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Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița Năsăud (GAL) este un parteneriat 
public privat care acționează pe teritoriul a 9 comune și un oraș din Nord-Estul județului 
Bistrița-Năsăud. Scopul său principal este dezvoltarea locală prin metoda „LEADER”, 
utilizând următoarele principii: 1. Abordarea „bottom-up” - identificarea problemelor și 
oportunităților de dezvoltare de la actorii locali relevanți din teritoriu. 2. Dezvoltare pe 
un anumit teritoriu – identificarea unor soluții particularizate pe nevoile specifice ale unui 
teritoriu. 3. Parteneriat local - reunește actorii locali cei mai potriviți pentru identificarea 
și rezolvarea problemelor. 4. Abordare multisectorială – dezvoltarea durabilă trebuie să se 
adreseze întregului peisaj socioeconomic. 5. Networking – utilizarea unei rețele de 
profesioniști pentru acces la know-how, resurse materiale, soluții testate și validate 
pentru probleme comune. 6. Inovare – identificarea de soluții inovative, care să profite de 
ultimele cunoștințe și tehnologii din toate domeniile pentru a rezolva problemele din 
teritoriu. 7. Cooperare – dezvoltarea în comun a celor mai bune soluții și transfer de 
expertiză. Astfel, utilizând această metodă, parteneriatul poate elabora și implementa o 
strategie pentru dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității durabilă și 
pertinentă. 

Teritoriul GAL se întinde pe partea superioară a văii Someșului Mare (comunele 
Șanț, Rodna, Maieru și orașul Sângeorz Băi) și pe valea Ilvei (Comunele Lunca Ilvei, Ilva 
Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Leșu, Ilva Mică). Cel mai apropiat municipiu este Bistrița, 
reședința de județ, la 42 km distanță. Accesul este dificil din toate punctele de vedere 
(rutier/aerian - prost, feroviar – bun), una din problemele cele mai mari ale teritoriului 
fiind slaba dezvoltare a infrastructurii de bază și a serviciilor oferite către populație.   

În ceea ce privește cadrul natural, teritoriul e predominant montan, cu potențial 
crescut pentru creșterea animalelor, exploatarea forestieră și a florei spontane, toate 
nevalorificate corespunzător: insuficient în ceea ce privește producția primară (datorită 
lipsei de rase animale productive și asocierii producătorilor) și aproape inexistent în ceea 
ce privește procesarea și prelucrarea (datorită aceleiași lipse de asocieri și a lipsei de 
inițiativă - fapt influențat în parte de situația precară a infrastructurii). Teritoriul are 
potențial turistic prin patrimoniul natural (parcul Național Munții Rodnei, situri Natura 
2000 și arii HNV), cel construit (obiective de patrimoniu clasificate și multe clădiri 
neclasificate, dar cu valoare etnografică) și patrimoniul imaterial (festivaluri, tradiții și 
elemente de folclor extrem de specifice și unice, cum ar fi teatrul nescris). Însă nici 
aceste elemente de patrimoniu nu sunt corespunzător valorificate. Din punct de vedere 
demografic, Indicele de capital uman este scăzut și teritoriul se confruntă cu aceleași 
probleme ca majoritatea zonelor rurale (populație în scădere și în îmbătrânire). Un aspect 
care are potențial să devină problematic este cel al comunităților aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială, îndeosebi cele 2 comunități de etnie romă din teritoriu. 

Astfel, pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului, GAL are ca obiective principale: 
Asigurarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază care să permită dezvoltare 
socioeconomică; Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu natural și uman, pentru a putea fi 
ulterior valorificate corespunzător; Sprijinirea conservării și promovării elementelor de 
patrimoniu imaterial; Sprijinirea formelor asociative și a creșterii valorii adăugate a 
bunurilor produse în teritoriu; Combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, în special în 
rândul comunităților rome marginalizate din teritoriu. Importanța acordată acestor 
obiective se reflectă în constituirea lor în măsurile finanțate prin SDL, a alocărilor 
financiare corespunzătoare și prin intenția GAL de a dezvolta proiecte de cooperare inter-
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teritoriale și transnaționale pentru a identifica și elabora soluții comune de atingere a 
acestor obiective. 

De asemenea, M6.4  - Incluziune socială sustenabilă este complementar cu 
programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, finanțat 
prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 și cu programul ERASMUS + în ceea ce privește 
educația tinerilor și adulților din teritoriul Gal Lider Bistrița-Năsăud. 

În cadrul teritoriului Asociației Grupul de Acțiune Locală Lider Bistrița-Năsăud au 
fost identificate următoarele categorii de persoane / grupuri vulnerabile aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială: 

Grupurile țintă principale vizate sunt formate din persoane aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială. 
• Persoane vârstnice; 
• Copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați; 
• Persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cu cerințe educaționale speciale 
• (CES); 
• Persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței 

bazate pe gen; 
• Persoane cu boli grave, în fază terminală; 
• Familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul: 

- Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani21; 
- Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici 

un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs); 
- Șomeri și persoane inactive; 
- Persoane de etnie romă etc. 

• Alte grupuri vulnerabile care se regăsesc/ sunt identificate în cadrul planurilor de acțiune 
locală sau altor documente similare adoptate la nivel local. 

Grupuri țintă secundare: 
• Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu 

aceștia (de exemplu: profesioniști și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din 
sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.); 

• Membrii familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale (ex., părinți, 
bunici, tutori/ reprezentanți legali etc.); 

• Membri ai comunității din care fac parte grupurile țintă principale și care interacționează 
cu acestea (ex., copii și tineri/ părinți/ profesioniști din instituțiile de învățământ 
frecventate de membri ai grupului țintă, în care lucrează tinerii etc.); 

• Alte categorii de persoane care pot contribui la creșterea impactului proiectului 
(angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice etc.). 

Mai mult decât atât, "Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și 
preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii 
aparținând minorității roma și a celor din mediul rural"  și "Reducerea părăsirii timpurii a școlii 
prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii 
aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparțtinând minorității roma și elevii din 
mediul rural din comunitățile dezavantajate socio-economic" reprezintă obiective vizate de 
Asociația Gal Lider Bistrița-Năsăud. 


