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COMUNICAT DE PRESĂ 

Suportul Uniunii Europene pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din 

zona transfrontalieră  

Reprezentanții Oficiului Antenă al Secretariatului Tehnic Comun (STC) au întreprins o vizită la Consiliul Raional 

Nisporeni pentru a oferi suport în implementarea proiectului „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din 

zona transfrontalieră”. Proiectul este realizat în perioada mai 2021– mai 2023 de comuna Ţuţora din România în 

parteneriat cu Consiliul Raional Nisporeni din Republica Moldova. 

 

Scopul proiectului constă în consolidarea cooperării transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității la regiuni,  

dezvoltarea rețelelor și a sistemelor de transport și comunicații, sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii de 

transport transfrontaliere și a infrastructurii tehnologiilor informaționale și comunicațiilor. Astfel, va fi reabilitat 

drumul care leagă Mănăstirea Vărzărești și satul cu același nume de orașul Nisporeni. În cadrul proiectului va fi 

construit drumul L 401 cu lungimea de 3,115 km. de la R 10 până la Mănăstirea Vărzărești.  

 

Potrivit președintelui raionului Nisporeni Vasile Mărcuță, reabilitarea acestui drum va scurta distanța de la orașul 

Nisporeni la drumul internațional M1, va îmbunătăți accesul către cea mai veche mănăstire din Moldova și acest 

traseu ar putea deveni unul cu destinație turistică.  

 

De asemenea, urmează a fi reparate drumurile care leagă satele Ţuţora, Oprișeni și Chiperești de drumul 

județean 249 din România, pentru a reduce timpul de călătorie, a crește accesibilitatea la punctele vamale de la 

Sculeni și Albița și a îmbunătăți siguranța participanților la trafic.  
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Valoarea totală a proiectului este de aproape 2, 41milioane Euro, dintre care peste 1,9 milioane Euro sunt 

acordate de comunitatea europeană în cadrul Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 

2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, iar circa 0,8 milioane Euro reprezintă bugetul 

Consiliului Raional Nisporeni.   

 

Vizitele organizate de experții Oficiului Antenă al STC fac parte dintr-un şir de acţiuni de suport planificate pentru 

perioada mai–septembrie 2021 în cadrul Programului. Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun este instituit 

în cadrul Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă - structură ce oferă suportul necesar 

autorităților/instituţiilor publice, beneficiarilor/partenerilor de proiecte din cadrul programelor de 

cooperare transfrontalieră şi transnaţională.  

 

Pentru informaţii suplimentare:  

Elena Veselovscaia 

Team leader al Oficiului Antenă STC 

Tel.: 076778347 

E-mail: elena.veselovscaia@ogpae.gov.md  

08.07.2021 

 

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul este doar în responsabilitatea 

Oficiului Antenă și nu poate fi considerat, în nicio circumstanță, ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a 

Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020. 
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