








INTRODUCERE 

Elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Banat-Vest 

2014-2020 revine Asociației “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest”, asociație înființată în 
anul 2011, conform OG nr. 26/2000. În perioada de programare 2007-2013, asociația a 
fost autorizată de Ministerul Agriculturii prin AM PNDR, conform deciziei de autorizare nr. 

62693/28.11.2011, să implementeze Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului pe 
perioada 2007-2013. Datorită experienței acumulate în cei 4 ani de funcționare și 
implementare a anterioarei strategii, procesul de elaborare a prezentei strategii s-a 

desfășurat fluent, în perioada ianuarie-aprilie 2016, partenerii fiind receptivi și activi pe 
durata activităților desfășurate. 
Teritoriul GAL Banat-Vest este format din orașul Jimbolia și 10 comune învecinate, și este 
situat în județul Timiș. Deși are multe caracteristici unitare, precum relieful, clima, 

specificul local șvăbesc și calitatea foarte bună a solurilor, are nevoie stringentă de o 

dezvoltare unitară, echilibrată. Această dezvoltare  poate fi realizată în primul rând prin 
instrumentul LEADER, instrument care promovează de jos în sus inițiativele și activitățile 

de dezvoltare ale comunităților noastre, având ca punct de plecare nevoile şi potenţialul 
endogen, identificate la nivel local. Nevoia de dezvoltare într-o manieră integrată și 
inovatoare a problematicilor de importanță locală și de dezvoltare echilibrată a 
comunităților locale este vitală pentru accelerarea evoluţiei structurale a teritoriului 

Banat Vest și a tuturor comunităților aparținătoare.  

Teritoriul Banat-Vest se întinde pe 88.087 ha, ocupând 10,13% din suprafaţa totală a 
judeţului Timiş şi 0,37% din suprafaţa României și deservește unei populații totale de 
45.067 locuitori, având o densitatea medie a populației raportată la populația totală a 
anului 2011 de 51,16 locuitori/km2 . Pe teritoriul nostru identificăm trei comune: Checea 

(IDUL: 45,75), Otelec (IDUL: 50,00) și Uivar (IDUL: 53,08) având indicele de dezvoltare 
umană locală inferior valorii etalon de 55, în conformitate cu documentul suport ”Lista 
UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare”. De asemenea identificăm 3 zone Natura 

2000 pe teritoriul nostru și 6 UAT-uri membre care fac parte din una din aceste zone. 

Parteneriatul propus pentru noua perioadă de programare este format din 50 de membri, 

11 autorități publice locale, reprezentând 22% din totalul partenerilor și 39 de privați: 
firme, ONG-uri și societăți agricole, cu o pondere de 78% din totalul partenerilor.  În ceea 
ce privește structura parteneriatului, acesta conține organizații care reprezintă 
grupurile minorităților etnice: Asociația Roma Acces, Asociația Otelek Magyarul  
Magyarokert Egyesulet, o organizație care reprezintă interesele tinerilor: Asociația 
tinerilor din Jimbolia, o organizație care reprezintă interesele femeilor: Asociația 
femeilor maghiare Elet, o organizație de mediu: Asociația Păduri pentru Viitor și mai 
multe organizații asociative: grupul de producători Societatea Agricolă Comloșana și 
asociații agricole: Asociația Agricultorilor Catolici Otelec, Asociația crescătorilor de păsări 
și animale mici cu blană Fauna Jimbolia, Asociația crescătorilor de bovine Lenauheim. 
Prin implementarea strategiei urmărim atingerea următoarelor obiective de dezvoltare 
rurală a teritoriului: obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și 
comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă; favorizarea 

competitivității agriculturii și asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice. Întregul concept de dezvoltare a teritoriului Banat-
Vest pe perioada 2014-2020 se bazează pe nevoia întăririi guvernanței locale prin 
creșterea capacității de gestionare a resurselor financiare, materiale și umane locale, 
astfel ca membrii parteneriatului și ai aparatului administrativ al GAL să fie stimulați în 



legătură cu posibilitatea de a se implica în măsură tot mai mare în procesul de dezvoltare 

a propriilor comunități locale. Strategia este una inovatoare în sensul că prin LEADER au 
fost adaptate nevoile teritoriului la cerințele contextului local. Din punct de vedere a 

logicii intervenției strategia noastră va contribui în principal la îndeplinirea a 3 din cele 6 

priorități de dezvoltare rurală: P1.Încurajarea cooperării și a inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale, P2.Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității 
tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole 
inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor și P6. Promovarea incluziunii sociale, a 

reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, și la 4 domenii de 
intervenție principale: 1A. Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de 
cunoștințe rurale, 2B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați 
corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor, 6A. Facilitarea diversificării, a 
înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, 6B. 

Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. În acest sens, au fost definite 7 măsuri 
specifice teritoriului Banat-Vest, măsuri bazate exclusiv pe nevoile locale: M1/1A 

Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea activităților 
rurale, M2/2B Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial 
local de dezvoltare, M6.1/6A - Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-

Vest, M6.2/6A - Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol local și incluziv, M6.3/6B – 
Dezvoltarea infrastructurii sociale de pe teritoriul GAL Banat-Vest, M6.4/6B – 
Promovarea caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest, M6.5/6B - 

Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului GAL Banat-Vest și serviciilor destinate 

populației. În vederea atingerii obiectivelor propuse, un alt aspect important pentru 

teritoriul nostru îl constituie realizarea de acțiuni de cooperare cu alte teritorii LEADER 

din țară și străinătate. Măsura de cooperare care va fi lansată prin intermediul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 constituie o foarte bună 
oportunitate în acest sens, având în vedere faptul că una dintre nevoile locale ale 
teritoriului nostru o constituie nevoia de asociere a actorilor locali, atât pe verticală, cât 
și pe orizontală.  
Astfel, GAL Banat-Vest intenționează să coopereze și cu alți parteneri naționali și/sau 
internaționali, de tip DLRC, în scopul de a îmbunătăți perspectivele și strategiile locale, 
de a obține acces la informații și idei noi, de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, 
de a stimula și sprijini inovarea, de a dobândi aptitudini și a obține mijloace pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, ridicând astfel calitatea vieții în teritoriul 
GAL. Totodată, intenția de cooperare va da plus valoare implementării Strategiei de 
Dezvoltare Locală a GAL Bnat-Vest. 
Măsurile strategiei vor contribui de asemenea la realizarea obiectivelor transversale de 

inovare, mediu și climă.  
Măsurile strategiei sunt în relație de complementaritate, în sensul că beneficiarii direcți 
ai unei măsuri pot fi beneficiari direcți, indirecți ai altor măsuri și în relație de sinergie, 

în sensul că pentru atingerea priorității 6 ne-am propus finanțarea a 4 măsuri. Strategia 

GAL Banat-Vest 2014-2020 contribuie la implementarea unei serii de strategii naționale, 
regionale sau județene, cele mai importante fiind: Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest 

2014-2020, Strategia de dezvoltare socio-economică a județului Timiș 2015-2020/2023, 

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020, Strategia 

Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 
2012-2020, Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020. 



Pentru implementarea cu succes a strategiei propunem o echipă de implementare 
formată din 4 angajați și un președinte –voluntar. De asemenea ne propunem să 
angrenăm resurse locale, experți locali în animarea teritoriului, managementul și 
evaluarea proiectelor din fonduri nerambursabile, având în vedere că în teritoriul nostru 
activează de mai bine de 15 ani un număr semnificativ de experți în aceste domenii. 
Implicarea partenerilor noștri în dezvoltarea teritoriului Banat-Vest va contribui la 

realizarea unei dezvoltări dinamice, bazată pe Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020. 



CAPITOLUL I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic 

I.1. TERITORIUL 

Teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest cuprinde 11 unități administrativ-teritoriale 

(oraşul Jimbolia şi 10 comune învecinate: Cărpiniş, Cenei, Checea, Comloşu Mare, 
Gottlob, Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Săcălaz şi Uivar) având următoarele caracteristici 
generale: - este situat în Câmpia Banatului, în partea de vest a judeţului Timiş, de-a lungul 

frontierei cu Serbia; - cuprinde 24 de localităţi și se întinde pe 88.087 ha, ocupând 10,13% 
din suprafaţa totală a judeţului Timiş şi 0,37% din suprafaţa României; - densitatea medie a 

populației raportată la populația totală a anului 2011 (45.067 locuitori) este de 51,16 

locuitori/km2; - acces rutier și feroviar facil în teritoriu, infrastructura de acces în localități 
este modernizată însă drumurile locale (carosabil, acostament, trotuar) sunt nemodernizate 
în proporție de 70%; - la aprox. 45 de km de microregiune se găseşte colidorul pan-european 

de autostradă cu punct terminus în Dumbrava-Timiș; - este situat la aprox. 50 km faţă de 
aeroportul internaţional din Timişoara, 70 km faţă de aeroportul internaţional din Arad şi la 
aprox. 300 km de aeroportul internaţional din Budapesta; -relieful microregiunii reprezentat 

de câmpii fertile, îi conferă acesteia un potenţial agricol ridicat; - la nivelul tuturor 

localităților microregiunii nu există suprafeţe de pădure cu rol de protecție; -condiţiile 
climaterice sunt foarte favorabile însă există o alternanţă de ani secetoşi şi umezi; - există 
resurse naturale: apă termală, argilă, lacuri antropice: bălţi care se regăsesc pe întregul 
teritoriu, însă care sunt insuficient exploatate din punct de vedere turistic;  - există 6 
localități: Lenauheim (Pajiștea Pesac), Uivar, Otelec, Cenei (Uivar-Diniaș), Gottlob, 

Comloșu Mare (Teremia Mare – Tomnatic) care posedă Situri NATURA 2000 fiind înregistrate 
în Lista ariilor naturale protejate, Natura 2000.  Totodată, pe teritoriul GAL Banat-Vest 

identificăm trei comune: Checea (IDUL: 45,75), Otelec (IDUL: 50,00) și Uivar (IDUL: 53,08) 

având indicele de dezvoltare umană locală inferior valorii etalon de 55, în conformitate cu 
documentul suport ”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare” publicat de MADR.  
I.2. POPULAȚIA  

