
 
Informaţia operativă 

privind starea drumurilor în mun.  

Chișinău în intervalul orar: 
    08°°̷ 08.02.2022– 17°°̷ 08.02.2022 

I. Informaţia generală privind starea drumurilor publice din mun. Chișinău:  

Temperatura              
0
C 

0° +2° C   

Precipitaţii Fara precipitatii 

Vînt   3-5 m/s  precipitatii slabe  

Starea 

părţii 

carosabile 

umeda 

Condiţiile de  

circulaţie 

rutieră 
Circulaţia rutieră  pe drumurile publice – buna. 

Efectuarea   

lucrărilor 

rutiere pe 

drumurile 

publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

In  procesul tehnologic pe perioada menţionată au fost antrenate: 

 utilaje speciale –19  unitati dintre care zil inprasiitoaret 7.,  Kamaz 

Inprastiitoare 9 ; amcadoare -1, Mtz80 - 2 unitati. 

 

 utilaje speciale in lucru:  - 11  unitate ;  

 material antiderapant  - 0 tone n/s  

 muncitori rutieri – 0 

 

Circulaţia rutieră pe drumurile publice este asigurata. 

 

 

S-a efectuati lucrari de asigurarea circulatiei rutiere si lichidarea situatiilor de avariere. 

Patrularea strazilor de prevenire a poleiului 

 

        II. Situaţia privind circulaţia rutieră pe arterele principale din or. Chișinău: 

 

 

Denumirea sector de drum 

 

 

Starea părţii carosabile 

Efectuarea lucrărilor rutiere 

şiforţele antrenate Condiţiile 

de 

circulaţie 

rutieră 

 

 

Denumirea lucrгrilor 
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a
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1) Sector Centru      



Ștefan cel Mare  umed patrulare 

- - 

Buna 

Negruzzi umed patrulare Buna 

Gagarin umed patrulare Buna 

Ismail umed patrulare Buna 

Halippa umed patrulare Buna 

șos. Hîncesti umed patrulare Buna 

Asachi umed patrulare Buna 

Viaduct  umed patrulare Buna 

Miorița umed patrulare Buna 

2) Sector Buiucani      

M. Viteazul umed patrulare 

- - 

Buna 

Calea Ieșilor umed patrulare Buna 

I.Creangă umed patrulare Buna 

Alba Iulia umed patrulare Buna 

L. Deleanu  umed patrulare Buna 

C. Stere umed patrulare Buna 

V. Lupu umed patrulare Buna 

B.Bodoni umed patrulare Buna 

3) Sector Rîșcani      

Gr. Vieru umed patrulare 

- - 

Buna 

Renașterii umed patrulare Buna 

A.Russo umed patrulare Buna 

Moscovei umed patrulare Buna 

Calea Orheiului umed patrulare Buna 

B. Voievod umed patrulare Buna 

T. Vladimirescu  umed patrulare Buna 

Calea Moșilor umed patrulare Buna 

Petricani umed patrulare Buna 

4) Sector Botanica      

Decebal umed patrulare 

- - 

Buna 

Traian umed patrulare Buna 

Dacia umed patrulare Buna 

Cuza Vodă umed patrulare Buna 

Grădina Botanică umed patrulare Buna 

Valea Crucii umed patrulare Buna 

șos. Muncești  umed patrulare Buna 

Grenoble umed patrulare Buna 

Hristobotev umed patrulare Buna 

Independenței umed patrulare Buna 

5) Sector Ciocana      

A.Russo umed patrulare 

- - 

Buna 

V. Vodă umed patrulare Buna 

Mircea cel Bătrîn umed patrulare Buna 

M. Sadoveanul umed patrulare Buna 

N. M. Spătarul umed patrulare Buna 

M. Manole umed patrulare Buna 

Uzinelor  umed patrulare Buna 

 

       

 

 

 

 



III. Situaţia privind circulaţia rutieră pe accesele spre suburbii: 

 

 

Denumirea sector de drum 

 

 

Starea părţii 

carosabile 

Efectuarea lucrărilor rutiere 

şiforţele antrenate Condiţiile 

de 

circulaţie 

rutieră 
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1) Denumire suburbie:      

com. Codru  umed patrulare 
  

Buna 

com. Costiujeni umed patrulare Buna 

com. Durlești umed patrulare 

  

Buna 

com. Dumbrava umed patrulare Buna 

com. Trușeni umed patrulare Buna 

com. Condrița umed patrulare Buna 

com. Ghidighici umed patrulare Buna 

com. Grătiești  umed patrulare 

  

Buna 

com. Hulboaca umed patrulare Buna 

com. Cricova umed patrulare Buna 

com. Ciorescu umed patrulare Buna 

com. Goianii Noi umed patrulare Buna 

com. Goiani umed patrulare Buna 

com. Făurești umed patrulare Buna 

com. Stăuceni  umed patrulare Buna 

com. Bacioi umed patrulare 

  

Buna 

com. Sîngera umed patrulare Buna 

com. Dobruja umed patrulare Buna 

com. Revaca umed patrulare Buna 

com. Floreni umed patrulare Buna 

com. Tohatin umed patrulare 

  

Buna 

com. Budești  umed patrulare Buna 

com. Cruzești  umed patrulare Buna 

com. Colonița umed patrulare Buna 

com. Cheltuitor umed patrulare Buna 

com. Bubuieci umed patrulare Buna 

com. Bîc umed patrulare Buna 

      

Persoana de serviciu : / Cretu Liviu /Telefon de serviciu:   022-47-12-67 
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