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Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona transfrontalieră – IMDRO 

EMS/ENI: 1HARD/3.1/47 

 
10.10.2022 Raionul Nisporeni 

 

Lucrările de asfaltare pe drumul  către Mănăstirea Vărzarești și Cimitirul Eroilor Români, din or. Nisporeni au 

fost finalizate. Acest fapt este realizat in cadrul PROIECTULUI – „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii 

rutiere din zona transfrontaliera” 1HARD/3.1/47. 

În continuare urmează amenajarea acostamentelor, instalarea pilonilor de iluminare stradala, a indicatoarelor si 

marcajului rutier si alte lucrari. 

Acest document a fost realizat cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestui document este 

responsabilitatea exclusivă a Consiliului Raional Nisporeni / Primari comunei Țuțora și nu poate fi considerat în 

nici un caz ca reflectând poziția Uniunii Europene sau a Programului operațional comun România - Republica 

Moldova 2014-2020. 

Presedintele raionului Nisporeni, 

Vasile MARCUȚA. 
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