
 

                                                           

INVITAȚIE 
 
 

 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al 

României” din Timișoara și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș au deosebita 
plăcere de vă invita la deschiderea oficială a celei de-a 16-a ediții a expoziției cu participare 
internațională: 
                                           BANAT AGRALIM  
                                            8 – 10 iunie 2018 
                              Campus USAMVBT, Calea Aradului nr. 119 

        Manifestarea este organizată sub egida Ministerului Cercetării și Inovării, în colaborare cu 
Consiliului Judeţean Timiş și Primăria Municipiului Timișoara, cu sprijinul Direcției pentru 
Agricultură Județeană Timiș, Camerei Agricole a Județului Timiș, Direcției Sanitară Veterinară și 
pentru Siguranța Alimentelor Timiș, Oficiului Județean de Zootehnie Timiș, Asociației 
Producătorilor de Cereale și Plante Tehnice Timiș, Asociației Crescătorilor de Vaci cu Lapte 
Timiș, Asociației Crescătorilor de Bovine „Narcisa” Timiș, AJOC – Ovis Banatim, Asociației 
Crescătorilor de Ovine OVITIM Miorița Coștei Timiș.      
         
        Tematica expoziției vizează promovarea şi evidenţierea performanţelor din domeniile: 
agricultură, creșterea animalelor, industrie alimentară și ambalaje, produse ecologice, 
cinegetică, cercetare-inovare-extensieuniversitară-finanțare, produse tradiționale.        
          
        Sunt așteptați la evenimentul inaugural înalți oficiali din Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Cercetării și Inovării, Î.P.S. Mitropolitul 
Banatului, oficiali ai administrației publice naționale, regionale și locale, corpul diplomatic 
acreditat la Timișoara, personalități ale mediului academic și de cercetare, asociații 
profesionale, delegații de afaceri străine (Ungaria, Serbia - CCI Kikinda prezentă cu stand 
colectiv), firme, mass media.  

 
Pe durata celor trei zile, se vor organiza demonstrații „în câmp” cu mașini și utilaje 

agricole, seminarii și work-shop-uri cu tematică specifică, concursuri de echitație și dresaj 
canin, show-uri gastronomice, momente artistice, tombolă.  

 
Așadar, vă invităm să fiți împreună cu noi și invitații noștri și alături de cei peste 150 de 

expozanți la ceremonia de tăiere a panglicii a expo BANAT AGRALIM, vineri, 8 iunie 2018, 
ora 1030, în Sala de Conferințe din Clădirea Rectoratului USAMVB.  

 
Cu înaltă stimă și aleasă considerație,  
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