31.12.2019 TEHNOFAVORIT

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea prototipului

6 Subactivitatea 4 Proiectarea prototipului 

(generală)

DE prototip (generală) 31.01.2020 TEHNOFAVORIT

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Realizarea prototipului

7 Subactivitatea 6 Realizarea prototipului Prototip 30.04.2020 TEHNOFAVORIT

Activități de dezvoltare experimentală: D2-Testarea și verificarea prototipului

8 Subactivitatea 8 Experimentarea în condiții de 

exploatare și omologarea 

prototipului

Raport de experimentare prototip (indici calitativi de lucru, 

indici energetici în condiții de exploatare, dosar de 

omologare/certificare prototip)

31.10.2020 TEHNOFAVORIT

Activități neeligibile: D3-Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea rezultatelor

1 Subactivitatea 1 Diseminarea pe scară largă a 

rezultatelor

Pagină web, Articol publicat în revistă de specialitate, 

Comunicare ştiinţific, Workshop

31.10.2020 TEHNOFAVORIT

Activitățile întreprinderii/rezultate



Activitatea de cercetare industrială: D1-Elaborarea modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 1 ”Proiectarea structurii pentru modelul experimental”

Rezultatul obținut a fost: DE ME (structură)

DE ME (structură)



Activitatea de cercetare industrială: D1-Elaborarea modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 2 ”Proiectarea modelului experimental (generală)”

Rezultatul obținut a fost: DE ME (generală)

DE ME (generală)



Activitatea de cercetare industrială: D1-Realizarea modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 3 ”Asistența tehnică la realizarea modelului experimental”

Rezultatul obținut a fost: ME (asistență tehnică)

ME (asistență tehnică)



Activitatea de cercetare industrială: D1-Realizarea modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 4 ”Realizarea modelului experimental”

Rezultatul obținut a fost: ME (produs nou)

ME (produs nou)



Activitatea de cercetare industrială: D1-Experimentarea modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 5 ”Efectuarea probelor de casă a modelului experimental”

Rezultatul obținut a fost: Raport de experimentare (teste de funcționalitate)

Teste de funcționalitate



Activitatea de cercetare industrială: D1-Experimentarea modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 6 ”Experimentarea în condiții de laborator a modelului experimental”

Rezultatul obținut a fost: Raport de experimentare (indici calitativi de lucru și indici energetici)

Experimentări pentru determinarea indicilor calitativi de lucru și indicilor energetici



Activitatea de cercetare industrială: D1-Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului experimental
Denumirea organizației de cercetare: INMA București
Denumirea: Subactivitatea 7 ”Prezentarea funcționalității modelului experimental”
Rezultatul obținut a fost: Raport de demonstrare (prezentarea funcționalității)

Prezentarea funcționalității



Activitatea de cercetare industrială: D1-Prezentarea și demonstrarea funcționalității și utilității modelului experimental

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 8 ”Demonstrarea utilității modelului experimental”

Rezultatul obținut a fost: Raport de demonstrare (prezentarea utilității)

Prezentarea utilității



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea și elaborarea documentației de analiză tehnico-economică

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 1 ”Elaborarea unui studiu de piață – analiza informațiilor despre piață”

Rezultatul obținut a fost: Studiu de piaţă (analiza informațiilor despre piață)

Situaţia comparativă a suprafeţei agricole utilizate, 
pe principalele categorii de folosinţă

Oferta pieței

Mașina de stropit John Deere  M740

Analiza pieţei a constat în culegerea tuturor informaţiilor referitoare la aceasta. Piaţa a fost definită sub mai 
multe forme:
- locul de întâlnire a agenţilor economici, vânzători şi cumpărători care schimbă între ei bunuri sau servicii;
- locul de întâlnire a cererii cu oferta;
- reprezintă ansambul tranzacţiilor, actelor de vânzare-cumpărare şi al relaţiilor sociale ce se stabilesc între 
producători si consumatori, în legătura cu obiectelesupuse tranzacţiei.
Dintre sursele documentare pentru analiza pieții, amintim: presa specializată, flyere, broşuri, spoturile
publicitare, reviste de specialitate, site-urile fabricanților similari.

Analiza informațiilor despre piață



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea și elaborarea documentației de analiză tehnico-economică

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 2 ”Elaborarea unui studiu de piață –informații despre piață”

Rezultatul obținut a fost: Studiu de piaţă (informații despre piață)

Localizarea activităţii de piaţă

Amplasament S.C.Tehnofavorit S.A. Bontida
1. Hală confectii metalice; 2. Hală prelucrări 

mecanice; 3. Showroom produse finite; 4. Hală 
montaj; 5. Hală sablare şi vopsitorie;  6. Hală 

magazie materiale; 7. Sală conferinţe şi camere 
cazare; 8. Sală de instruire

Situată în Bonţida, la doar 30 de kilometri de
Cluj, compania Tehnofavorit – o urmaşă a fostei
Staţiuni de Maşini Agricole şi Tractoare Bonțida
– a păstrat tradiţia începută în 1949 şi a
adoptat dezvoltarea tehnologică în
mecanizarea agriculturii a anilor următori, fiind
una dintre firmele mijlocii din România, cu
capital romanesc.

