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D E Z V O L T A R E   R E G I O N A L Ă 

ÎN EDIȚIA CURENTĂ 

 Mesajul directorului ADR Nord, Ion Bodrug, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă 

ADR Nord la 2 ani 

Rezultate și priorități ale ADR, GIZ și MDRC, 
stabilite în cadrul unui atelier de lucru 

Ședință de recepție a lucrărilor de la proiectul 
din Biruința 

Atelier de instruire pentru jurnaliști și 
reponsabilii pentru relaţii cu publicul din 

cadrul autorităţilor publice 

Realizările MDRC și gestionarea asistenţei 
externe 

Consultări regionale pe marginea a două 
proiecte de legi privind protecția și evaluarea 

impactului asupra mediului 

Beneficiile Republicii Moldova în urma 
implementării Strategiei UE pentru Regiunea 

Dunării (SUERD) 

„Moldova Eco-Energetică”, eveniment de 
promovare a energiei regenerabile şi a eficienţei 

energetice | prima ediție 

Calcularea și argumentarea tarifelor pentru 
servicii de apă și canalizare, tema unui atelier de 

lucru la Rîșcani 

Monitorizarea proiectelor / Avize / Condoleanţe 



 

MESAJUL DIRECTORULUI ADR NORD, ION BODRUG, CU OCAZIA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 

 

timați parteneri de dezvoltare regională, 

A mai trecut un an... Este un bun prilej să 

ne amintim cu plăcere de toate împlinirile 

și să privim cu încredere spre obiectivele ce 

urmează să le realizăm. 

Vă comunicăm cu mîndrie că, în decembrie 

2011, Agenția de Dezvoltare Regională Nord a 

împlinit 2 ani de la fondare, iar Regiunea de 

Dezvoltare Nord – 2 ani de dezvoltare regională. 

Un an de îndelungate pregătiri și încă un an de 

multiple activități, toate menite să contribuie la 

creșterea condițiilor de trai pentru cetățenii din 

Regiunea Nord a Republicii Moldova. 

Considerăm că acesta este un pas mic pentru instituția noastră, dar un salt uriaș pentru 

Regiunea Nord. 

ie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să pătrundă în casele Dvs., iar iubirea, bucuria, 

înțelepciunea și generozitatea să Vă fie călăuze în 2012! 

 
Crăciun Fericit și La Mulți Ani!                             Cu urări de bine, 

                                                                                                       Ion BODRUG, director ADR Nord 

 

 

 

 

DOI ANI DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ÎN NORDUL MOLDOVEI, 

CU AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 
Un pas mic pentru Agenția de Dezvoltare Regională Nord, un salt uriaș pentru Regiunea de Dezvoltare Nord! 
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Agenția de Dezvoltare Regională Nord la 2 ani 
 



 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) a împlinit 2 ani de la fondare, iar Regiunea 

de Dezvoltare Nord (RDN) – 2 ani de dezvoltare regională. Un an de îndelungate pregătiri și încă 

un an de multiple activități, toate menite să contribuie la creșterea condițiilor de trai pentru 

cetățenii din Regiunea Nord a Republicii Moldova. 

 

 Fotografii de la eveniment găsiți pe pagina ADR Nord din Facebook. 

 

 
 
 

CLICK AICI 
pentru buletinul informativ nr. 12 / decembrie 2011 

 
 

REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD 

 
Lunca Prutului. Pădurea Domnească. Raionul Glodeni 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.224500804291850.53224.125953117479953&type=3
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1083
http://adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=1083


 

 

Vizitați pagina ADR Nord din Facebook! Și aici, ADR Nord vorbește cu Dvs. 

 
Acest buletin informativ este elaborat de 

Agenția de Dezvoltare Regională Nord 

 
www.adrnord.md 
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