I.2.1. Demografia 

Populaţia totală a microregiunii, conform Direcției Naționale de Statistică Timiș, a fost în 
2011 de 45.067 locuitori, din care 22.175 bărbați (49,20%) și 22.892 femei (50,80%) și 
reprezintă 6,59% din populaţia totală a judeţului Timiș, de 683.540 locuitori. În orașul 
Jimbolia, singurul oraș care este cuprins în microregiune trăiesc 10.808 persoane (23,98% 

din totalul populației acoperite de parteneriat).  
I.2.2. Structura populației pe grupe de vârstă  
Populația după domiciliu, pe grupe de vârstă, la nivelul microregiunii, în anul 2011: copiii (0 -

14 ani) deţin o pondere de 17,07% în totalul populaţiei, populaţia tânără (15 - 24 ani) 

reprezintă 15,79%, persoanele mature (25 – 64 ani) formează majoritatea - 55,18%, 

persoanele în vârstă (65-84 ani) reprezintă 11,95% din total, iar persoanele cu vârsta de 85 ani 

şi peste deţin o pondere de 1,06% în totalul populaţiei după domiciliu. 
Comparativ cu anul 2002, distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă arată o tendință de 
îmbătrânire a populaţiei. Astfel, grupele de vârstă 0 - 14 ani, şi 15 - 24 ani s-au redus ca 

pondere în total populaţiei după domiciliu, ca urmare a scăderii numărului de naşteri după 
anul 2002. Procentual, grupele de vârstă 0-14 ani și 15-24 ani s-au redus cu 3,89%, respectiv 

1,12%.  Grupele de vârstă 15-19 ani, 25 - 29 ani, 30 - 34 ani au o pondere mai scăzută decât în 
2002 (1,49% pentru grupa de vârstă 15-19 ani, 0,61% pentru 25-29 ani și 0,99% pentru 15-24 



ani), ca urmare a fenomenului de îmbătrânire a generaţiilor de 15 - 29 ani, iar grupa de 

vârstă a “decreţeilor”, mai exact 40 – 44 ani, deţine cea mai mare pondere, de 8,60% în total. 
Totodată, grupele de vârstă 75 -79 ani, 80 - 84 ani şi respectiv 85 ani şi peste totalizează 
5,43% din populaţie, faţă de 3,93% cât deţineau în 2002. 
I.2.3. Structura etnică și confesională 

Structura etincă. Distribuția populației stabile după etnie arată că populaţia de etnie română 
este majoritară având 75,63% din totalul populației stabile. Populația stabilă, după etnie 
exprimată atât ca valoare cât și procentual se prezintă, astfel: români (34.086 persoane - 

75,63%), romi (3.160 persoane - 7,01%), maghiari (2.847 persoane - 6,32%), germani (688 

persoane - 1,53%), sârbi (688 persoane - 1,53%), alte etnii (343 persoane - 0,76%), etnie 

nedeclarată (3.255 persoane - 7,22%). Astfel se explică puternicul caracter multietnic şi 
multicultural al zonei.  

Persoanele de etnie romă, grup cu nevoi sociale și educaționale deosebite, dețin o 
pondere ridicată (7,01%), fiind repartizați în toate localitățile microregiunii. Ponderea cea 

mai ridicată din totalul populației stabile a comunei o regăsim în comunele:  Checea cu 
29,71%, Comloșu Mare cu 18,15% și Lenauheim cu 10,86%.  

Structura confesională arată că 69,20% sunt de religie ortodoxă; 12,82% s-au declarat de 

religie romano-catolică, 5,90% de religie penticostală. Ponderi între 1,81% - 0,8% au 

înregistrat următoarele religii: greco-catolică (1,81%), ortodoxă sârbă (1,32%), baptistă 
(0,71%) şi reformată(0,59%). Persoanele de altă religie decât cele prezentate mai sus 
reprezintă 7,54% din total. S-au declarat „fără religie” sau atei un procent de 0,11% din 
totalul populaţiei. 
I.2.4.Structura populației după nivelul de instruire absolvit 
Din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste, 59,52% au nivel scăzut de educaţie (primar, 
gimnazial sau fără şcoală absolvită), 34,77% nivel mediu (posticeal, liceal, profesional sau 
tehnic de maiştri) şi 5,28% nivel superior. La 20 octombrie 2011 erau 869 persoane analfabete 
care reprezintă 2,20% din totalul populației. 
I.2.5. Principalele aspecte privind structura forţei de muncă la nivelul microregiunii, 

pentru anul 2011, potrivit Direcției Regionale de Statistică Timiș 
La nivelul microregiunii, ponderea persoanelor apte de muncă (cu vârsta cuprinsă între 15 
ani şi 64 ani), este de 70,98%. Ponderea resurselor de muncă (persoanelor cu vârstă cuprinsă 
între 25 ani şi 64 ani, este de 55,18 %. Ambele ponderi, fiind inferioare valorii înregistrate la 
nivelul judeţului Timiş : 72,70 %, respectiv 57,40 %.  
Populaţia activă, este în 2011 de 18.400 persoane, reprezentând 47,61%  din populaţia totală 
aptă de muncă și 40,83% din totalul populației stabile. Rata șomajului este de 4,22% din 

totalul resurselor de muncă. Rata de ocupare a resurselor de muncă (proporţia persoanelor 
ocupate în totalul resurselor de muncă) este de 57,01%, fiind mult inferioară ratei de 

ocupare a județului Timiș care, în 2011 era de 69,6%.  Ponderea persoanelor salariate este 

de 39,98% din totalul populației ocupate și 22,79% din totalul resursele de muncă ale 
microregiunii. Populația inactivă din punt de vedere al ocupării, este de de 26.667 persoane 

reprezentând un procent de 59,17% din totalul populației stabile.  
Raportul dintre populaţia inactivă şi cea activă, înregistrează o medie în microregiune de 
1.449 persoane inactive la 1.000 persoane active, peste media națională care se situa la 
nivelul anului 2011 la 1.192 persoane inactive la 1.000 persoane active. 



Repartizarea populaţiei ocupate pe sectoare de activitate evidenţiază că activităţile 
neagricole deţineau o pondere de 75,02% în totalul persoanelor ocupate, ocuparea în 

gospodăriile casnice  deținând un procent de 29,22% în totalul persoanelor ocupate.  
Concluzii. Rata de ocupare a populației este redusă, în condițiile în care în teritoriu 
lipsesc investițiile generatoare de locuri de muncă. La nivelul microregiunii sunt necesare 

a fi făcute eforturi suplimentare susținute pentru rezolvarea acestei situații. Crearea de 

noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni și în general, 
pentru micii întreprinzători din mediul rural. Diversificarea economiei rurale și 
dezvoltarea unor sectoare economice productive, a serviciilor pentru populație, 
valorificarea superioară a produselor locale etc, vor genera o suplimentare a ofertei de 

muncă și implicit o îmbunătățire a situației pieței muncii. 
I.2.6. Populația care lucrează în agricultură, conform Recensământului General Agricol 

(RGA) din 2010. 

După statutul juridic al exploatațiilor agricole, numărul total de persoane care se ocupă cu 
agricultura este de 17.759 persoane din care 96,26% lucrează în exploatații fără 
personalitate juridică. Pe grupe de vârstă, situația este următoarea: tinerii între 15 și 34 de 
ani ocupă o pondere de 19,82% cu un număr de 3.519 persoane, persoanele cu vârstă 
cuprinsă între 35 și 54 de ani ocupă o pondere de 39,95% cu un număr de 7.094 persoane, 

iar persoanele cu vârstă cuprinsă între 55 și 65 de ani și peste ocupă o pondere de 40,24% cu 

un număr de 7.146 persoane.  

În ceea ce privește nivelul de instruire al șeful exploataţiei agricole fără personalitate 
juridică, conform RGA 2010, doar 0,84% dețin pregătire agricolă completă (studii 
superioare), 4,67% deținând pregătire agricolă de bază (cursuri), cel mai mare procent 

(94,48%) deținând numai experiență de practică agricolă.  
Ponderea ridicată a persoanelor vârstnice, cei mai multi cu posibilități reduse de a realiza 

investiții în scopul largirii și dezvoltarii exploatatiei alături de numărul mare al 
exploatațiilor de mici dimensiuni arată că este absolută nevoie de facilitarea intrării în 
sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii 
generațiilor de agricultori. 
I.3.ECONOMIA LOCALĂ PE SECTOARE ŞI RAMURI DE ACTIVITATE 

La sfârşitul anului 2014, la nivelul microregiunii reprezentate de GAL Banat-Vest erau active 

(exceptându-se firmele radiate, cu activitatea suspendată și cifra de afaceri = 0 lei), un 
număr de 634 de firme având sediul social pe teritoriul microregiunii, care au înregistrat un 
volum cumulat al cifrei de afaceri de 1.365.263.564 lei şi care au avut un număr mediu de 
4.704 salariaţi. Cele mai multe întreprinderi se înregistrează în centrul urban al microregiunii 

reprezentând  28,71% din întreprinderile înregistrate în microregiune, înregistrând o cifră de 
afaceri de 698.112.008 lei (51,13% din total). 

I.3.1.Situația pe ramuri ale economiei 
SECTORUL PRIMAR - AGRICULTURA 

Datorită calităţii deosebite a solului, pe întreg teritoriul microregiunii agricultura este 
sectorul economic important în economia microregiunii. Principalele activitaţi cu specific 
agricol desfăşurate sunt: cultivarea cerealelor şi a plantelor oleaginoase, cultivarea legumelor 
în câmp și în sere sau solarii, lubeniței și a pepenilor, creşterea animalelor, sectorul primar – 
agricultura reprezentând 19,22 % din total economie. Pe ansamblul microregiunii dominante 

sunt solurile cu fertilitate ridicată (cernoziomuri), fără limitări semnificative în exploatare, 



constituindu-se, astfel, într-o importantă resursă naturală pentru dezvoltarea producţiei 
agricole intensive.  Potrivit datelor obţinute de la Direcţia Regională de Statistică Timiş, la 
nivelul anului 2011, fondul funciar al microregiunii după modul de folosință este de 88.087 

ha din care: suprafaţa agricolă utilizată reprezintă un procent de 92,94% iar suprafaţa 
agricolă neutilizată, suprafaţa împădurită, ocupată cu construcții, căi de comunicații și căi 
ferate, ape şi bălţi reprezintă 7,06%. Ponderea suprafeţei agricole utilizate înregistrată la 
nivelul comunei (92,94%) este superioară celei înregistrate la nivelul judeţului Timiş (90%).  
În microregiune, conform RGA 2010 exstă un număr de 8.403 de exploatații agricole din 

care 8.0720 exploatații agricole cu suprafaţă agricolă utilizată şi efective de animale și 333 
exploataţii agricole numai cu efective de animale.  
De remarcat că, numărul exploataţiilor agricole individuale de mici dimensiuni, care au 

utilizat o suprafaţă agricolă de până la 1 hectar, deţin o pondere de 76,06% din totalul 

exploataţiilor agricole din microregiune. În consecință, mărimea actuală a exploatațiilor 
agricole nu favorizează punerea în valoare cu eficiență a resurselor disponibile în 
agricultură, ceea ce are efecte negative asupra economiei rurale și asupra veniturilor 
agricultorilor.  

