
 

 
 
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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C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă  

 
GAL BANAT-VEST sprijină activitatea de implementare a proiectelor finanțate prin axa IV 

LEADER din Pogramul Național de Dezvoltare Rurală 
 
 
 
 
 
Asociația Grup de Acţiune Locală Banat-Vest,  vă invită să participați marți 25.11.2014, între 
orele 1100-1400  la sediul asociației situat pe strada Ștefan cel Mare nr. 9 din Jimbolia, 
județul Timiș la cea de-a patra conferința tematică din acest an intitulată „Importanța 
monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-Vest, măsuri de maximizare a 
absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322”, organizată în cadrul proiectului 
“Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea 
teritoriului.”  
Rolul acestei conferinţe vizează pe de o parte, conștientizarea de către beneficiarii 
proiectelor aferente măsurii 41.3.322 finanțate prin axa IV LEADER, asupra importanței 
monitorizării de către GAL a proiectelor aflate în implementare, iar pe de altă parte 
identificarea soluțiilor de maximizare a absorbției fondurilor destinate acestei măsuri.  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Grup de Acţiune Locală "Banat-Vest"        Ordodi Arcadie, 
Departament Comunicare şi Relaţii Publice   Președinte GAL “Banat-Vest”  
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Asociația Grup de Actiune Locală „Banat-Vest”, Jimbolia,Timiș Str. Stefan cel Mare, nr.9, 
Tel/Fax: 0256 360078, e-mail: gal.banat_vest@yahoo.ro, www.galbanatvest.ro 

     
 

                                                

/19.11.2014 

INVITAȚIE CONFERINȚĂ TEMATICĂ 

 
Asociația Grup de Acțiune Locală  (GAL) Banat-Vest vă invită să participați la Conferința 
tematică nr. IV, intitulată „Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-
Vest, măsuri de maximizare a absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322”, 
organizată în cadrul proiectului “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de 
competențe și animarea teritoriului.”  

Rolul acestei conferinţe vizează pe de o parte, conștientizarea de către beneficiarii 
proiectelor aferente măsurii 41.3.322 finanțate prin axa IV LEADER, asupra importanței 
monitorizării de către GAL a proiectelor aflate în implementare, iar pe de altă parte 
identificarea soluțiilor de maximizare a absorbției fondurilor destinate acestei măsuri.  

   

Agenda evenimentului se află atașată la prezenta invitație. 

Pentru mai multe informații despre conferință puteţi apela numărul de telefon: +40 
256360078 sau  +40 0736618196, persoană de contact: Amalia Neica, Secretar GAL, e-mail: 
gal.banat_vest@yahoo.ro 

Vă așteptăm cu drag! 

Ordodi Arcadie,  

Președinte GAL Banat Vest 
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AGENDA 
Conferinței tematice nr. IV 

 
„Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin GAL Banat-Vest, măsuri de 

maximizare a absorbției fondurilor destinate măsurii 41.3.322” 

Data:  29.08.2014,  

Locul:  Jimbolia, Sala de întâlniri a Asociației GAL Banat Vest, str. Ștefan cel Mare, 
nr. 9 

1045-1100 Primirea  şi  înregistrarea invitaţilor  

1100-1110 Cuvânt de deschidere 

Dl. Arcadie ORDODI- Președinte Asociația GAL Banat Vest 
     

1110-1200 Importanța monitorizării proiectelor finanțate prin fonduri nerambursabile, în 
particular axa IV LEADER măsura 41.3.322 

 

Dna. Ionela GORGAN - Manager GAL Banat-Vest 
 
1200-1230 Identificarea principalelor probleme ivite pe parcursul implementării; factori 

care influențează desfășurarea în bune condiții a proiectelor finanțate prin axa 
IV LEADER. 

 

Dna. Mihaela SOLTESZ - Manager proiecte GAL Banat-Vest 
 
1230-1245 Pauză de cafea 
 
 
1245-1315 Stadiul implementării proiectelor beneficiarilor publici 
 

Dra. Alina HEISU - Manager proiecte GAL Banat-Vest 
 
1315-1345  Identificare soluții în vederea sprjinirii procesului de implementare 

 
Dna. Ionela GORGAN - Manager  GAL Banat Vest 

1345-1400  Concluzii ale conferinței 

1400   Prânz - Bufet suedez 
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