
  

 

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate12.01.2023: 

Salubrizare manuală:  str. Inculeț -1 cursă. 

Amenajarea b/a suprimat: str. Avicena- 200 m2. 

planificate 13.01.2023: 

Salubrizare manuala: str. A. Gării. 

Salubrizarea pasajelor subterane: bd. Șt. cel Mare-Ciuflea, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi. 

Amenajarea b/a suprimat: str. Avicena. 

Lichidarea situației de avariere: bd. Gagarin. 

sect. Buiucani: 
executate 12.01.2023: 

Salubrizare manuală:  str. Pietrăriei, str. Pruncului, str. Constructorilor, str. Plopilor -1 cursă, str. M. 

Viteazul, str. Columna -1 cursă. 

Lichidarea situației de avariere: str. Pietrăriei- 2 m2, str. Pruncului -2 m2, str. Constructorilor -5 m2, 

str. Plopilor -4 m2, str. M. Viteazul -0,42 m2, str. Columna -5 m2. 

Planificate13.01.2023: 

Salubrizarea manuală: str. Stere. 

sect. Rîşcani: 
executate 12.01.2023: 

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

Salubrizare manuală:  str. Kiev, C. Orheiului, str. Petricani, str. Mircești -2 curse. 

Lichidarea situației de avariere: str. Kiev -0,5 m2, C. Orheiului -3 m2, str. Petricani -3 m2, str. Mircești 

-2,4 m2. 

planificate 13.01.2023: 

Salubrizarea manuală: str. T. Vladimirescu, str. Petricani. 

sect. Botanica: 
executate 12.01.2023: 

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

bd. Dacia –Aeroport-250 m2. 

Salubrizarea manuală: C. Basarabiei -1 cursă. 

Lichidarea situației de avariere: C. Basarabiei -8 m2, str. Minsk -1 m2, str. Pandurilor -8 m2, str. 

Dimineței -9 m2. 

Amenajarea b/a suprimat: șos. Muncești, 615 -30 m2. 

planificate 13.01.2023: 

Salubrizarea manuală: bd. Decebal, bd. C. Vodă, bd. Traian, bd. Dacia. 

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

sect. Ciocana: 
executate 12.01.2023: 

Salubrizarea manuală: str. Spătaru- 2 curse. 

planificate 13.01.2023: 

Salubrizarea manuală: str. Spătaru, str. Uzinelor. 

sect. OCR: 
executate 12.01.2023: 

Instalare indicatoarelor rutiere: str. A. Doga- Aerodromului -1 buc., str. Aerodromului –A. Doga -3 

buc., str. Aerodromului, 9/1 -2 buc., str. Studenților -2 buc. 



Instalarea deliniatoarelor: str. Grenoble –Costiujeni -74 buc. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Rîșcani -6 buc. 

planificate 13.01.2023: 

Instalare indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 12.01.2023: 

Curățarea canalizării pluviale: str. M. Manole -24 buc., str. Voluntarilor -20 buc., 2 curse, str. A. 

Russo -2 buc. 

Reparația  canalizării pluviale: str. M. Manole -1 fînt. rid., str. Industrială -1 cap. bet. inst. 

Verificarea  canalizării pluviale: str. Pușkin, 60. 

planificate 13.01.2023: 

Curățarea canalizării pluviale: str. Voluntarilor, str. Drăgan, str. Otovasca. 

Reparația  canalizării pluviale: str. Deleanu. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 12.01.2023: 

Montarea pavajului:str. Poștei- 9,3 m2 pavaj vechi. 

Demontarea pavajului: str. Poștei- 6 m2. 

Montarea zidăriilor: str. Poștei- 3 buc. 

planificate 13.01.2023: 

Amenajare pavaj:str. Poștei. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
executate 12.01.2023: 

Amenajarea b/a suprimat: bd. Renașterii -74 m2, str. Doina, 102 -40 m2. 
planificate13.01.2023:  

Amenajarea b/a suprimat: bd. Renașterii. 

 

 

 

 

 
 

12-13.01.2023 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă–429,7 t n/s, 38,8 t s. 
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