Suprafața cultivată cu principalele culturi, se prezintă după cum urmează: 
1. Suprafața totală cultivată cu cereale pentru boabe a fost de 59.256,46 ha din care: 

39,82% grâu comun și grâu spelt; 0,02% grâu dur, 0,04% secară; 4,57% orz și orzoaică; 0,26%– 
ovăz; 54,36%– porumb; 0,02% sorg și 0,91% - alte cereale pentru boabe. 

2. Suprafața cultivată cu alte culturi a fost de 726,71 ha din care: 1,57% plante legumisoase 

pentru boabe, 13,40% cartofi, 0,27% rădăcinoase și vărzoase pentru nutreț, 0,02% flori și 
plante ornamentale, 12,49% plante pentru producerea de semințe și semincerii pentru 

comercializare, 6,19% alte culturi în teren arabil și 66,05% legume, pepeni, căpșuni, din 

care: 78,52% legume cultivate în câmp, 18,87% legume cultivate în grădini pentru 
comercializare, 3,84% legume cultivate în sere și solarii. Cu excepția orașului Jimbolia nu 
există piețe agroalimentare amenajate adecvate în nicio altă localitate din microregiune.  
Ceea ce este important de precizat este faptul că la nivelul microregiunii, există tradiție 
în cultivarea cerealelor, pepenilor şi legumelor,  în gospodăriile populaţiei se fac multe 

produse după rețete locale vechi, care însă nu sunt înscrise în registrul produselor 
tradiţionale româneşti, există doar o marcă înregistrată: lubenița de Gottlob.  

Creşterea animalelor a constituit alături de cultura cerealelor și a legumelor una din 
ocupaţiile tradiţionale ale locuitorilor microregiunii. Conform datelor furnizate de Direcția 
Regională de Statistică Timiș, efectivele de animale pe specii la nivelul microregiunii se 

prezentau astfel: 3.020 bovine, 47.929 ovine, 829 caprine, 16.589 porcine, 179.252 păsări, 
528 cabaline, 1.405 familii de albine. 

În prezent fermierii locali care încercă să aibă venituri din activităţile agricole se 
confruntă cu o serie de dificultăţi printre care: puterea redusă a unui producător de a 
intra cu produsele în marile lanţuri de magazine, dificultăţi în accesul la piaţă și o 

influență redusă în stabilirea preţurilor, surse de venit variabile, neregulate ca valoare şi 
în periodicitate, dificultăţi în adoptarea noilor tehnologii (mecanizare, material săditor, 

rase superioare etc) care să îi permită să se treacă de la practici tradiţionale la unele mai 
productive, slaba asociere și cooperare este cel mai important factor ce influențează 

negativ valorificarea producției, calitatea produselor, aprovizionarea și, implicit, 

veniturile fermierilor. Este necesar ca fermierii să coopereze în structuri asociative, 



menite să asigure legătura acestora cu piața de desfacere, în scopul îmbunătățirii și 
adaptării producției la cerințele pieței. Structurile organizate de acest tip (grupuri de 
producători, asociații și/sau cooperative) ar putea sprijini micii producători în 
valorificarea produselor membrilor acestora, degrevând astfel producătorul de sarcina 
vânzării producției, ceea ce contribuie la o mai bună integrare a micilor producători pe 
piață și la nivelul lanțurilor scurte de aprovizionare.  
SECTORUL SECUNDAR - INDUSTRIA 

La finele anului 2014 societățile active în sectorul industrial înregistrau o cifră de afaceri de 

790.354.406 lei și deținea cea mai mare pondere din economia locală a microregiunii, 

respectiv 57,89 %. Industria este mai bine dezvoltată în centrul urban al microregiunii, 
orașul Jimbolia, atrăgând şi forţă de muncă din comunele învecinate. Sectorul industrial este 

reprezentat, în proporție de 90% de multinaționale ceea ce înseamnă risc ridicat de relocare. 
Pe teritoriul microregiunii, în comuna Săcălaz, există o zonă industrială compactă, 
proprietate a comunei Săcălaz, în suprafaţă totală actuală de 86,83 ha. 

SECTORUL TERȚIAR – COMERȚ, TURISM, SERVICII 
La finele anului 2014, societățile active în sectorul terțiar înregistrau o cifră de afaceri de 

312.562.278 lei și dețineau o pondere de 22,89 % din economia locală a microregiunii. Pe 

domenii, sectorul comerțului deține o pondere de 65,82% din total sector terțiar, urmat de 
sectorul servicii cu o pondere de 34,13%. Sectorul turismului este slab dezvoltat la nivelul 

microregiunii deținând o pondere de 0,05% din total sector.  
I.4. PATRIMONIU ARHITECTURAL ŞI CULTURAL 

La nivelul microregiunii există tradiţii culturale variate, formaţii de dansuri, fanfare, grupuri 

vocale care participă la evenimente culturale anuale organizate în fiecare localitate (Zilele 
Jimboliene, Festivalul Lubeniței de la Gottlob etc). Totodată la nivelul microregiunii există 

multe monumente cu valoare culturală şi istorică și 6 puncte de interes cultural local, 

denumite generic muzee (Muzeul Lenau din Lenauheim, Muzeul Presei din Jimbolia, Muzeul 

Stefan Jager etc).  

I.5. INFRASTRUCTURA DE BAZĂ  

În toate localitățile microregiuniunii există rețea de apă potabilă, excepție făcând satul 
Iohanisfeld din comuna Otelec, alimentare cu energie electrică, rețea de iluminat public. 
Iluminatul stradal are nevoie de modernizare în 80% din localitățile microregiunii.  În ceea ce 
priveşte, alimentarea cu energie termică (gaz metan), lipsește în majoritatea localităților 
microregiunii, excepție făcând localitățile Jimbolia, Cărpiniș, Săcălaz. La nivelul întregii 

microregiuni sunt prezente reţelele de telefonie mobilă  şi telefonie fixă , de televiziune 

prin cablu și satelit și de distribuție a internetului. În șapte localități (sate) din 
microregiune nu există infrastructură de acces la internet, dar există semnal GSM. Cu 

excepția Jimboliei, nicio altă localitate nu beneficiază de supraveghere video. Întreaga 
microregiune beneficiază de servicii de colectare a deșeurilor menajere însă nu există 
sisteme de colectare selectivă. În ceea ce privește serviciile de gospodărire comunală sunt 
slab reprezentate: toaletarea copacilor, tunsul ierbii, curățarea părții carosabile, măturatul, 
plantarea de plante ornamentale, mobilierul urban, întreținerea rigolelor, a șanțurilor și a 
canalelor, etc. Serviciile pentru situații de urgență din multe comune necesită dotări.  



CAPITOLUL II: Componența parteneriatului  
Asociația “Grup de Acțiune Locală Banat-Vest” este organizată conform OG nr. 26/2000 și 
este un parteneriat public privat constituit în anul 2011 de 60 de membri care au statutul de 

membri fondatori. În ceea ce privește componența parteneriatului, aceștia provin din mediul 

privat, public şi sectorul asociativ. După implementarea SDL 2007-2013, structura 

parteneriatului s-a modificat. Dintre cei 60 de membri fondatori, 21 s-au retras și au aderat 
11 membri noi. Așadar, în prezent parteneriatul funcționează cu 39 membri fondatori și 11 

membri noi. Conceperea și implementarea unei strategii integrate de dezvoltare durabilă 
presupune, în primul rând construirea unui parteneriat între diverși actori instituționali 
(instituții guvernametale și neguvernamentale, inclusiv private) care manifestă interes și 
implicare în dezvoltarea teritoriului din care provin. 
Acordul de parteneriat pentru implementarea SDL 2014-2020 a fost semnat de 50 de 

membri dintre care 11 instituții publice, reprezentând 22% din totalul partenerilor și 39 

parteneri reprezentând sectorul privat cu o pondere de 78% din totalul partenerilor. După 
cum se poate observa, parteneriatul public-privat GAL Banat-Vest respectă criteriul referitor 

la ponderea partenerilor privați și ai societății civile, în sensul că aceștia se situează peste 
pragul de 50% prevăzut de Ghidul Solicitantului aferent submăsurii 19.2 și chiar peste pragul 
de 65% prevăzut la citeriile de selecție.  

În prezent, structura parteneriatului GAL Banat-Vest se prezintă în felul următor: 
A. Parteneri reprezentând sectorul public: 11 Unități Administrativ Teritoriale (UAT-uri) din 

care 10 comune și 1 oraș.  
B. Parteneri reprezentând sectorul privat și societatea civilă: 39 de parteneri din care: 18 

organizații non-guvernamentale (ONG-uri), 10 Societăți cu Răspundere Limitată (SRL-uri), 5 

Persoane Fizice Autorizate (PFA-uri), 4 Întreprinderi Individuale (II-uri), 1 Grup de producători 
și 1 Cabinet individual de medicină dentară.  

Toți reprezentanții sectorului public și al celui privat, fac parte din spaţiul eligibil pentru 

implementarea  abordării LEADER.  

