
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate 19.01.2022: 

Salubrizare manuală :  Aleea Gării-1cursă. 

Curățirea/presurarea  părții carosabile, trotuar cu material antiderapant manual: str. I. Nistor-

1 150m2, str. Ganea-1 500m2, str. Timiș-2 000m2, str. Ismail ( pod tr. )-750m2, Viaduc (pod tr.)-

2 013m2, str. Miorița (pod tr. )-80m2. 

Curățirea/presurarea  pasajelor subterane  cu material antiderapant manual: str. Ciuflea-Șt. cel 

Mare-280m2, bd. Negruzzi-Șt. cel Mare-230m2, șos. Hîncești-Spicului-190m2, șos. Hîncești-

Sihastrului-190m2, șos. Hîncești, 176-160m2. 

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

planificate 20.01.2022: 

Salubrizare manuală : str. Ciuflea, Viaduc.    

Lichidarea situației de avariere(b/a rece):  str. A. Mateevici, str. Kogălniceanu, str. Pușkin, str. 31 

August, str. Tighina.  

sect. Buiucani:  
executate 19.01.2022: 

Curățirea/presurarea  părții carosabile, trotuar cu material antiderapant manual: str. M. Viteazul 

(pod tr.)-1 220m2, str. Belinski-Ciaicovski (stații transp. public)-55m2, str. I. Creangă (treceri 

pietonale)-120m2, C. Ieșilor (treceri pietonale)-270m2. 

Curățirea/presurarea  pasajelor subterane  cu material antiderapant manual: C. Ieșilor -120m2, str. 

I. Creangă (Univer. I. Creangă)-410m2, str. I. Creangă (Flacara)-140m2. 

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

planificate 20.01.2022: 

Salubrizarea manuală: str. M. Viteazul. 

Presurarea trotuarelor, pasajelor subterane cu material antiderapant manual: C. Ieșilor, str. M. 

Viteazul.     

sect. Rîşcani:  
executate 19.01.2022: 

Salubrizare manuală: bd. Renașterii-3curse.     

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

planificate 20.01.2022: 

Lichidarea situației de avariere(b/a rece): str. Zaikin, str. Sf. Andrei, str. Z. Arbore, str. Pruncul.  

sect. Botanica: 

executate 19.01.2022: 

Salubrizarea manuală: șos. Muncești-1cursă, str. Grenoble, str. Independenții, str. Titulescu-1cursă. 

Salubrizarea stațiilor transport public: șos. Muncești (12stații). 

Presurarea materialului antiderapant manual: bd. Dacia (treceri piet.)-400m2, Viaduc (tr.)-3 000m2. 

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

planificate 20.01.2022: 

Lichidarea situației de avariere(b/a rece):  str. Pădurii, str. Cet. Albă, str. Busuiucești. 

Reparația rosturilor: Viaduc. 

Evacuare gunoi: Viaduc. 



sect. Ciocana: 

executate 19.01.2022: 

Curățirea/presurarea  părții carosabile cu material antiderapant manual: str. L. Bîcului (pod tr.)-

400m2. 

Presurarea  pasajelor subterane  cu material antiderapant manual: str. A. Russo-65m2. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): str. Varnița-150m2. 

Salubrizarea manuală: str. Uzinelor-2curse.   

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

planificate 20.01.2022: 

Lichidarea situației de avariere(b/a rece): traseu Budești-Chișinău, str. Uzinelor (grilaje).  

sect. OCR: 

executate 19.01.2022: 

Montarea indicatoarelor rutiere: str. A. Doga (școala)-2buc., str. G. Latină, 2-2buc., str. Florilor-M. 

Basarab-2buc., bd. Gr. Vieru, 13-2buc., str. Pușkin-Hajdeu-4buc., str. Hr. Botev-Independenții-4buc., 

str. Circului-Renașterii-3buc.  

Deservirea indicatoarelor rutiere:   sect. Centru-5buc., sect. Rîșcani-4buc., sect. Botanica-4buc. 

planificate 20.01.2022: 

Montarea indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 19.01.2022: 

Reparația  canalizării pluviale: str. M. Spătarul-4gril.inst., str. M. Manole-1gril.inst., str. 

Voluntarilor-2gril.inst., str. Ciuflea-Șt. cel Mare-2gril.inst.    

Curățirea canalizării pluviale: str. Prunului-10m3 săp.man., 1cursă gunoi, str. M. eminescu-31buc., 

str. Pușkin-21buc., 2curse gunoi.    

planificate 20.01.2022: 

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

Verificarea rețelelor canalizării pluviale: șos. Hîncești.     

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 19.01.2022: 

Construcția  stației de așteptare a transportului public: șos. Muncești, 290-1,5m3 demol.bet.  

planificate 20.01.2022: 

Construcția  stației de așteptare a transportului public:șos. Muncești, 290. 

 

19-20.01.2022 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 34,8 t  n/s, 3,6 t sare. 
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