
  

 

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate 03.12.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. A. Gării, bd. Cantemir, bd. Gagarin, bd. Negruzzi, bd. Șt. cel Mare, str. 

Ismail, str. P. Halippa, str. V. Alecsandri, str. Ciuflea, Viaduc.  

executate 04.12.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. Ismail, bd. D. Cantemir, bd. Șt. cel Mare. 

executate 05.12.2022: 

Salubrizarea manuală:  str. Haltei -5 curse. 

planificate 06.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. Haltei, str. Scoreni. 

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

sect. Buiucani:  
executate 05.12.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 1 cursă. 

Amenajarea platformei: str. I. Neculce- 70 m2. 

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 11,25 t. 

planificate 06.12.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce. 

Salubrizarea manuală: str. I. Neculce. 

Montarea bordurilor: str. I. Neculce. 

Evacuarea gunoiului: str. Mesager. 

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

sect. Rîşcani: 
executate 05.12.2022: 

Salubrizarea pasajului subteran: str. A. Russo-Moscova-630m2. 

Dezbaterea betonului uzat: str. Poștei- 1 m3. 

Excavare/ transportare: str. Poștei- 3 curse. 

Frezarea părții carosabile(denivelări): str. Poștei- 57 m2. 

planificate 06.12.2022: 

Excavarea/ transportarea gunoiului: str. Poștei. 

Amenajarea pietrișului: str. Poștei. 

Montarea bordurilor: str. Poștei. 

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

sect. Botanica: 
executate 05.12.2022: 

Salubrizarea pasajelor subterane:Viaduc(spitalul nr. 1) -320 m2, șos. Muncești, 800- 250 m2, 

bd. Dacia –Aeroport-250 m2. 

Salubrizarea manuală: bd. Dacia- 2 curse, str. Pădurii – 2 curse. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): șos. Muncești -2 m2, str. Titulescu, 2- 1 m2. 

planificate 06.12.2022: 

Salubrizarea manuală: bd. C. Vodă, str. Pădurii. 

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

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

sect. Ciocana: 
executate 05.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. M. Manole -2 curse. 

 



 

planificate 06.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. M. Manole, str. Transnitria. 

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

sect. OCR: 
executate 05.12.2022: 

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

Instalarea indicatoarelor  rutiere: str. București –Pîrcălab -1 buc., str. București –Iorga -3 buc., str. 31 

August –Pușkin – 3 buc. 

planificate 06.12.2022: 

Instalarea indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

Deservirea  indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 05.12.2022: 

Reparația canalizării pluviale: șos. Muncești -3 gril. rid., bd. Decebal -3 gril. inst., 

Curățarea  canalizării pluviale: bd. Decebal -46 buc., 2 curse gunoi. 

Verificarea  canalizării pluviale: str. Armenească, 47, str. Albișoara- bd. Renașterii. 

planificate 06.12.2022: 

Curățarea canalizării pluviale: șos. Hîncești. 

Reparația canalizării pluviale: șos. Hîncești. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 05.12.2022: 

Montarea pavajului: str. Saharov- 30m2. 

Demontarea pavajului: str. Saharov- 7 m2. 

planificate 06.12.2022: 

Montarea pavajului: str. Saharov. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
executate 05.12.2022: 

Salubrizarea manuală: C. Moșilor -2 curse gunoi. 
planificate 06.12.2022: 

Salubrizarea manuală: C. Moșilor. 
 

05-06.12.2022  

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 408,77  t n/s., 24,5 t s. 
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