Teritoriul GAL este caracterizat printr-un important potenţial agricol (relieful microregiunii 

este reprezentat de câmpii fertile), având un puternic caracter multietnic și cultural 
(ponderea majoritară o dețin românii urmați de rromi, maghiari, germani și sârbi). Există de 
asemenea importante  resurse naturale: apă termală, argilă, lacuri antropice, bălţi care se 
regăsesc pe întregul teritoriu. Totuşi, teritoriul se confruntă cu probleme care vizează slaba 

dezvoltare a fermelor mici (puterea redusă a unui producător de a intra cu produsele în 
marile lanţuri de magazine, existența intermediarilor în lanţul de distribuție, dificultăţi în 
accesul la piaţă și o influență redusă în stabilirea preţurilor în relație cu cumpărătorii etc.), a 

formelor asociative de producţie, procesare şi desfacere, rată de ocupare a populației redusă 
(în condițiile în care în teritoriu lipsesc investițiile generatoare de locuri de muncă), nevoi 

speciale a persoanelor care provin din grupurile vulnerabile, cu preponderență romi, care au 

o pondere de peste 7% din populația teritoriului. 
Peste 75% din populația teritoriului GAL trăiește în mediul rural, în trei dintre comune 

identificându-se un indice al calității vieții sub medie. Sărăcia, excluziunea socială, accesul la 
serviciile publice, sunt probleme de interes pentru administrațiile publice locale, care au un 

rol important în rezolvarea problemelor cu care se confruntă comunitățile, având competențe 

pentru a formula politici de interes local în limitele cadrului juridic existent. În virtutea 

atribuțiilor sale, autoritățile publice locale dispun și pot mobiliza resurse financiare, de 

muncă, de solidaritate  pentru: reabilitarea infrastructurii comunitare; amenajări teritoriale 
și activități de reabilitare a ecosistemului; realizarea unor obiective de interes public: școli, 

spitale, locuri de agrement, complexe sportive; dezvoltarea de capacități productive atât de 
tip individual, cât și cooperativ, prin stimularea dezvoltării de afaceri, a creării de locuri de 



muncă; forme permanente  de  suport și întrajutorare (pentru persoanele în dificultate-

bătrâni, orfani, copii abandonați, mame singure etc). Prezentul parteneriat reprezintă  o 
nouă abordare a rolului statului în producerea bunăstării colective, instituțiile publice (APL-

urile), renunță la monopolul tuturor serviciilor sociale colaborând cu organizațiile 
nonguvernamentale  și mediul privat, să preia unele activități de soluționare a nevoilor 
comunității. Aceasta este trăsătura cea mai distinctivă a acestei abordări și avantajul său cel 
mai important. În comparație cu alte abordări locale clasice, cei care, în trecut, erau 
„beneficiarii” pasivi ai unei politici devin parteneri activi și promotori ai dezvoltării acesteia.  
Motivațiile de implicare a cetățenilor în „coproducerea” politicii de dezvoltare derivă din 
următoarele avantaje:  

• experiența lor directă -în combinație cu punctele de vedere ale altor părți interesate – 
poate contribui la o adaptare mult mai bună a politicilor la nevoile și oportunitățile reale. 
• implicarea lor în proces le crește capacitatea de a acționa și de a propune inițiative 
constructive, acest fapt dă naștere unui sentiment de identitate locală și de mândrie, precum 
și unui sentiment de apropriere a activităților desfășurate și de responsabilizare.  
• participarea la discuții de la egal la egal creează legături și încredere între oameni, 
întreprinderi private, instituții publice și grupuri de interese sectoriale. Aceste realizări 
umane și sociale imateriale reprezintă punctul de plecare pentru obținerea unor rezultate 
materiale mai concrete.  

Având în vedere potențialul, nevoile și principalele probleme ale teritoriului, coroborate cu 

interesele comune identificate la nivelul comunităţilor locale (inclusiv cele ale mediului de 

afaceri), privind dezvoltarea economică și socială a teritoriului, în componența 
parteneriatului avem actori relevanți conform specificului teritoriului, din diferite domenii: 

reprezentanți ai structurilor asociative, respectiv un  grup de producători (Societatea Agricolă 
Comloșana); organizații agricole atât din sectorul vegetal cât și din cel  zootehnic (Asociația 
Agricultorilor Catolici din Otelec, Asociația Csekonic Jimbolia, Asociația crescătorilor de 

păsări și animale mici cu blană Fauna Jimbolia, Asociația crescătorilor de bovine Lenauheim, 

Asociația Civică Satul Bănățean); reprezentanți ai întreprinderilor  agricole (S.C Semislend 

Company S.R.L, S.C Alpha-Gama S.R.L, S.C Lumiagro S.R.L, S.C Adnan Legumix S.R.L, S.C 

Merpano S.R.L, Florea Daniel Florin P.F.A, Silvași Nicolae P.F.A, Fechete Mircea Alin P.F.A, 

Bănică Răzvan Adrian P.F.A, Jakoby Franz P.F.A, Manea Andrea-Valentina I.I, Talpai Rafaela 

Elisabeta I.I, Negrău Claudia I.I); organizații de mediu (Asociația Păduri pentru Viitor); 
organizații care reprezintă grupurile minorităților etnice (Asociația Roma Acces, Asociația 
Otelek Magyarul  Magyarokert Egyesulet); organizații care reprezintă interesele tinerilor 
(Asociația tinerilor din Jimbolia); organizații care reprezintă interesele femeilor (Asociația 
femeilor maghiare Elet); organizații culturale și de dezvoltare comunitară (Asociația culturală 
suflet nou, Asociația microregională Banat-Ripensis de dezvoltare a localităților); organizații 
sociale (Fundația serviciilor sociale Bethany, Fundația siguranță pentru copii în România, 
Asociația 6.31). 

Opinăm că, asocierea acestor organizaţii relevante din sfera publică şi cea privată la nivelul 
microregiunii Banat-Vest va genera, pe termen mediu şi lung, un impact considerabil, 

materializat prin: revitalizare a vieţii comunitare şi a implicării civice în microregiune; 

dezvoltarea unor obiective comune la nivelul celor 11 comunităţi precum și a unor 
instrumente inovative de dezvoltare comunitară; elaborarea și asumarea unei strategii de 
dezvoltare locală coerentă, în obiectivele căreia se regăsesc atât interesele administraţiei 
publice locale, ale mediului de afaceri din zonă dar şi ale reprezentanţilor societăţii civile; 

creşterea coeziunii economice şi teritoriale; asigurarea unui spaţiu rural compact, dezvoltat 
din punct de vedere economic, cu un nivel ridicat al calităţii vieţii, ce poate genera 
dezvoltare şi în alte localităţi rurale din judeţul Timiș. 



 

 

 

CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și 
amenințărilor  
Analiza SWOT îşi propune, printr-o expunere vizuală cât mai clară, o prezentare a 

punctelor tari, punctelor slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor care determină spaţiul 
geografic al teritoriului GAL Banat-Vest.  

Fiecare element analizat în partea de analiză diagnostic: prezentarea geografică şi fizică, 
localizarea teritoriului, populaţie – demografie, patrimoniu de mediu, patrimoniu 

arhitectural şi cultural,  economia locală, repartizarea populaţiei active, agricultura, 
industrie – IMM – micro-întreprinderi, comerţ şi sectorul de servicii, servicii pentru 
populaţie şi infrastructuri medico-sociale, activităţi sociale şi instituţii locale, politicile de 

dezvoltare locală întreprinse în teritoriu este transpus într-o analiză SWOT globală, 
microregională: 

ANALIZA SWOT 

TERITORIU 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- acces facil în teritoriu, infrastructură de 

acces modernizată; 

- în apropierea frontierei cu Serbia şi 
Ungaria; 

- în apropiere de Timişoara și Arad; 
- acces facil la autostrada A1; 

- relieful microregiunii reprezentat de 

câmpii fertile, îi conferă acesteia un 
potenţial agricol ridicat; 
- bazin legumicol cu tradiție; 
- condiţii geografice (climatice, hidro-

geologice şi pedologice) foarte favorabile; 
- resurse naturale: apă termală, argilă, 
lacuri antropice: bălţi; 
- existența gazelor de sondă și a 
petrolului; 

- în cea mai mare parte a teritoriului, risc 
redus de calamităţi naturale; 
- zonă cu tradiție în exploatarea argilei 
(cărămizi, țigle), în cultivarea cânepei, în 
cultivarea legumelor și cerealelor; 
- areal de vânătoare și pescuit; 
- drumurile de acces în localități sunt 
modernizate;   

- există rețea de apă potabilă în aproape 

toate localitățile (95,84%); 

- există rețea de iluminat public pe tot 
teritoriul; 

- există serviciu de colectare a deșeurilor 
menajere în toate localitățile; 
- există televiziune prin cablu sau satelit 
în toate localitățile microrgiunii; 

- slabă valorificare a potenţialului de 
colaborare cu Ungaria şi Serbia atât în 
cadrul programelor transfrontaliere ale UE 

cât şi în alte domenii socio-economice; 

- cadrul natural mai puțin favorabil 

dezvoltării turismului bazat pe explorarea 

naturii; 

- lipsa perdelelor de protecţie forestieră; 

- alternanţă de ani secetoşi şi umezi; 
- drumurile locale (carosabil, acostament, 

trotuar) sunt nemodernizate în proporție de 

70%; 

- rețeaua de canalizare lipsește în proporție 
de 80% pe întreg teritoriul microregiunii; 
- rețeaua de gaz metan lipsește în proporție 
de 80% pe întreg teritoriul microregiunii; 
- există zone albe în ceea ce privește 
accesul la internet, dar există semnal GSM; 

- iluminatul stradal are nevoie de 

modernizare în 80% din localitățile 
microregiunii; 

- nu există colectare selectivă a 
deșeurilor; 
- slabă reprezentare a investițiilor în 
domeniul energiei din surse regenerabile și 
a economisirii energiei 



 

 

 

- există servicii de telefonie fixă și mobilă 
în toate localitățile; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
- oportunităţi de cooperare 
transfontalieră cu Serbia şi Ungaria şi 
schimburi de experienţă cu alte ţări UE; 

- transfer de know-how de la alte teritorii 

LEADER din UE; 

- utilizarea energiei regenerabile 

provenite din biomasă şi reziduri. 

- schimbări climatice globale. 

