
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate 30.12.2021: 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: str. Ismail (tr. pod)- 800 m2, Viaduc (tr.)- 

1 000 m2. 

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

executate 30-31.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 31.12.2021: 

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

sect. Buiucani:  
executate 30.12.2021: 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: str. V. BelinskiP. Ceaikovski (stație 

tranport public)-55m2, C. Ieșilor (pasaj subteran)-210m2, str. I. Creangă (Flacăra((pasaj subteran)-

280m2, str. I. Creangă (Univ. Pedag.)(pasaj subteran)-650m2. 

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

executate 30-31.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 31.12.2021: 

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

sect. Rîşcani:  
executate 30.12.2021: 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: str. A. Russo –Moscova (pasaj subteran) -

100 m2, bd. Renașterii (circ) -100 m2., bd. Renașterii(pod tr.) -250 m2. 

Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-1 260m2. 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: str. N. Dimo-25buc., str. Florilor-28buc., C. Orheiului-33buc. 

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

executate 30-31.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 31.12.2021: 

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

sect. Botanica: 

executate 30.12.2021:  

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: Viaduc (tr.)-3 000m2, șos. Muncești (stații 

transport public), bd. Dacia-Aeroport (pasaj subteran). 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: șos. Muncești-30buc. 

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

executate 30-31.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 31.12.2021: 



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

sect. Ciocana: 

executate 30.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă :  str. Voluntarilor-20buc., str. L. Bîcului-15buc., str. A: Russo-

32buc., str. G. Latină-21buc., str. I. Vieru-7buc., str. P. Zadnipru-10buc., str. I. Dumeniuc-5buc. 

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

executate 30-31.12.2021 (în noapte): 

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

planificate 31.12.2021: 

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

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 30.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: str. N. Dimo-85buc., bd. Moscova-103buc., str. Studenților-

22buc., str. A. Russo-25buc. 

Verificarea zonelor cu risc sporit de accidente: bd. Șt. cel Mare, C. Ieșilor, șos. Hîncești. 

planificate 31.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: mun. Chișinău. 

 
 

30-31.12.2021 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 371 t  n/s, 12,5 t sare. 
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