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 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Vete-
rinară a Banatului din Timişoara, cea mai tânără uni-
versitate de profil din România, marchează în acest an 
68 de ani de la înfiinţarea prin Decret al Regelui Mihai 
I al României. Cu acest prilej conducerea Universităţii 
are onoarea să vă invite la săptămâna aniversară a 
universităţii, cu manifestări ştiinţifice, academice, com-
petiţii sportive şi profesionale, expoziţii agricole şi de-
monstraţii practice.  

Ideea corolară a acestei săptămâni este de a oferi 
cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, specialiş-
tilor, asociaţiilor profesionale oportunitatea de a afla 
despre cele mai recente progrese din domeniu. 

 
SECŢIUNI: 
Secţiunea 1 – Agricultură – Simpozion internaţio-

nal “Trends in the European Agriculture   
Development” (http://usab-tm.ro/USAMVBT-
Evenimente_ro_2.html) 

 
Secţiunea 2 – Horticultură şi Silvicultură – Simpo-

zion internaţional: “Biodiversitatea, fundament al dez-
voltării durabile în horticultură și silvicultură” (http://
usab-tm.ro/USAMVBT-Eveniment_ro_45.html) 

 
Secţiunea 3 – Medicină Veterinară – Sesiune ştiin-

ţifică anuală: “Actualităţi în creşterea şi patologia  ani-
malelor” (http://usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-
FMV_ro_1320.html)  

 
Secţiunea 4 – Management Agricol – Simpozion 

ştiinţific internaţional: “Managementul dezvoltării rura-
le durabi le” (http://usab-tm.ro/USAMVBT-
Evenimente_ro_4.html) 

Secţiunea 5 – Ingineria Alimentară – “Conferinţa 
Internaţională de Chimie Alimentară,  Inginerie şi  
Tehnologie” (http://usab-tm.ro/USAMVBT_Manifestari-
S t i in t i f i ce_ro_852.html) ,  (www. journa l -o f -
agroalimentary.ro) 

 
Secţiunea 6 – Zootehnie şi Biotehnologii – Simpozion 

Științific Internațional “Bioingineria Resurselor Animaliere 
2013” (http://usab-tm.ro/USAMVBT_Simpozion-
_ro_1243.html) 

 
DATE IMPORTANTE: 

01.03.2013 – Înregistrare on-line şi trimiterea rezu-
matelor; 

20.03.2013 – Trimiterea lucrărilor  
21.03.2013 - 22.04.2013 — Recenzarea lucrărilor 
23.04.2013 - 06.05.2013 — Plata taxei de participare 

 
PROGRAM: 

27, 28.05.2013 – Concurs profesional studențesc 
“Agronomiada 2013”; 

29.05.2013 – Workshopuri, Seminarii; 
30.05.2013 – Conferinţe ştiinţifice în plen; 
31.05.2013 – Conferinţe ştiinţifice pe secţiuni; 
31.05.2013, 01-02.06.2013 – Expoziția “Banat 

Agralim 2013”. 
 
Taxă participare: 300 lei (150 lei pentru persoana 
însoțitoare) 
Taxă participare studenți: 150 lei 
 
Limba conferinţei: engleză. 

CONTACT: 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 

Calea Aradului, nr. 119, 300645 
Tel: 0256 277 009; Fax: 0256 200 296 

www.usab-tm.ro 
 


