
 
 

 
 
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 susține economia socială din județul Timiș 

 

Asociația „Grup de Acţiune Locală Banat-Vest” (GAL Banat-Vest), în perioada 10-11 mai 2017, 

a avut ocazia de a participa la evenimentele prilejuite de Zilele Economiei Sociale, proiect organizat de 

Asociația  CRIES  și susținut de AJOFM Timiș, împreună cu Direcția de Asistență Socială Comunitară 

Timișoara, plus alți parteneri instituționali și din partea societății civile. Evenimentul și-a propus să 

contribuie la promovarea economiei sociale și solidare  și  a principalelor beneficii  pentru  comunitate:  

incluziunea  persoanelor  vulnerabile  în diverse activități. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul 

partenerilor, fără existența unei finanțări specific, dar cu o generoasă împărtășire de timp și experiență 

din partea tuturor celor implicați.   

În cele două zile de participare, echipa GAL Banat-Vest a fost implicată în cadrul meselor 

rotunde organizate, venind cu exemple concrete de gestionare a structurilor de economie socială, 

datorită faptului că în microregiunea noastră funcționează astfel de entități economice, iar noile măsuri 

de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020 a teritoriului Banat-Vest încurajează 

dezvoltarea sectorului. Odată cu această participare asociația și-a întărit convingerea de a susține în 

continuare acest sector.  

Evenimentul a fost o premieră în județul nostru, deoarece pentru prima dată domeniul economiei 

sociale a fost prilej de discuții între: decidenți politici, reprezentanți ai administrației locale (domnul 

Viceprimar Imre Farkaș), ai administrației județene (domnul subprefect Cristian Franțescu), directorii 

celor mai importante două instituții publice implicate în economia socială (Agenția Județeană pentru 

Ocuparea Forței de Muncă Timiș și Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara), funcționari 

din departamentele de servicii juridice și de achiziții publice ale celor două instituții, reprezentanți ai 

mediului universitar și actori de economie socială. 
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