
 
 

 
 
ASOCIAȚIA “GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ BANAT-VEST” este un parteneriat public privat care reuneşte 50 de membri provenind din mediul 

privat, public şi sector asociativ, cu rol important în susținerea și dezvoltarea comunităților locale din teritoriul reprezentat de GAL. Are 

sediul în orașul Jimbolia, str. Ștefan cel Mare, nr. 9, județul Timiș. Asociația este organizată conform OG nr. 26/2000,  iar urmare a 

Deciziei de autorizare nr. 62693/28.11.2011 și a Autorizației de funcționare nr. 092/08.09.2016, poate desfășura activități specifice 

implementării Măsurii 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 , sub-

măsurile: 19.2 -Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, 19.4 - Sprijin pentru cheltuieli de 

funcționare și animare și 19.3 Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală și submăsura: 19.3 

Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupului de Acțiune Locală. 

 

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 perioada noiembrie 2016-decembrie 2023, GAL Banat-Vest împlementează Strategia de Dezvoltare a teritoriului reprezentant de GAL cu 

un buget total de 2.441.662,46 Euro. 
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Comunicat de presă 

GAL Banat-Vest prezent la cel mai mare târg agricol din vestul țării, Banat 

Agralim 

În perioada 26-28 mai a.c. în campusul Universității de Științe Agricole a avut loc cea mai mare 

expoziție cu vânzare din zona de vest, din domeniul agriculturii, la care au participat producători din 

toată țara, dar și de peste hotare. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

“Regele Mihai I al României” din Timișoara în colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și 

Agricultură Timiș, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, Primăriei Municipiului Timișoara și al unor 

asociații profesionale și entități publice de profil (Direcția pentru Agricultură a Județului Timiș; Camera 

Agricolă Timiș; Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș; Oficiul Județean de 

Zootehnie Timiș; Asociația Producătorilor de Cereale şi Plante Tehnice Timiş; Asociația Crescătorilor 

de Vaci cu Lapte Timiş; Asociația Crescătorilor de Bovine „Narcisa” Timiş; A.J.O.C. Ovis Banatim; 

Asociaţia Crescătorilor de Ovine Ovitim Mioriţa Coştei Timiş), au organizat cea de-a 15-a ediție a 

expoziției cu participare internațională Banat Agralim.    

Asociația noastră a fost prezentă la eveniment pentru a-și promova măsurile de finanțare 

destinate sectorului public și privat din teritoriul Banat-Vest pentru perioada de programare 2014-2020. 

Standul nostru a pus la dispoziția vizitatorilor spre degustare produse agricole (varză, roșii și căpșuni) 

oferite de beneficiarii noștri din perioada de programare precedentă (2007-2013) și pliante informative 

despre activitatea GAL Banat-Vest în toată perioada de funcționare (2011-2017). 

Expoziția s-a bucurat de prezența Ministrului Agriculturii și a unor înalți oficiali din Guvernul României 

(Petre Andrea - Secretar de Stat în Ministerul Educației Naționale), corp diplomatic acreditat în 

Romania (Ambasadorul Belgiei) și corpul diplomatic acreditat la Timișoara, oficialii administrației 

publice locale (Prefect, Președinte CJT, Primar Timișoara), directori servicii publice deconcentrate, 

cadre universitare din țară și străinătate, delegații de afaceri din Serbia (Kikinda, Zrenianin), camere de 

comerț bilaterale și cluburi de afaceri, membri ai Colegiului de Conducere a CCIAT, mass media.  
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