Structurarea pieţei 

Mașina de stropit AMAZONE Mașina de stropit LEMKEN Mașina de stropit HARDI Mașina de stropit SERVOPLANT 

Oferta pieței Studiul preturilor

Informații despre piață



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea prototipului

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 3 ”Proiectarea și optimizarea structurii prototipului”

Rezultatul obținut a fost: DE prototip (structură optimizată)

În vederea optimizării structurii s-au
efectuat următorele modificări la
șasiu:
- s-au protejat furtunele hidraulice
împotriva deteriorarii prin
proiectarea jgheabului pentru
furtune-MTFS 4000-1.12
-s-au proiectat apărători pentru
roțile mașinii de stropit cu scopul de
a proteja bazinul cu soluție;
- s-a reproiectat perna de aer prin
prevederea unor întărituri care sa
asigure rezistența necesara pentru
placa suport a pernei de aer.

În cazul subansamblului proțap au
fost facute doar doua modificari , și
anume:
-s-a proiectat reperul Țeavă picior
pentru a permite montarea unui
picior de sprijin fix, în caz de
nevoie;
- la subansamblul  Asm Ochet –
MTFS 4000 s-a proiectat  Placa 
legatura ochet cu scopul de a creste 
rezistenta ochetului în zona de 
montare pe Placa Proțap1 MTFS 
4000-1.1.7.1

DE prototip (structură optimizată)



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Proiectarea prototipului

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 4 ”Proiectarea prototipului (generală)”

Rezultatul obținut a fost: DE prototip (generală)

Caracteristica U.M. Valoare / caracterizare

Capacitatea rezervorului de soluţie
l

4000

Materialul rezervorului - plastic

Debitul maxim al pompei
l /min

400

Presiunea maximă de lucru bar 20
Nr. pistoane membrană - 6

Filtru coş de umplere cu capac 
filetat

mm
400x254

Filtru de linie -
cu autocurăţire şi descărcare 

pe agitator hidraulic

Sistem de agitare - Hidraulic, cu ejector
Lungimea rampei m 28

Nr. tronsoane rampă - 7
Nr. portduze - 56

Tipul portduzei
- triple cu atac rapid  montate 

pe  ţeavă de inox

Tipul duzelor
-

IDK 120-02/03/04, antiderivă, 
cu antipicurător şi filtru duză

Capacitatea rezervorului de apă 
curată pentru operatorul uman

l
20

Capacitatea rezervorului de apă 
curată pentru spalare instalatie

l
230

Indicator de soluţie - prin transparenţă

Autoîncărcare - sorb cu furtun D50; l=8m cu 
cuplă rapidă

Structură - din oţel,  vopsit

Arbore cardanic -
cu grad mare de siguranţă în 

funcţionare
Masa kg 5000

Mașina are lațime de lucru de 28 m, acționarea rampelor (deschiderea,
plierea, ridicarea, înclinarea, blocarea pentru poziţia de transport) se face
hidraulic prin cilindrii comandați prin intermediul unui panou de comanda
din cabina tractorului. Reglajul normei la ha administrata precum și începerea
sau oprirea aplicarii tratamentelor este comandata automat de la computerul
aflat in cabina tractorului. Construcţia rampei este de tip grindă uşoară cu
zăbrele din ţevi dreptunghiulare cu pereţi subţiri, cu o bună rezistenţă la
şocuri, fiind fixată pe două amortizoare penumatice din cauciuc. Mașina
lucrează în agregat cu tractorul de 100 CP (74 kW).

DE prototip (generală)



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Realizarea prototipului

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 5 ”Asistența tehnică la realizarea prototipului ”

Rezultatul obținut a fost: Prototip (asistență tehnică)

Asistență tehnică și pentru 
identificarea materiilor prime și 
materialelor necesare executiei 

prototipului Asistență tehnică pentru realizarea unor subansambluri din componența prototipului

Prototip (asistență tehnică)



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Realizarea prototipului

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 6 ”Realizarea prototipului ”

Rezultatul obținut a fost: Prototip

Aspecte timpul execuției unor repere, subansambluri și din timpul montajului final al prototipului 

Prototip



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Testarea și verificarea prototipului

Denumirea organizației de cercetare: INMA București

Denumirea: Subactivitatea 7 ”Efectuarea probelor de casă a prototipului ”

Rezultatul obținut a fost: Raport de experimentare prototip (teste de funcționalitate)

Teste de funcționalitate



Activitatea de dezvoltare experimentală: D2-Testarea și verificarea prototipului

Denumirea organizației de cercetare: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 8 ”Experimentarea în condiții de exploatare și omologarea prototipului”

Rezultatul obținut a fost: Raport de experimentare prototip (indici calitativi de lucru, indici energetici în condiții de exploatare, dosar de
omologare/certificare prototip)

Experimentarile in conditii de
exploatare au avut loc la SC
CERAGRIM SRL, Ungheni, jud.
Mures, pe o tarla aflata la 2, 6 km
de sectia din localitatea
Coroisânmărtin.