 

POPULAŢIA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- caracter multietnic (români, maghiari, 
sârbi, croați, germani, romi, etc.), 
multireligios şi multicultural; 
- populaţie activă disponibilă, însă cu 
nivel de pregătire până la mediu;  

- cadre didactice şi medicale calificate; 
- peste 50% din populaţia ocupată din 
mediul rural este ocupată în agricultură; 

- costuri relative reduse ale muncii, 

comparativ cu restul țărilor UE; 
- schimburi culturale, etnice cu alte 

regiuni și țări din spațiul European;  

- tendinţa de îmbătrânire a populaţiei; 
- există comune cu procent semnificativ al 

populației rome (Checea-29,71%, 

Lenauheim-10,86%, Comloșu Mare-18,15%), 

ceea ce determină probleme sociale mari; 

- ponderea persoanelor apte de muncă 
respectiv cu vârsta cuprinsă între 15 ani şi 
64 ani, este sub media naţională şi 
judeţeană; 
- migraţia de cele mai multe ori 

ireversibilă a tinerilor către centre urbane 
mari sau alte țări europene; 
- mai mult de jumătate din populaţia 
ocupată în sectorul primar din mediul rural 
este îmbătrânită; 
- migrarea perioadică (mai multe luni pe an) 
a populației active către alte țări europene; 
- nu se acordă atenţia cuvenită calificării şi 
reconversiei profesionale, învățării pe tot 

parcusul vieții; 
- slaba corelare a cererii şi a ofertei de 
muncă la nivelul zonei; 
- dependenţa populaţiei din mediul rural 
de agricultura de semisubzistenţă; 

- venituri scăzute pentru populaţia din 
mediul rural; 

- abilități reduse de utilizare a TIC, 

inclusiv a tinerilor; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
• sprijin financiar oferit de UE, prin 

fondurile structurale pentru dezvoltarea 

mediului rural și stabilirea în rural a 
populației, inclusiv profesionalizarea 
populației rurale; 

• legislaţia în continuă schimbare;  

• fiscalitate ridicată;  

• mondializarea economiei;  

• inadecvata încurajare a natalității, slabe 
măsuri de susținere și întrajutorare a mamei 



 

 

 

• oportunităţi de cooperare transfontalieră 
cu Serbia şi Ungaria şi schimburi de 
experienţă cu alte ţări UE; 

• transfer de know-how de la alte teritorii 

LEADER din UE; 

și a copilului. 

 

ACTIVITATI ECONOMICE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

AGRICULTURA 

- suprafețe mari de teren cu potenţial 
agricol ridicat;  

- producție agricolă bună; 
- tendință spre agricultură intensivă; 
- existenţa fermelor agricole comerciale 
şi a unui bun potenţial pentru dezvoltarea 
acestei categorii; 

- existenţa unei dimanici pozitive a pieţei 
alimentare pe piaţa internă şi a unor nişe 
de piaţă; 

- tradiţie în cultivarea cerealelor, 

pepenilor şi legumelor; 
- marcă înregistrată: „Lubeniţa de 

Gottlob”; 

- fragmentarea terenurilor agricole; 

- producția agricolă este comercializată în 
special ca și materie primă; 
- competitivitate scăzută, număr redus de 
contracte cu unităţile industriei 
prelucrătoare; 
- incapacitatea fermelor mici de a investi 

pentru modernizare şi/sau retehnologizare; 

- lipsa asocierii între producătorii agricoli;  
- lipsa agriculturii ecologice; 

- lipsa lanțurilor scurte; 
- lipsa schemelor de calitate, conform 

regulamentelor europene; 

- exploatațiile agricole nu sunt orientate 

spre piață. 

INDUSTRIA 

- în câteva localităţi există şi sector 
industrial: Jimbolia, Săcălaz, Gottlob; 

- existenţa Zonei Industriale Săcălaz; 

 

 

 

- sectorul industrial este reprezentat, în 
proporție de 95% de multinaționale, ceea ce 
înseamnă risc ridicat de relocare; 
- dispariția aproape completă a producției 
de mici dimensiuni sau a atelierelor 

meșteșugărești. 
- sectorul productiv este slab reprezentat, 

deși este cel mai important sector al unei 
economii locale. 

SECTOR TERŢIAR 

- existenţa resurselor naturale (apă 
geotermală, lacuri antropice provenite 
din excavarea argilei), a tradiţiilor 
etniilor conviețuitoare şi a produselor 
locale;   

- bogăţia moştenirii rurale (personalități, 
tradiţii, arhitectură specifică); 
- existenţa unor structuri asociative 
şi/sau ONG-uri, precum Asociaţia 
Microregională Banat Ripensis care 
generează proiecte de dezvoltare locală; 

- moștenire rurală este nevalorificată;  

- pericol de pierdere a tradițiilor 
diferitelor etnii, mare parte din aceștia ne 
mai organizând manifestările anuale 
organizate de generațiile anterioare; 

- arhitectura specific „şvăbească” este în 
pericol datorită construcţiilor noi, care nu 
respectă şi nu pun în valoare specificul 
local; 

- nu există produse locale sau tradiționale 
certificate; 

- cu excepția Jimboliei, târgurile de 
promovare și valorificare a produselor 



 

 

 

tradiționale sau locale sunt inexistente; 

- spirit antreprenorial slab dezvoltat; 

- lipsa experienţei şi a resurselor 
financiare 

pentru investiţii şi pentru avansarea 
plăţilor în cadrul proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă; 

- nu există suficiente spaţii de cazare şi de 
alimentaţie publică;  

- sectorul serviciilor creative și de 
susținere a afacerilor este slab dezvoltat; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- dezvoltarea unor forme asociative în 
domeniul agricol, care să devină furnizori 
pentru marii comercianţi cu amănuntul; 
- crearea unor centre de servicii suport 

pentru populație; 
- atragerea unor investitori în surse de 
energie regenerabilă (eoliană, solară 
etc.) 

- apetenţa consumatorilor faţă de 
produsele agricole locale; 

- oportunități de accesare a programelor 
cu finanțare nerambursabilă; 
- practicarea agriculturii ecologice şi 
conversia în acest sens a terenurilor 
utilizate pentru agricultura tradiţională 
înspre agricultura ecologică; 
- reducerea fiscalităţii; 
- relansarea creditării şi în special a 
creditării IMM-urilor ar putea impulsiona 

investiţiile în producţie şi servicii; 

- slaba promovare de către organismele şi 
agenţiile statului a programelor de 
dezvoltare rurală în special dar şi a celor 
operaţionale regionale sau de dezvoltare a 
resurselor umane; 

- fiscalitatea ridicată cumulată cu lipsa 
infrastructurii pentru afaceri şi a 
infrastructurii de bază poate genera în 
rândul investitorilor străini concepţia că 
România este un mediu neatractiv pentru 
investiţii;  
- lipsa unor programe de reorientare 

profesională coerente şi eficiente; 

 

 

ORGANIZAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- există unități de învățământ preșcolar, 
primar și gimnazialși mijloace de 
transport a elevilor la/de la acestea, în 
toate comunele; 

- în Gottlob este în construcție o creșă; 
- în Jimbolia există spital, ambulatoriu cu 
multe specialități medicale, farmacii, 
medici de familie și multe cabinete 
stomatologice; 

- în localitățile cu o populație mai avută 

există cabinete de medici de familie, 
farmacii, cabinete stomatologice; 

- există și centre de permanență rurale; 

- serviciile de gospodărire comunală sunt 
slab reprezentate: toaletarea copacilor, 

tunsul ierbii, curățarea părții carosabile, 
măturatul, plantarea de plante 
ornamentale, mobilierul urban, întreținerea 
rigolelor, a șanțurilor și a canalelor, etc. 

- cu excepția Jimboliei, nicio altă localitate 
nu beneficiază de supraveghere video; 
- cu excepția Jimboliei nu există piețe 
agroalimentare amenajate adecvat în nicio 
altă localitate; 
- nu există piste pentru bicicliști în 80% din 

localități; 



 

 

 

- există baze sportive școlare în câteva 
din localitățile microregiunii (Jimbolia, 
Comloșu Mare, Gottlob) 
- pe teritoriul microregiunii există diverse 
structuri de asistență socială: case de tip 

familial ( Checea), cămine pentru 
persoane vârstnice (Jimbolia, Comloșu 
Mare), centre de zi pentru copii din 

familii defavorizate (Jimbolia) și pentru 
copii cu disabilități (Jimbolia), servicii de 
asistență pentru vârstnici (Jimbolia); 
- societatea civilă este reprezentată prin: 

ONG-uri locale, microregionale, Cluburi 

Femina, asociaţii sportive; 

- tradiţii culturale variate, formaţii de 
dansuri, fanfare, grupuri vocale;  

- multe monumente cu valoare culturală 
şi istorică;  

- evenimente culturale anuale organizate 

în fiecare localitate;  

- parcurile sunt slab amenajate în 
majoritatea localităților; 
- există puține locuri de joacă pentru copii; 
- există puține baze și terenuri sportive; 

- rețelele de internet din instituțiile 
publice ale microregiunii necesită extindere 
și modernizare; 

- cu puține excepții sectorul serviciilor 
sociale este slab reprezentat în localitățile 
rurale, rezumându-se doar la serviciile 

sociale furnizate de primării; 
- serviciile pentru situații de urgență din 

multe comune necesită dotări; 
- lipsa informării populaţiei asupra serviciilor 
medicale profilactice şi preventive; 
- spirit comunitar redus şi iniţiative 
comunitare puţine în rândul populaţiei; 
- lipsa voluntariatului; 

- slabe competențe de utilizare a TIC în 
rândul populației teritoriului, inclusiv 

tinerilor (cu excepția navigării pe internet și 
a activității pe rețelele de socializare) 
- neîncurajarea parteneriatelor inter -

comunitare; 

- mentalitate învechită, gândire rigidă atât 
la nivel de autoritate locală cât şi la nivel 
individual; 

- scăderea credibilităţii instituţiilor de stat 
(primărie, poliţie, şcoală, cabinete 

medicale) în rândul populaţiei; 
În localitățile sărace sectorul serviciilor 
medicale/stomatologice și veterinare sunt 
slab reprezentate; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
- programe europene cu finanțare 
nerambursabilă pentru soluționarea de 
infrastructură edilitară: PNDR, POR; 
- granturi ale diferitelor fundații și 
ambasade pentru dezvoltarea satelor. 

 

 

- legislaţia în continuă schimbare în toate 
domeniile; 

- birocrație excesivă pentru proiectele de 
investiții;  
- fiscalitate ridicată;  

- creşterea numărului de îmbolnăviri 
datorate degradării factorilor de mediu; 
- migrarea unui numar tot mai mare de 

specialişti în domeniul medical şi social. 
 

 



  

  

  

CAPITOLUL IV: Obiective, priorităţi și domenii de intervenție  
Obiective de 

dezvoltare  
 

ODR 1 

favorizarea 

competitivității 
agriculturii;  

 

M1/1A 

M2/2B 

 

 

ODR 2  

asigurarea 

gestionării 
durabile a 

resurselor 

naturale și 
combaterea 

schimbărilor 
climatice.  

