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1. Sector public: alcătuit din 10 autorități publice locale 
Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor 

proiecte de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: 
refacerea infrastructurii de bază și oferirea de servicii către populația locală, valorificarea 
obiectivelor turistice aflate în proprietate publică, facilitarea infrastructurii de acces către 
obiectivele turistice, facilitarea informării turiștilor (fie prin centre de informare turistică, fie 
prin semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor), realizarea unui management forestier 
corespunzător, proiecte adresate educației, înființarea de centre multifuncționale pentru 
combaterea sărăciei și excluziunii sociale etc. răspunzând astfel obiectivelor SDL. 
Participarea partenerilor publici este relevantă și datorită experienței pe care aceștia o au în 
implementarea unor proiecte de utilitate publică. În plus, autoritățile locale pot fi un sprijin 
în elaborarea și implementarea proiectelor beneficiarilor privați, prin diseminarea 
informațiilor către posibilii beneficiari privați și în sprijinirea elaborării acestora prin 
rezolvarea cu promptitudine a problemelor apărute. 

Astfel se va obține o dezvoltare teritorială echilibrată a economiilor și a comunităților 
rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă prin promovarea incluziunii sociale, 
a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice in zonele rurale. Toate acestea contribuie la 
dezvoltarea teritoriului din punct de vedere economic, social, cultural și implicit la ridicarea 
nivelului de trai a populației. 
 

2. Sector privat: 3 ONG (Societatea Civilă) și 21 ( SRL= 21; PFA= 0; II= 0;); 
Sectorul privat este foarte important pentru dezvoltarea teritorială, fapt care se 

reflectă și în cantitatea/calitatea membrilor privați din cadrul GAL Lider Bistrița Năsăud. 
Una din prioritățile de dezvoltare a teritoriului este valorificarea potențialului turistic, 

pe teritoriul GAL aflându-se Parcul National Munții Rodnei, din acest motiv este importantă 
includerea unor membri precum Asociația Eco Rodna, Asociația Salvați Pădurea Verde Lunca 
Leșului și Asociația Culturală Maghiară Rodna, care au ca activități promovarea turismului/ a 
patrimoniului natural/uman, promovarea educației ecologice (activități de ecologizare a 
pădurilor, de curățarea pășunilor, protejarea și refacerea mediului înconjurător, a florei și 
faunei), promovarea și sprijinirea activităților culturale (relevante pentru valorificarea 
patrimoniului imaterial prin organizarea și răspândirea tradițiilor culturale) sau cunoașterea, 
monitorizarea și conservarea tuturor aspectelor legate de biodiversitate, elemente de interes 
turistic, punerea în valoare a elementelor tradiționale și conservarea rezervației naturale 
Munții Rodnei. Acești membri aduc un plus de expertiză pe domeniile relevante dezvoltării 
turismului, care va fi necesară pentru îndeplinirea obiectivelor SDL. 

Legat de patrimoniul natural (și deci de potențialul turistic) este și managementul 
forestier corespunzător, motiv pentru care este necesară și binevenită parteneriatului 
expertiza unor entități private precum Formar – Candale SRL, Star – Gate SRL, Forest-Gosen 
SRL (tăierea și rindeluirea lemnului), Leo - Nik SRL (transport mărfuri și fabricarea lemnului), 
Grego Prom SRL, Rotsinoli SRL (exploatare forestiera), SC Emaleo SRL (comerț cu material 
lemnos și materiale de construcții) și a unor reprezentanți ai societății civile precum Ocolul 
Silvic Plaiurile Heniului RA (administrare și gestionare durabilă a fondului forestier și 
valorificarea superioară a produselor specifice acestui fond). 
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Dezvoltarea unor lanțuri valorice performante, care să aducă plus-valoare produselor 
agricole primare dezvoltate în teritoriu (îndeosebi cele de origine animală, dar nu exclusiv) 
este o altă prioritate a teritoriului. Din acest motiv, parteneriatul include reprezentanți 
privați atât din producție (Eliezer Prod SRL, SC Nicleo Forest SRL, Cooperativa Agricolă de 
grad I Lunca Ilvei, Societatea Cooperativă de grad I Grupul de producători de lapte și produse 
lactate Poiana Ilvei, Grupul de Producători de lapte și produse lactate Leșu, Grupul de 
Producători Sîngeorz-Băi și Cooperativa Agricolă de grad I Plaiurile Heniului), cât și din comerț 
cu material lemnos (SC Emaleo SRL). 

În dezvoltarea serviciilor adresate populației, unul din aspectele extrem de importante 
este prelucrarea lemnului și comerțul cu produse alimentare (cele de proveniență animalieră 
și agricolă). Astfel, societăți private precum: SC Sangeosilv SRL (fabricarea tâmplăriei din 
lemn și a elementelor de dulgherie) și SC Athina Impex SRL (comerțul produselor alimentare) 
au fost cooptate în parteneriat. Societatea SC Octogon Serv SRL, cooptată de asemenea în 
parteneriat, prestează activități economice pentru promovarea și punerea în aplicare a 
inițiativei particulare. 

De asemenea au fost cooptate în parteneriat și entități private care să aibă expertiză 
în construcții, proiectare, consultanță și dezvoltarea de proiecte pe fonduri europene (SC 
Magura July Construct SRL, SC Avram Construct SRL, SC Guzu Construct SRL) acestea fiind 
necesare datorită experienței vaste pe care o au atât în domeniile lor de activitate inclusiv 
implementarea de proiecte realizate pe PNDR 2007-2013. Acestea sunt necesare pentru ca 
parteneriatul să beneficieze de expertiză pe partea tehnică/ metodologică, având în vedere 
specificul proiectelor care vor fi implementate în cadrul SDL. 

Astfel, în selectarea membrilor parteneriatului s-a avut în vedere atât respectarea 
criteriilor de eligibilitate, cât și a unor criterii de performanță, focalizate pe prioritățile 
evidențiate de analiza diagnostic a teritoriului. În acest fel, parteneriatul este o reflexie a 
specificului teritoriului, facilitând contextul unei dezvoltări durabile. 


