
 

 
 
ASOCIAȚIA “GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BANAT-VEST” este un parteneriat public privat care reuneşte 60 de membri provenind din mediul 
privat, public şi sector asociativ. Are sediul în Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, județul Timiș. Este organizată conform OG nr. 26/2000,  
iar urmare a deciziei de autorizare 62693/28.11.2011 poate desfășura activități specifice implementării măsurilor 41- Implementarea 
strategiilor de dezvoltare locală, 421 – Implementarea proiectelor de cooperare și 431.2- Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 
dobândirea de competențe și animarea teritoriului în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, axa IV Leader. 
 
Teritoriul acoperit de GAL Banat-Vest este situat în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul frontierei cu Serbia, şi este format din 
oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar. 
În total teritoriul cuprinde 23 de localităţi și se întinde pe 88087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa totală a judeţului Timiş şi 0,37% din 
suprafaţa României. Din punct de vedere al reliefului, întregul teritoriu este un ansamblu de câmpuri joase aparţinând Câmpie i Banatului. 
Privit în ansamblu relieful este de o remarcabilă monotonie, netezimea formei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a 
râului Bega, care trece prin comuna Otelec, cu braţul Bega Veche în localităţile Săcălaz şi Beregsău Mare şi a numeroaselor lacuri 
antropice, care se găsesc pe întregul teritoriu al microregiunii.  
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GAL BANAT-VEST  

la sfârșitul celui de-al treilea an de implementare a  

Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) 

Asociația “Grup de Acţiune Locală (GAL) Banat-Vest”,  a organizat joi 18.12.2014, începând cu ora 1200 

la Restaurantul „Bulevard” din Jimbolia conferința anuală, aferentă anului celui de-al treilea an de 

implementare a SDL. Conferința, organizată în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, 

dobândirea de competențe și animarea teritoriului” s-a adresat membrilor GAL-ului, beneficiarilor cât și 

tuturor agricultorilor, fermierilor și antreprenorilor din Jimbolia și comunele adiacente, parte integrantă din 

teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest.  

 În cadrul conferinței s-a discutat noul Program Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 care se 

adresează nu doar fermierilor, ci și comunităților rurale văzute în ansamblul lor (ferme mici, gospodării, 

afaceri familiale), care trebuie încurajate și susținute astfel încât mediul rural, să devină locul ideal în care o 

familie modernă să poată munci și trăi. Scopul conferiței a vizat informarea participanților cu privire la 

activitatea întreprinsă de GAL în vederea atingerii obiectivelor SDL, stadiul implementării strategiei 

prezentarea priorităților GAL-ului și a PNDR 2014 – 2020 precum și consultarea publicului țintă în vederea 

asigurării transparenței și participării active în procesul de elaborare a viitoarei strategii. 
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