M1/1A 

M2/2B 

M6.3/6B  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

ODR 3 

Obținerea unei 
dezvoltări 
teritoriale 

echilibrate a 

economiilor și 
comunităților 
rurale, inclusiv 

crearea și 
menținerea de 
locuri de 

muncă; 

M1/1A 

M2/2B 

M6.1/6A 

M6.2/6A 

M6.3/6B 

Priorități de 
dezvoltare rurală 
→  

Domenii de  

Intervenție  
→  

Măsuri  →  Indicatori de rezultat  

P1: Încurajarea 
cooperării și a 
inovării în 
agricultură, în 

silvicultură și în 
zonele rurale 

1A 

încurajarea 
inovării, a 
cooperării și 
a creării unei 
baze de 

cunoștințe 
rurale 

 

 M1/1A 

Cooperarea în 
scopul creării 
de forme 

asociative 

pentru 

diversificarea 

activităților 
rurale 

Cheltuielile publice 

totale  - 50000 euro 

Nr. de proiecte – 1  

Nr. structuri de 

cooperare create - 1 

Nr. membri per 

structură – min 3 

 

 

PNDR Sub-

măsura 19.3 

– Pregătirea și 
implementarea 

activităților de 
cooperare ale 

Grupului de 

Acțiune Locală 

Nr. proiecte  

Nr. parteneri proiect 

Nr. acțiuni comune 

Nr. participanți acțiuni 

P2 Creșterea 
viabilității 
exploatațiilor și 
a 

competitivității 
tuturor tipurilor 

de agricultură în 
toate regiunile și 
promovarea 

tehnologiilor 

agricole 

inovatoare și a 
gestionării 
durabile a 

pădurilor 

2B Facilitarea 

intrării în 
sectorul 

agricol a unor 

fermieri 

calificați 
corespunzăto
r și, în 
special, a 

reînnoirii 
generațiilor  

M2/2B 

Sprijinirea 

tinerilor 

fermieri care 

activează în 
sectoare 

agricole cu 

potențial local 
de dezvoltare 

 

Numărul de exploatații 
agricole/beneficiari 

sprijiniți - 6 

Locuri de muncă create 

- 6 

Populație netă care 
beneficiază de servicii 
TIC - 6 

Nr. de proiecte - 6 

Nr. de cursuri de 

formare - 12, din care 

cursuri de utilizare TIC 

- 6 

Producție 
comercializată – 27000 

euro 

P6 Promovarea 

incluziunii 

sociale, a 

reducerii 

sărăciei și a 
dezvoltării 
economice în 
zonele rurale 

 

6A facilitarea 

diversificării, 
a înființării și 
a dezvoltării 
de 

întreprinderi 
mici, precum 

și crearea de 
locuri de 

muncă 

 

M6.1/6A - 

Dezvoltarea 

sectorului 

serviciilor în 
teritoriul GAL 

Banat-Vest 

 

Locuri de muncă create 
- 1 

Populație netă care 
beneficiază de servicii 
TIC - 1 

Nr. de proiecte – min. 1 

Nr. de beneficiari – min 

1 

Nr. de cursuri de 

formare 1, din care 

cursuri de utilizare TIC 

1 



  

  

  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

Obiective 

transversale: 

Mediu și climă,  
 

M1/1A 

M2/2B 

M6.1/6A 

M6.3/6B  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

Inovare 

 

M1/1A  

M2/2B  

M6.1/6A 

M6.2/6A 

M6.3/6B  

M6.4/6B 

M6.5/6B 

 

 

M6.2/6A - 

Sprijinirea 

antreprenoriatu

lui non-agricol 

local și incluziv 

 

Locuri de muncă create 
- 6 

Populație netă care 
beneficiază de servicii 
TIC – 8  

Nr. de proiecte – min 9 

Nr. de cursuri de 

formare - 17, din care 

cursuri de utilizare TIC 

- 8 

6B 

Încurajarea 
dezvoltării 
locale în 
zonele rurale 

 M6.5/6B - 

Dezvoltarea 

localităților 
aparținând 
teritoriului GAL 

Banat-Vest și 
serviciilor 

destinate 

populației 

Populație  netă  
care   beneficiază de 
servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite - 30500 

 

Nr. de proiecte – min 4 

 

M6.3/6B – 
Dezvoltarea 

infrastructurii 

sociale de pe 

teritoriul GAL 

Banat-Vest 

Locuri de muncă create  
Populație  netă  
care   beneficiază de 
servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite 

Nr. de proiecte 

Nr. de centre sociale 

Nr. de servicii sociale 

oferite 

Populația netă 
deservită de centrul 
social 

M6.4/6B – 
Promovarea 

caracterului 

multietnic al 

teritoriului GAL 

Banat-Vest 

Populație  netă  
care   beneficiază de 
servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite – 5000 

Nr. de proiecte – min 1 

Nr. de etnii 

implicate/proiect – min 

2 

Nr. de acțiuni 
multietnice/proiect –
min 1 

Nr. de participanți 
romi/proiect – min 10 

Nr. de participanți de 
alte etnii/proiect – min 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

INDICATORI  

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție  
Domenii de  

intervenție  
Indicator de monitorizare  

1A  Cheltuielile publice totale  - 50000 euro 

1B  Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de 
cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.  
1305/2013 – 2 

1C  Numărul total al participanților instruiți  

2A, 2B, 2C+  Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 6 

3A, 3B  Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea 
la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la  
grupuri/organizații de producători – 0 

4A, 4B, 4C  Suprafață totală agricolă (ha) – n/a 

4A, 4B, 4C  Suprafață totală forestieră (ha) – n/a 

5A  Suprafață totală (ha) – n/a 

5B, 5C  Totalul investițiilor  - n/a 

5D  Suprafața totală sau UVM în cauză  - n/a 

5E  Suprafață totală – n/a 

6A  Locuri de muncă create – 14 

6B  Populație  netă  care  beneficiază  de  

servicii/infrastructuri îmbunătățite – 40.000 

6C  Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 15 

Indicatori locali  

Nr. de cursuri de formare – 30, din care cursuri TIC – 15 

Nr. de proiecte total SDL – min. 23 

Nr. structuri de cooperare create – 1 

Nr. membri per structură de cooperare – min. 3 

Nr. proiecte de cooperare pe măsura 19.3 – min. 1 

Nr. parteneri proiect măsura 19.3 – min. 3 

Nr. acțiuni comune măsura 19.3 – min. 3 

Nr. participanți acțiuni măsura 19.3 din partea GAL Banat Vest- min 20 

Nr. de centre sociale- 1 

Nr. de servicii sociale oferite per centru – min. 2 

Nr. de proiecte destinate promovării etniilor – min 1 

Populația netă deservită de centrul social – min 25, inclusiv romi 

Nr. de etnii implicate per proiect – min 2 

Nr. de proiecte în care sunt promovate tradițiile etniei rome – min 1 

Nr. de acțiuni pentru promovarea caracterului multietnic al zonei – min 1 

Nr. de acțiuni în care este promovată minoritatea romă – min 1 

Producție agricolă comercializată – 27.000 euro 

Nr. de participanți romi/proiect- minim 10 

Nr. de participanți de alte etnii/proiect- minim 10 
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FIȘA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii – Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale 

CODUL Măsurii -  M1/1A  

Tipul măsurii:       INVESTIȚII  

 SERVICII   

 SPRIJIN FORFETAR   
 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a 
contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele 
transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL   
 

1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

În cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între 
actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru: crearea de cooperative, grupuri de 

producători, rețele și clustere, grupuri operaționale, în scopul implementării în comun a 
unui plan de afaceri din domeniul agricol și industriei alimentare (lanț scurt de aprovizionare 
și piața locală, scheme de calitate), turism, cultură, sănătate, social.  Analiza SWOT 

evidențiază existența unei lipse reale a factorilor care să stimuleze astfel de rezultate în 
spațiul rural al teritoriului. Această situație generează un efect negativ asupra valorii 
adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, și în mod implicit, asupra nivelului 
de competitivitate al acestora în comparație cu nivelul existent în zona urbană. Astfel, se va 

realiza depășirea și aplanarea  problemelor legate de dezvoltarea afacerilor agricole și non-

agricole, de asigurarea de servicii în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Crearea 

de rețele care pot deveni cooperative va ajuta la abordarea dezavantajelor legate de nivelul 
foarte mare de fragmentarea terenurilor din sectorul agricol din teritoriu, cu o pondere 

foarte mare a fermelor mici, și va promova entităţile care colaborează pentru identificarea 
unor soluţii noi.  
În contextul în care de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și 
rețele constituie o pârghie în procesul de transformare a fermelor de semi-subzistenţă în 
ferme familiale comerciale, această măsură este extrem de importantă. 
Produsele, practicile și tehnologiile noi reprezintă principalele motoare pentru inovare și 
pentru diversificarea activităților agricole și non-agricole  precum și pentru îmbunătățirea 
competitivității economiei rurale. Printre exemplele care evidențiază impactul negativ al 

acestei situații se numără: o gamă limitată de produse agro-alimentare în supermarket-urile 

din țară; un nivel scăzut al productivității la nivelul fermelor și al sectorului de procesare; 
sector de procesare insuficient dezvoltat; nivel scăzut al activităților de marketing și 
diversificare; gamă limitată de produse tradiționale sau locale; foarte puține produse 
recunoscute la nivel local; slabă valorificare a potențialului natural, cultural, patrimonial; 

unele tradiții în pericol de a se mai transmite de la o generație la alta;  distrugerea în timp a 
monumentelor, a satului tradițional, a arhitecturii specifice locale.   

Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei poate fi accelerată semnificativ de asocierea 
producătorilor agricoli, care are drept consecinţă conştientizarea acestora asupra 
importanţei aplicării unor tehnologii de producţie unitare, corespunzătoare solicitărilor 
procesatorilor sau comerţului cu ridicata. De asemenea, lipsa susţinerii financiare a 
înfiinţării şi funcţionării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere și 
rețele a condus la menţinerea unei dualităţi formată, pe de o parte, din exploataţiile de 
subzistenţă şi semi-subzistenţă, iar pe de altă parte din exploataţiile comerciale. La aceasta 

s-au adăugat reticenţa şi interesul scăzut al producătorilor agricoli faţă de formele 
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asociative, datorită: nivelului de conştientizare: lipsa de informaţii şi experienţă în astfel de 
activităţi, conştientizarea redusă a fermierilor în ceea ce priveşte avantajele rezultate dintr-
o acţiune comună; aspectelor economice şi legislative: insuficienţa surselor de finanţare 
pentru începerea unei  activităţi economice, modificarea continuă a legislaţiei în domeniu, 
insuficienţa serviciilor de consiliere şi consultanţă şi concentrarea acestora pe aspectul 
cantitativ şi nu pe cel calitativ şi economic. Realizarea formei juridice asociative este un 

mare câștig al cooperării deoarece fermierul român, deși își dorește asocierea se va asocia 
foarte greu fără a avea un suport informațional care să-l motiveze și să-l susțină în acest 
demers. Realizarea și implementarea planului de afaceri se va putea realiza prin: alte 

măsuri din LEADER, PNDR sau alte programe, și va contribui la realizarea obiectivelor 
comune de dezvoltare.  
 

