
  

 

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate11.01.2023: 

Salubrizare manuală:  șos. Hîncești -1 cursă. 

Amenajarea b/a suprimat: str. Avicena- 753 m2. 

Lichidarea situației de avariere: str. N. Testemițanu -1 m2. 

planificate 12.01.2023: 

Salubrizare manuala: str. Inculeț. 

Amenajarea b/a suprimat: str. Avicena. 

Lichidarea situației de avariere:str. N. Gheorghiu. 

sect. Buiucani: 
executate 11.01.2023: 

Salubrizare manuală:  șos. Balcani –Mușatinilor -1 cursă, str. Țărînei –G. Iablocikin -1 cursă. 

Lichidarea situației de avariere: șos.Balcani- 2,3m2, str. Mușatinilor-1m2, str. Țărînei-9m2, str. 

G.Iablocikin-3,5m2. 

Planificate12.01.2023: 

Lichidarea situației de avariere: str. Pruncului, str. Constructorului. 

sect. Rîşcani: 
executate 11.01.2023: 

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

Salubrizare manuală: str. Petricani -4 curse. 

planificate 12.01.2023: 

Lichidarea situației de avariere: str. Kiev, C. Orheiului, str. Petricani, str. Mircești, str. I. Botezatul. 

sect. Botanica: 
executate 11.01.2023: 

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

bd. Dacia –Aeroport-250 m2. 

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

Salubrizarea manuală: str. Hr. Botev -1 cursă, șos. Muncești –Decebal -1 cursă. 

planificate 12.01.2023: 

Lichidarea situației de avariere: C. Basarabiei, str. Gr. Botanică, str. Pandurilor, str.Minsk. 

sect. Ciocana: 
executate 11.01.2023: 

Salubrizarea manuală: str. Sadoveanu -2 curse, str. V. lui Vodă -1 cursă. 

planificate 12.01.2023: 

Salubrizarea manuală: str. Spătaru. 

sect. OCR: 
executate 11.01.2023: 

Instalare indicatoarelor rutiere: bd. Cel Mare- Vieru -1 buc., str. Grenoble- C. Vodă -2 buc., str. 

Ungureanu –T. Strișcă -4 buc., str. D. Moruza-Ungureanu -1 buc.,str. Gh. Madan, 50-52-6 buc., bd. A. 

Iulia -șos. Poltava -2 buc., str. Țărînii- C. Ieșilor -1 buc.  

planificate 12.01.2023: 

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

 

 



 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 11.01.2023: 

Curățarea canalizării pluviale: bd. Renașterii -16 buc., str. Florilor -6 buc., 2 curse gunoi, bd. C. 

Vodă, 29/1 –pomp. apă/ nămol, str. L. Băcului – pomp. apa/ nămol. 

Verificarea  canalizării pluviale: str. Braniștii, str. Grenoble, str. M. Manole. 

planificate 12.01.2023: 

Curățarea canalizării pluviale: str. Voluntarilor. 

Reparația  canalizării pluviale: str. Voluntarilor. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 11.01.2023: 

Montarea pavajului:str. Poștei- 20 m2 pavaj vechi. 

Demontarea pavajului: str. Poștei- 14 m2. 

planificate 12.01.2023: 

Amenajare pavaj:str. Poștei. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
executate 11.01.2023: 

Salubrizarea manuală: bd. Renașterii -82 m2. 
planificate12.01.2023:  

Amenajarea b/a suprimat: bd. Renașterii. 

 
 

11-12.01.2023 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–147,4 t n/s, 11,0 t s. 
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