
 
 

INVITAȚIE 
Stimați colegi, 
Dragi colaboratori, 
Doamnelor și domnilor, 
 
UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI “Regele Mihai I al 

României” DIN TIMIȘOARA (USAMVBT), în colaborare cu CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ, precum și cu unele 
asociații profesionale și entități publice de profil (Direcția pentru Agricultură a Județului Timiș; Camera Agricolă a Jud. 
Timiș; ANZ – Oficiul Județean de Zootehnie Timiș; Asociația Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Timiş 
A.P.C.P.T. - Timiş; Asociația Crescătorilor de Vaci cu Lapte Judeţul Timiş; Asociația Crescătorilor de Bovine 
„Narcisa” – Timiş; A.J.O.C. Ovis Banatim; Asociaţia Crescătorilor de Ovine Ovitim Mioriţa Coştei Timiş) vă invită să 
participaţi la Expoziția Banat Agralim, Ediția 2016, manifestare expozițională care se va desfășura în Campusul 
USAMVBT din Timișoara, Calea Aradului, nr. 119, în perioada 27 - 29 mai 2016. 

 

 
TEMATICA EXPOZIȚIEI “Banat Agralim, Ediția 2016” 

AGRICULTURĂ 
 Maşini și utilaje pentru pregătirea şi prelucrarea solului; 
 Maşini, utilaje pentru semănat, recoltat și procesare primară; 
 Uscătoare, silozuri, transportoare pentru cereale și plante 

tehnice; 
 Tractoare< 
 Remorci; 
 Echipamente pentru măsurători terestre și cadastru; 
 Seminţe şi material săditor; 
 Cultura şi protecţia plantelor (îngrăşăminte şi pesticide); 
 Tehnologii, materiale şi echipamente pentru irigaţii. 

 
HORTICULTURA 

 plante ornamentale 
 proiectare, amenajare, întreținere spații verzi 

 
CREŞTEREA ANIMALELOR 

 Creşterea animalelor de interes economic și de companie, 
tehnologii, echipamente, furaje și aditivi furajeri; 

 Medicină veterinară (tratamente, vaccinuri şi medicamente, 
instrumentar medical de specialitate); 

 Inginerie genetică. 
 

PRODUSE ECOLOGICE 
 Producători agricoli;  
 Producători inputuri; 

 
PRODUSE TRADIȚIONALE 

 Produse tradiționale alimentare; 
 Mici meșteșugari. 

 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI AMBALAJE 
 Utilaje, echipamente pentru industria alimentară; 
 Dotări şi amenajări de spaţii comerciale; 
 Produse alimentare: produse instant, conserve; preparate 

şi semipreparate din carne şi peşte; lapte şi produse 
lactate; produse zaharoase, patiserie şi panificaţie; băuturi 
răcoritoare, ape minerale, bere, alcoolice; uleiuri 
alimentare, grăsimi vegetale; coloniale (cafea, cacao, 
ceai, alune); aditivi, membrane, coloranţi, condimente 
alimentare; 

 Ambalaje şi accesorii; 
 Curăţenie, întreţinere, igienă, protecţie. 
 
CERCETARE, EXTENSIE UNIVERSITARĂ, FINANȚARE 
 Unităţi de cercetare; 
 Edituri şi distribuitori de publicaţii de specialitate; 
 Servicii bancare. 
 

 
SILVICULTURĂ ŞI EXPLOATĂRI FORESTIERE 

 maşini şi utilaje pentru gospodărirea pădurilor; 
 maşini şi utilaje pentru exploatarea şi prelucrarea 

lemnului; 
 materiale şi echipamente pentru cinegetică;  
 materiale şi echipamente pentru producerea puieţilor 

forestieri. 
 

BIOTEHNOLOGII 
 

RESURSE ENERGETICE NECONVENȚIONALE 
 

CINEGETICĂ 
 



Se vor organiza concursuri de echitație și de dresaj canin, demonstrații „în câmp” cu mașini și utilaje agricole, 
work-shop-uri cu tematică specifică etc. 

Intrarea la expoziție este gratuită! 
 
Taxe și tarife (informativ):  
Stand expozițional (2 x 3 m = 6 mp) – 200 Euro / stand 
Spațiu neamenajat pentru firmele de alimentație publică – 15 Euro / mp 
Spațiu neamenajat – platformă betonată – 10 Euro / mp 
Spațiu neamenajat – teren înierbat – 3 Euro / mp 
 
În speranţa că oferta noastră corespunde intereselor și exigențelor dumneavoastră, vă aşteptăm să participaţi 

la eveniment şi vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare. 
 

Informații suplimentare: 
Prof. dr. ing. Acatincăi Stelian – tel. 0726397474; e-mail: sacatincai@yahoo.com; fax: 0256200296 
 

RECTOR, 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara 
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