1.2. Obiective de dezvoltare rurală cf. Reg. (UE) 1305/2013, art. 4, literele a), b) și c): 

a. favorizarea competitivității agriculturii; b.asigurarea gestionării durabile a resurselor 
naturale și combaterea schimbărilor climatice; c. obținerea unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de 
muncă.  
 

1.3. Obiective specifice ale măsurii:   

Sprijinirea înființării de forme colective (cooperative, grupuri de producători), clustere 

și rețele în scopul: - cooperării în vederea procesării în comun a produselor în lanțul scurt; - 

cooperării în vederea depozitării și ambalării în comun a produselor în lanțul scurt; - 

cooperării în vederea organizării vânzării pe piața locală; -cooperării în vederea promovării 
și identificarea clienților finali; -cooperării în vederea aplicării schemelor de calitate; -

cooperării între micii operatori în ceea ce privește organizarea de procese de lucru comune 
și partajarea echipamentelor și a resurselor și pentru dezvoltarea și/sau comercializarea de 
servicii turistice aferente turismului rural; -cooperării în vederea diversificării activităților 
agricole în direcția activităților privind sănătatea, integrarea socială, agricultura sprijinită 
de comunitate, educația cu privire la mediu și alimentație; -cooperării în vederea constituirii 
Grupurilor Operaționale.  
 

1.4. Măsura contribuie la următoarele priorități prevăzute la art. 5, Reg (UE) 1305/2013: 

Prioritate principală: P1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, 
silvicultură și în zonele rurale; 

Priorități secundare: P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor; P3: Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv 

procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură; P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice 
în sectoarele agricol, alimentar și silvic; P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii 

sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.  
 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg.(UE) nr.1305/2013:  Cooperare, alin. 

(1), lit. a și b, alin. (2), lit.a, lit.b, lit.c, lit.d, lit.e, lit. h. și lit k, alin (3), alin. (4), alin. (5) 

lit. a, c, d, e și alin. (6)  
 

1.6. Măsura contribuie la Domeniile de Intervenție prev. la art. 5, Reg (UE) 1305/2013):  

Domeniul de intervenție principal al măsurii: 1A) Incurajarea transferului de cunoștințe și 
a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale; 

Domeniile de intervenție secundare ale măsurii: 1B) Consolidarea legăturilor dintre 
agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de 
altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și a unei performanțe de 
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mediu îmbunătățite; 3A) Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai 

bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al 

creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul 
circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al 
organizațiilor interprofesionale; 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. 
 

1.7. Măsura contribuie la următoarele obiective transversale din Reg. (UE) 1305/2013:   

Mediu și climă: Operațiunile sprijinite pot deveni, un pilon important pentru adaptarea 
sectorului agricol la schimbările climatice, oferind totodată soluții eficiente și inovative cum 
ar fi: soiuri rezistente la secetă, tehnici și sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra 
solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la 
conservarea și promovarea patrimoniului genetic local. De asemenea, comercializarea 

produselor alimentare obținute la nivel local poate avea efecte pozitive asupra mediului și 
climei prin reducerea consumului de energie și, implicit, a emisiilor de GES. 
Inovare: Incurajarea şi utilizarea de noi procese și tehnologii în sectorul agro-alimentar 

conduc la creșterea gradului de inovare din sector. Creșterea competitivității, a valorii 

adăugate a produselor, consolidarea rolului fermierilor în lanţul de aprovizionare, 
influențează pozitiv viabilitatea generală a exploataţiilor. Stimularea cooperării dintre 
fermieri și alți actori în scopul dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare este un alt 
aspect cu caracter inovativ al măsurii. Factorul inovativ constă și în aceea că măsura nu 
presupune numai cooperarea dintre fermieri, procesatori, comercianţi alimentari cu 
amănuntul, restaurante, hoteluri şi alte forme de cazare în mediul rural, ci şi realizarea de 
parteneriate cu organizații neguvernamentale şi autorităţi publice, iar cooperarea se referă 
și la alte domenii ale vieții socio-economice locale. 
 

1.8. Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:  
Măsura este complementară cu  măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B. 
 

1.9. Sinergia cu alte măsuri din SDL: 

Măsura se află în relație sinergică cu măsurile M6.3/6B, M6.4/4B, M6.5/6B, deoarece în 
secundar contribuie și la prioritatea 6, domeniul de intervenție 6B. 
 

2. Valoarea adăugată a măsurii.   
Măsura: asigură premisele înființării de forme asociative (cooperative, grupuri de 

producători, ONG-uri, GO-uri, clustere, rețele, etc.); asigură dezvoltare pentru mai mulți 
beneficiari direcți și indirecți; rezolvă nevoile la nivelul unei comunități; se bazează pe 
resursele locale; se integrează într-o strategie locală producând sinergie și 
complementaritate cu alte proiecte din acea strategie; asigură o vizibilitate mult mai mare a 
investiției și implicit efectul multiplicator al proiectului; contribuie la schimbarea 

mentalității actorilor locali în sensul aprecierii lucrului în comun și în forme asociative; 
contribuie la o mai bună informare asupra atractivității teritoriului; contribuie la creşterea 
competitivităţii sectoarelor din domeniul agricol și industriei alimentare (lanț scurt de 
aprovizionare și piața locală, scheme de calitate), turism, cultură, sănătate, social prin 

adaptarea din punct de vedere calitativ şi cantitativ la cerinţele consumatorilor.  
 

3. Trimiteri la alte acte legislative.   

Legislație UE: Reg. (UE) 1305/2013; Reg. (UE) 1303/2013; Reg. (UE) 1407/2013; Reg. (UE) 

807/2014; Reg. (UE) 178/2002 din 28 ianuarie 2002 care stabileşte principiile generale şi 
cerinţele legii alimentelor, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor şi 
procedurile privind siguranţa alimentelor Reg. (UE) 852/2004 din 29 aprilie 2004 privind 

igiena produselor alimentare. 
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Legislație Națională: Ordonanța nr. 37/ 2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 
silvice; Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei; Legea nr. 566/2004 

a cooperaţiei cu completările și modificările ulterioare.   
 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă):  
Beneficiari direcți: Parteneriate constituite din cel puțin 2 entități conform art.35 
alin.(1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Entitățile pot fi private sau publice legal 

constituite Fermieri/persoane fizice, Microîntreprinderi și întreprinderi mici din domeniul 
agricol de interes, Organizații neguvernamentale, având prioritate entitățile care au accesat 
una dintre  măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B sau M6.5/6B. 
Beneficiari indirecți: Populația locală; Exploatații, întreprinderi și societăți comerciale din 
domeniul agricol, turismului și alimentației publice, sănătate, educație etc.  
 

5. Tipul de sprijin stabilit  în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) 1303/2013: 
- rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;   

- plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) 

și art. 63 ale R. (CE) nr. 1305/2014.   
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile: 

Acțiuni eligibile: 
În cadrul Măsurii 1/1A sunt sprijinite cheltuielile necesare pentru atingerea obiectivelor 
propuse, din următoarele categorii:  
• dezvoltarea de noi produse, practici, procese şi tehnologii în sectoarele agricol, alimentar 
şi forestier;  
• cooperarea între micii operatori în ceea ce priveşte organizarea de procese de lucru 
comune şi partajarea echipamentelor şi a resurselor şi pentru dezvoltarea şi/sau 
comercializarea de servicii turistice aferente turismului rural;  

• cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în vederea 
stabilirii de lanţuri scurte de aprovizionare şi de pieţe locale şi a dezvoltării acestora;  
• activităţi de promovare pe plan local legate de dezvoltarea lanţurilor scurte de 
aprovizionare şi a pieţelor locale;  

• activităţilor agricole în direcţia activităţilor privind sănătatea, integrarea socială, 
agricultura sprijinită de comunitate şi educaţia cu privire la mediu şi alimentaţie.  
 

Cheltuielile eligibile și neeligibile vor fi definite în Ghidul solicitantului lista de mai jos fiind 

una indicativă 

Cheltuieli eligibile: 

• Studii/planuri. Elaborarea studiilor și planurilor de marketing asociate proiectului, inclusiv 
analize de piață, conceptul de marketing etc. Acestea reprezintă cheltuieli privind costurile 
generale ale proiectului și sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 45 din Regulamentul 
(UE) nr.1305/2013, Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 
10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în 
limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  
• Costurile de funcţionare a cooperării a organizației asociative 

Pot fi efectuate după semnarea contractului de finanțare) și nu vor depăși 20% din valoarea 

maximă a sprijinului acordat pe proiect depus , şi pot cuprinde: Cheltuieli de transport ale 
coordonatorului și partenerilor legate de activitățile parteneriatului; Cheltuieli legate de 
închirierea spațiilor de desfășurare a întâlnirilor parteneriatului, închiriere sediu, achiziție 
echipamente IT și alte dotări necesare desfășurării cooperării, etc. Toate costurile 
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ocazionate cu taxele pentru constituire; Cheltuieli de personal pentru managamentul 

organizației asociative. 
• Costuri directe ale  proiectelor specifice corelate  cu planul  proiectului, pentru 

realizarea investițiilor propuse în cadrul proiectului inclusiv costuri de promovare, şi pot 
cuprinde: 