Conditii pedoclimatice la 
experimentari

Determinarea 
presiunii de lucru 

Determinare vitezei efective de 
lucru si a de solutie aplicate

Parametrii initiali

Duza IDK 120-03, Lechler

Priza de putere 540 rot/min

Presiunea de lucru 2,8 bari

Indici calitativi de lucru

Viteza de lucru efectiva 4,6 km/h

Debit pompa 234 l/min

Debit mediu de solutie prin duza 1,14 l/min

Norma de solutie aplicata 300 l/ha

Eficacitatea sistemului de agitare -solutie omogena

Variatia presiunii de lucru in timpul 

golirii bazinului

Min. 2,5 bari

Max. 3 bari

Timpi de lucru total 110 min

Controlul calităţii tratamentelor fitosanitare

Analiza probelor captate pe hartie 
hidrosensibila 

Proba Grad 
acoperire cu 
picaturi

1 74,0 %
2 66,9 %
3 70,7 %
4 65,6 %
5 68,7 %
6 56,6 %

Aspecte din timpul 
determinării indicilor 

calitativi

Experimentare prototip (indici calitativi de lucru, indici energetici în condiții de exploatare, dosar de omologare/certificare prototip)



Activitatea neeligibilă: D3-Diseminarea pe scară largă prin comunicarea și publicarea rezultatelor

Denumirea întreprinderii: TEHNOFAVORIT S.A.

Denumirea: Subactivitatea 1-Diseminarea pe scară largă a rezultatelor

Rezultatul obținut a fost: articol publicat, comunicare susținută, workshop, pagină web

Pagină webArticol Comunicare ştiinţifică Workshop

- articolul elaborat în colaborare efectivă de autorii Nagy E.M1)., Cota C.1), Cioica N. 1), Gyorgy Z. 1), Sipos St.2), Cotlar D.A.2), Bodnar T.2) ,
1)INMA Bucuresti; 2)SC Tehnofavorit S.A., cu titlul ” RESEARCHES REGARDING WORKING QUALITATIVE INDICATORS OF A MACHINE FOR THE
APPLICATION OF PHYTOSANITARY TREATMENTS IN FIELD CROPS / CERCETARI PRIVIND INDICII CALITATIVI DE LUCRU AI UNEI MASINI
DESTINATE APLICARII TRATRATAMENTELOR FITO-SANITARE ÎN CULTURA DE CÂMP” a fost publicat în volumul (Proceedings)
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ISB-INMA THE 2020, AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING, Print: ISSN 2344 – 4118, CD-ROM:
ISSN 2344 – 4126, on-line: ISSN 2537 – 3773, ISSN-L 2344 – 4118, Indexat în CAB DIRECT, http://www.cabdirect.org/, Indexat Copernicus,
Editat de INMA București.
- comunicarea științifică cu titlul ”RESEARCHES REGARDING WORKING QUALITATIVE INDICATORS OF A MACHINE FOR THE APPLICATION OF
PHYTOSANITARY TREATMENTS IN FIELD CROPS / CERCETARI PRIVIND INDICII CALITATIVI DE LUCRU AI UNEI MASINI DESTINATE APLICARII
TRATRATAMENTELOR FITO-SANITARE ÎN CULTURA DE CÂMP ”, realizată în colaborare efectivă de autorii Nagy E.M1)., Cota C.1), Cioica N. 1),
Gyorgy Z. 1), Sipos St.2), Cotlar D.A.2), Bodnar T.2) , 1)INMA Bucuresti; 2)SC Tehnofavorit S.A., a fost susținută în cadrul secțiunii ”Prezentare
Orală” în data de 30.10.2020 la INTERNATIONAL SYMPOSIUM ISB-INMA THE 2020, AGRICULTURAL AND MECHANICAL ENGINEERING
organizat on-line pe platforma Microsoft TEAMS.
- Workshop-ul ”MAȘINĂ PERFORMANTĂ DESTINATĂ REALIZĂRII TRATAMENTELOR FITO-SANITARE ÎN CULTURA DE CÂMP CU SCOPUL DE
PREVENIRE A DEGRADĂRII MEDIULUI ” a fost organizat în data de 15.10.2020 la sediul întreprinderii TEHNOFAVORIT S.A.
- pagina web realizată în cadrul proiecului a fost postată pe site-ul www.tehnofavort.ro.



Date de contact: 
Director General TEHNOFAVORIT S.A.: Ing. Haitău Viorel 
Responsabil de proiect TEHNOFAVORIT S.A.: Ing. Șipoș Ștefan
Adresa: Sat Bonțida, Comuna Bonțida, Str. Stefan Emilian, Nr. 273, Cod 407105, jud. Cluj
Fax: 0264262285, Tel: 0264262280
E-mail: office@tehnofavorit.ro, sipos.stefan@tehnofavorit.ro


