
  

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate 31.12.2021: 

Curățirea /presurarea manuală cu material antiderapant: Viaduc (tr.)- 1 000 m2. 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: bd. C. Negruzzi -60 buc., bd. I. Gagarin -30 buc. 

Planificate03.01.2022: 

Lichidarea situației de avariere: C. Basarabiei, str. Ismail, str. Haltei, str. Tăbăcăria Veche. 

Salubrizare pasajelor subterane: șos. Hîncești-Spicului, șos. Hîncești-Sihastrului,  șos. Hîncești, 176, 

bd. Șt. cel Mare-Ciuflea,  bd. Șt. cel Mare-Negruzzi. 

sect. Buiucani:  
executate 31.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă:  C. Ieșilor -84 buc., str. I. Creangă -28 buc., bd. A. Iulia -46 buc. 

Evacuarea zăpadă: P.M.A.N. -34 curse. 

Planificate03.01.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă:  sect. Buiucani. 

Evacuarea zăpadă: str. M. Viteazul (pod). 

sect. Rîşcani:  
executate 31.12.2021: 

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

Curățirea receptoarelor de zăpadă: str. Albișoara -48 buc., str. Petricani -30 buc., C. Moșilor -4 buc., 

C. Orheiului -34 buc., str. Studenților -4 buc., str. Dimo -27 buc., str. Florilor -29 buc., str. T. 

Vladimirescu -8 buc., str. E. Doga -12 buc. 

Planificate 03.01.2022: 

Salubrizarea pasajelui subteran:str. A. Russo-Moscova. 

Tăierea beton: C. Orheiului. 

Demontare borduri: C. Orheiului. 

sect. Botanica: 

executate 31.12.2021:  

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

Curățirea receptoarelor de zăpadă: str. Gr. Botanică -6 buc., str. Trandafirilor -10 buc., bd. Dacia -30 

buc., bd. Traian -8 buc., bd. C. Vodă -12 buc. 

planificate 03.01.2022: 

Lichidarea situației de avariere: estacada Sîngera(rosturi). 

Salubrizarea stațiilor pt. așteptare transportului public:șos. Muncești. 

Salubrizarea pasajelor subterane: Viaduc (Spit. nr.1), șos. Muncești, 800, bd. Dacia -Aeroport 

sect. Ciocana: 

executate 31.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă :  str. Voluntarilor -15 buc., str. M. Drăgan -20 buc., str. I. Vieru -

7 buc., str. I. Dumeniuc -6 buc., bd. M. cel Bătrîn -24 buc., str. M. Sadoveanu -17 buc., str. M. 

Spătaru -30 buc., str. A. Russo -23 buc., str. G. Latină -7 buc., str. P. Zadnipru -5 buc., str. Uzinelor -

30 buc., str. V. lui Vodă -10 buc., str. Otovasca. 



planificate 03.01.2022: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: sect. Ciocana. 

sect. OCR: 

planificate 03.01.2022: 

Deservirea  indicatoare rutiere:mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate31.12.2021: 

Verificarea rețelei canalizării pluviale: mun. Chișinău. 

planificate 03.12.2021: 

Verificarea rețelei canalizării pluviale: str. A. Cel Bun –Armenească . 

Curățirea canalizării pluviale: str. Voluntarilor. 

Reparația canalizării pluviale: C. Basarabie (canal pluvial), com. Dobruja(canal pluvial). 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 

planificate 03.01.2022: 

Pregătirea montare pavaj:bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo). 

 

 

 

 

 

31.12.2021-01.01.2022 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 25,2 t n/s. 

01-02.01.2022 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 3,2  t sare. 

02-03.01.2022 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă– 160,0 t  n/s, 20,0 t sare. 
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