Cheltuieli de promovare inclusiv pagina web, broșuri, pliante, bannere, promovare platita 
prin social media si alte retele de publicitate, radio si televiziune  etc.; Cheltuieli de 

marketing legate de etichetarea si ambalarea produsului (concept grafic), creare marcă 
înregistrată; Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, 
construcție) echipamente, utilaje necesare implementării proiectului așa cum rezultă din 
planul proiectului, inclusiv mijloace de transport adecvate activității descrise în proiect; 
Aplicații software adecvate activității descrise în proiect. 
Acțiuni neeligibile: cheltuieli cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia 
costurilor generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi 

realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; cheltuieli cu achiziția mijloacelor de 
transport pentru uz personal și transport persoane; cheltuieli care fac obiectul dublei 

finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) 
din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: dobânzi debitoare; achiziţionarea de terenuri construite 
și neconstruite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 
recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare, construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale (birourile și 
alte spații care nu sunt aferente activității de producție); în cazul contractelor de leasing, 

celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de 

refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare; achiziționarea de 
clădiri 
 

7. Condiții de eligibilitate: 
- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
- Solicitantul va fi un parteneriat constituit din cel puțin 2 entități conform art.35 alin.(1) 

din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Acordul de Cooperare/Parteneriat trebuie să fie 
constituit și menținut cel puțin pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului 
- Sprijinul se acordă în baza unui Acord de Cooperare/Parteneriat, parteneriatul fiind format 

din persoane fizice și/sau juridice române și/sau alte entități constituite conform legislației 
naționale în vigoare. 
- Pentru proiectele legate de lanțurile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un 
studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lanțul scurt de aprovizionare; 
- Pentru proiectele legate de piețele locale, solicitantul va prezinta un concept de marketing 

adaptat la piața locală care să cuprindă, dacă este cazul, și o descriere a activităților de 
promovare propuse. Modelul planului de marketing, va fi detaliat în Ghidului solicitantului.  
- Solicitantul va respecta definițiile cu privire la lanțurile scurte de aprovizionare și piețele 
locale stabilite în conformitate cu prevederile din articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 
807/2014; 

- Solicitanul trebuie să aibă sediul social/punctul de lucru în teritoriul GAL;  

- Partenerii care sunt fermieri/alte entități organizate juridic își desfășoară activitățile 
agricole într-unul din UAT-urile din teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest; 

- Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de desfățurare sau finalizat; 

-Liderul de parteneriat trebuie să fie constituit juridic. 
 

8. Criterii de selecție:  
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Membrii care au accesat una dintre măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B.  

-Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 
-Principiul sprijnirii lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale  
Criteriile de selecție vor fi detaliate suplimentar în Ghidul solicitantului și vor respecta 

prevederile art. 49 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 ȋn ceea ce privește tratamentul egal al 

solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea măsurilor în 
conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.  
 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de: 100%  pentru proiectele de servicii iar 

pentru cheltuielile eligibile aferente proiectelor de investiții intensitatea sprijinului se 
calculează în funcție de categoria în care se încadrează cheltuielile eligibile prevăzute în 
proiect conform Anexei II-Sume și rate de sprijin la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 cu 
modificările și completările ulterioare. 
Valoarea maximă nerambursabilă care se poate solicita pentru un proiect va fi de: 50.000 

euro/proiect. 

Justificarea aplicării sprijinului. Cu scopul de a-i pregăti pe actorii implicați în dezvoltarea 
rurală, precum și pentru a-i conștientiza cu privire la avantajele asocierii, în vederea 
implementării în comun a unui plan de afaceri din domeniul agricol și industriei alimentare 
(lanț scurt de aprovizionare și piața locală, scheme de calitate), turism, cultură, sănătate, 
social, considerăm că asocierea o cerinţă esenţială pentru dezvoltarea durabilă a 
teritoriului nostru care trebuie încurajată și susținută financiar. Este necesar să finanțăm 
măsura, având o intensitate a sprijinului de 100%, deoarece prin implementarea măsurii se 
asigură premisele înființării de forme asociative, contribuind la creşterea competitivităţii 
sectoarelor vizate.  

10. Indicatori de monitorizare: 

  

Domenii de 

intervenție 

Indicator de monitorizare Valoare 

1A Cheltuielile publice totale   50.000 

 

1B 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul 
măsurii de cooperare [articolul 35 din Regulamentul (UE) nr.  
1305/2013  

1 

Indicatori locali  

1. Nr. de proiecte 1 

2. Nr. structuri de cooperare create 1 

3. Nr. membri per structură minim 3 

 



FIȘA MĂSURII 
 

Denumirea măsurii: Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial 
local de dezvoltare 

CODUL măsurii: M2/2B 

Tipul măsurii:       INVESTIȚII  
 SERVICII   

 SPRIJIN FORFETAR   
 

1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la 
prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a 
complementarității cu alte măsuri din SDL  
 

1.1. Justificarea și corelarea alegerii măsurii cu analiza SWOT 

Din analiza diagnostic și analiza SWOT derivă următoarele caracteristici ale sectorului agricol 

din teritoriul reprezentat de GAL Banat-Vest: în economia microregiunii, agricultura reprezintă un 
sector economic important în principal datorită calităţii deosebite a solului de pe întreg teritoriul 
microregiunii; există o tendință spre agricultura intensivă; existența unei tradiții în cultivarea 
cerealelor, a pepenilor şi a legumelor; țăranii care se ocupă de agricultură o fac la nivelul 
fermelor de semi-subzistență; există un grad ridicat de îmbătrânire în rândul populației care se 
ocupă cu agricultura ceea ce generează un efect negativ asupra nivelului de dezvoltare, 
modernizare și competitivitate în sectorul agricol; numărul mare de ferme gestionate de fermierii 
în vârstă prezintă în principal o slabă orientare spre piață, o slabă adoptare a tehnicilor și 
tehnologiilor moderne și de implementare a standardelor comunitare, dar și o deschidere limitată 
spre  restructurare, divesificare, menținând astfel un decalaj crescut în raport cu posibilitatea de 
creștere a competitivității; ponderea scăzută a fermierilor cu pregătire în domeniul agricol, 
completă și de bază; 
Legumicultura prezintă unele caracteristici distinctive față de celelalte sectoare ale producţiei 
vegetale: în gospodăriile populaţiei se fac multe produse tradiţionale care însă, nu sunt înscrise în 
registrul produselor tradiţionale româneşti: pe teritoriul microregiunii există doar o marcă 
înregistrată, “Lubenița de Gottlob”; datorită terenului fertile al zonei se obțin producţii mari la 
unitatea de suprafaţă; legumicultura se practică tot timpul anului, folosindu-se spaţii încălzite 
(sere) şi neîncălzite (solarii);  
Având în vedere cele enumerate mai sus, în teritoriul GAL Banat-Vest este nevoie de un număr 
mai mare de tineri fermieri care să preia managementul fermei de la generația mai în vârstă, să 
îmbunătățească productivitatea fermelor și să crească accesul pe piață al acestora.  

Reînnoirea generaţiei şefilor de exploataţii agricole devine o necesitate a sectorului agricol al 

teritoriului nostrum, fermele mici, în special cele legumicole au nevoie de un sprijin conjugat 
atât pentru realizarea de mici investiții dar și de sprijin pentru a se orienta pe piață și, a-şi 
îmbunătăți managementul fermei. Pe de altă parte, tinerii fermieri sunt deschiși și receptivi la 
asocierile locale. 

Creșterea semnificativă a ponderii proprietarilor/managerilor tineri de exploatații agricole cu un 

nivel adecvat de cunoştinţe va conduce la îmbunătăţirea capacității tehnice și a potențialului 
de inovare și va genera un management sustenabil prin îmbunătățirea performanţei globale a 
exploatațiilor și o mai bună integrare a acestora pe piață. Totodată, tinerii fermieri vor putea să 
investească și în alte active corporale precum teren agricol, construcții, echipamente, utilaje, 
facilități de post-recoltare, mijloace de producție, etc.  



Deoarece nivelul de educație, de formare și perfecționare profesională la nivelul teritoriului este 
redus, măsura își propune încurajarea solicitanților de a urma cursuri de formare în vederea 
încurajării învățării pe tot parcursul vieții, de a se specializa în domenii precum management, 
marketing, dezvoltarea afacerii, comunicare, etc. și încurajarea dobândirii de competențe 
specifice în domeniul instrumentelor inovatoare de gestionare a datelor în domeniul IT (cursuri 
TIC) pentru activități de comunicaţii, analiză și planificare strategică în vederea inițierii, 
dezvoltării și/sau consolidării afacerilor  din teritoriul GAL. 
 

1.2. Obiectivele de dezvoltare rurală cf. Reg. (UE) 1305/2013, art. 4, lit. a), lit. b) și lit. c) 

a. Favorizarea competitivității agriculturii; b. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale 
și combaterea schimbărilor climatice; c. Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a 

economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. 
 

1.3. Obiectivele specifice ale măsurii: 
1.Promovarea tradiției legumicole a teritoriului Banat-Vest;  

2.Sprijinirea instalării tinerilor fermieri și stimularea acestora prin încurajarea aplicării 
principiului valorificării producției prin intermediul formelor asociative;  

3.Valorificarea resurselor locale prin prioritizarea sectorului legumicol;  

4.Prevenirea migrației tinerilor din teritoriu;  

5.Întinerirea generațiilor de agricultori din sectorul agricol legumicol.  
 

1.4. Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art.5, Reg.(UE) 1305/2013: 

Prioritatea principală: P2: Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor 
tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a 
gestionării durabile a pădurilor; 
Prioritățile secundare: P1 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în 
silvicultură și în zonele rurale; P3 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și 
comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și gestionării riscurilor în agricultură; 

P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 
 

1.5. Măsura corespunde obiectivelor art. 19 Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor alin. 
(1) lit. a pct. (i), alin.(2), alin.(4), alin.(5), alin.(6). din Reg.(UE) nr.1305/2013  
 

1.6. Măsura contribuie la Domeniile de Intervenție prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

Domeniul de intervenție principal: 2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri 
calificați corespunzător și în special a reînnoirii generațiilor,   
Domenii de intervenție secundare: 1C. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării 
profesionale în sectoarele agricol și forestier; 2A. Îmbunătățirea performanțelor economice a 
tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special 
în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a divesificării 
activităților agricole; 3A. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună 
integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii 
valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 
scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor 
interprofesionale; 6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale; 6C. Sporirea accesibilității, a 
utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale. 
 

1.7 Măsura contribuie la următoarele obiectivele transversale ale Reg.(UE) 1305/2013: 

Mediu și climă: Sprijinul vizează, totodată, adaptarea fermelor la schimbările climatice și 
reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi rezistente la schimbări climatice și 


