
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate 25.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: str. Ismail (tr. pod)-700 m2., 

Viaduc (tr.) -2 000 m2, str. Miorița (tr. pod) -70m2. 

Curățirea/ presurarea pasajelor subterane cu material antiderapant: Bd. Șt. cel Mare-Ciuflea- 250 

m2, Bd. Șt. cel Mare-Negruzzi- 230 m2. 

planificate26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea  părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Buiucani:  
planificate26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Rîşcani:  
executate 25.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: str. A. Russo- Moscova -100 m2, 

bd. Renașterii(tr. pod) -600 m2, bd. Renașterii( circ)- 100 m2, str. Dimo –M. Basarab(stație pt. tr. 

public) -25 m2., str. Petricani(stație pt. tr. public) -25 m2, str. Petricani, 25-33(stație pt. tr. public) -50 

m2. 

Salubrizarea manuală: bd. Renașterii -2 curse. 

planificate 26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Botanica: 

executate25.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: str. Gr. Botanică (tr.) -1 000 m2, 

Viaduc (tr.) -3 000 m2, bd. Daci (treceri pietonale) -400 m2. 

Curățirea/ presurarea cu material antiderapant a stațiilor pt. așteptare transportului public: șos. 

Muncești- 12 stații -360 m2. 

Curățirea/ presurarea pasajelor subterane cu material antiderapant: str. Nuferilor -1 800 m2. 

planificate 26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Ciocana: 

executate25.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant:  str. L. Bîcului(pod) -450 m2, str. 

Varnița(pod) -255 m2. 

Curățirea/ presurarea pasajelor subterane cu material antiderapant: str. A. Russo -75 m2. 

planificate26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. OCR: 

executate25.01.2022: 

Montarea indicatoarelor rutiere: C. Orheiului -1 buc., str. Bucovinei –M. Spătaru -6 buc., str. Gh. 

Asachi –Srîncenoaia -2 buc. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Centru -8 buc., sect. Ciocana -6 buc. 



planificate 26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate25.01.2022: 

Curățirea canalizării pluviale: bd. C. Vodă, 18/2 -8 buc., bd. C. Vodă -25 buc, 1 cursă gunoi. 

Reparația  canalizării pluviale: bd. C. Vodă, 18/2 -1 cap. fontă, str. C. Vîrnav -3  recept. inst. 

Verificarea rețelelor canalizării pluviale: str. Columna, str. Sf. Țării. 

planificate26.01.2022: 

Curățirea canalizării pluviale: str. Aeroportului, str. A. Pușkin, str. B. Bodoni. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 25.01.2022: 

Construcția  stației de așteptare a transportului public:șos. Muncești, 290- 8,7 t pietriș, 4,8 m3 

amenajare sol. 

Curățirea  stațiilor pt. așteptare transportului public: bd. Dacia(str. M. Millo –Fulgulești). 

planificate 26.01.2022: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

 

 

 

 

 

 

25-26.01.2022 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 552,5 t  n/s. 
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