
Raport privind lucrările de reparaţie a străzilor  
(situatia la 27.05.2019) 

 
In conformitatea cu agenda sedintei operative, va prezint raportul Direcţiei 

transport public și căi de comunicație privind realizarea Programului anual de 
reparaţie/întreținere a străzilor din mun. Chişinău, precum si lucrările planificate in 
perioada imediat urmatoare.  

 
Programul este realizat în limita alocațiilor din bugetul municipal și în 

conformitate cu contractele încheiate cu întreprinderile specializate. 
 
Astfel, de la începutul anului au fost executate următoarele lucrări: 
 
I. Reparația și întreținerea străzilor (IM Exdrupo) 
1.1. repararea străzilor avariate  
- lucrări de plombare a gropilor pe 10 strazi, 3.100 mp (drum de acces 

com. Truşeni, str. Doina, Bd. Dacia, Viaduc, şos.Munceşti, Calea Ieşilor, 
str. Mihai Vitezul, str. M.Spătaru, str.Bucovinei, str. Drumul Băcioiului). 

1.2. frezarea și asfaltarea părții carosabile 
- frezat apoi restabilit stratul de uzură degradat pe 23 străzi (18.616 mp) 
1.3. reparația curentă a părții carosabile 
- asfaltate 35 străzi (31.549 mp) 
1.4. reparația trotuarului 
- pavaj inlocuit 314,4 mp în 3 sectoare ale capitalei. 
1.5. aplicarea marcajului rutier (59 treceri pietonale, 999 mp) 
1.6. curățarea și repararea sistemul de canalizare pluvială 
1.7. salubrizarea manuală a străzilor 

  
 

II. Reparația căilor de comunicație suburbane  
2.1. drum acces com. Budesti M5-L455 (traseu) – 5.076mp (Exdrupo) 
2.2. traseu L455 Chişinau Budesti – 1.121mp (Exdrupo) 
2.3. Com.Budesti-com.Tohatin L455 (traseu) – 1.024mp (Exdrupo) 
2.4. com. Bîc – 1.467 m (11.000 mp) - SA Edilitate 
2.5. com. Colonița – 2.250 m (16.875 mp) - SA Edilitate 
2.6. com. Ciorescu – 900 m (6500 mp) - SA Edilitate 
2.7. com. Dobrogea - începe 01.06.2019 (SA Edilitate) 
2.8. Vadul lui Vodă – au început (SA Edilitate) 
 
III. Amenajarea curților de bloc, reparația trotuarelor și căilor de 

acces (IM Exdrupo) 
- a avut loc licitația repetată, se analizeaza ofertele iar lucrările vor 

demara pînă la 10.06.2019 
IV. Amenajarea locurilor de parcare (DGTPCC) 

- licitația publică în derulare, data depunerii ofertelor 27.05.2019 



 

 

 
V. Reparația capitală a străzilor principale (IM Exdrupo) 

- 11 străzi, începe 01.06.2019 
 
VI. Reabilitare capitală a străzilor 
6.1. str. I.Creangă (SRL Varincom) 

- trotuar reabilitat 13.000 mp din 24.200 mii mp (peste 50%) 
- urmeaza reparatia părții carosabile 28.200 mii mp 
6.2. str. 31 August 1989 și str. Tighina (SRL Exfactor-Grup) 

- continuă lucrările de reabilitare a utilităților (apeduct și canalizare) 
cu restabilirea ulterioară a părții carosabile (Pachet 2 BERD-BEI), 
finalizare estimativ 30.09.2019 

 
VII. Reabilitarea căilor pietonale în cartierului istoric al mun. 

Chișinău (SRL Foremcons) 
- perimetrul străzilor M.Cebotari, A.Șciusev, Sfatul Țării, 

M.Kogălniceanu  
- începutul lucrărilor 01.06.2019 

 


