
  

 

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii rutiere 
sect. Centru: 
executate13.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. Inculeț -1 cursă. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): str. I. C. Suruceanu -12 m2, Dr. Schinoasei -25 m2, șos. 

Hîncești -1 m2. 

Salubrizarea mecanizată: Dr. Viilor, str. Pietrarilor, str. Academiei, str. Ciocîrliei, str. T. Baltă, str.  L. 

Kaczynski, str. Docuceaev, șos. Hîncești, str. Spicului, str. Ialoveni, str. Sihasturului, str. Sprîncenoaia. 

planificate 14.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. V. Podului, str. Korolenko. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): șos. Hîncești, str. Tăbăcăria Veche, str. Cărbunarilor. 

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Buiucani:  
executate 14.12.2022: 

Salubrizarea mecanizată: str. M. Viteazul, str. Șciusev, str. Stere, str. V. Lupu, str. Constituției, str. T. 

Vladimirescu, str. Cornului, str. Coca. 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce- 3 curse. 

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

Montarea zidăriilor: str. I. Neculce- 11 buc. 

Amenajarea pietrișului: str. I. Neculce- 28,8 t. 

Depozitarea materialului antiderapant(grămezi): str. Bisericii -5,5 t. 

planificate 14.12.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. I. Neculce. 

Dezbaterea  b/a uzat: str. I. Neculce. 

Montarea bordurilor: str. I. Neculce. 

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Rîşcani: 
executate 13.12.2022: 

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

Salubrizarea mecanizată: sstr. Albișoara, str. Ceucari, C. Moșilor, str. Petricani, str. Doina, str. 

Mircești. 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. Poștei- 2 curse. 

Demontarea pavajului : str. Poștei- 20 m2. 

Dezbaterea b/a uzat: str. Poștei- 1 m3. 

planificate 14.12.2022: 

Excavarea / transportarea gunoiului: str. Poștei. 

Frezarea părții carosabile: str. Poștei. 

Amenajarea pietrișului: str. Poștei. 

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Botanica: 
executate 13.12.2022: 

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

Salubrizarea mecanizată: str. Gr. Botanică, bd. Dacia, Viaduc, str. V. Crucii, str. Grenoble, bd. 

Decebal, str. Independenței, str. Sarmizegetusa, bd. C. Vodă, str. Trandafirilor. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): str. Zelinski, 32-40 -128 m2, str. Căușeni -85 m2, str. 

Pandurilor -3 m2. 

planificate14.12.2022: 

Amenajarea pietrișului: str. Independenței, 6/2. 



Montarea bordurilor: str. Independenței, 6/2. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): estacada Sîngera. 

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. Ciocana: 
executate 13.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. M. Manole -2 curse, str. Transnistria -1 cursă 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): str. Varnița -10 m2, str. Spătaru –Bucovinei -15 m2.  

planificate 14.12.2022: 

Salubrizarea manuală: str. Transnistria. 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): str. N. Sulac. 

Presurarea părții carosabile cu material antiderapant: conform rutelor mapa-iarnă. 

sect. OCR: 
executate 13.12.2022: 

Deservirea  indicatoarelor  rutiere: sect. Botanica -4 buc., sect. Ciocana -15 buc. 

Instalarea indicatoarelor  rutiere: str. V. Rediului -șos. Hîncești -2 buc., șos. Hîncești –Tatarbunar -1 

buc., șos. Hîncești, 167 -1 buc., șos. Hîncești –Spicului -2 buc., șos. Hîncești –Sihastrului- 2 buc. 

planificate 14.12.2022: 

Instalarea indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

Deservirea  indicatoarelor  rutiere: mun. Chișinău. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate 13.12.2022: 

Reparația canalizării pluviale: șos. Hîncești -4 m3 dezb. bet., 2 curse excav./ transp. 

Curățarea  canalizării  pluviale: str. Sarmizegetusa -15 buc., 1 cursă gunoi, bd. C. Vodă, 29/2 -4 buc., 

pomp. apă.  

planificate 14.12.2022: 

Curățarea canalizării pluviale: str. Industrială. 

Reparația canalizării pluviale: șos. Hîncești, C. Ieșilor. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 
executate 13.12.2022: 

Săpătură mecanizată: str. Saharov- 3m3. 

Săpătură manuală: str. Saharov- 1,2 m3. 

Transportarea gunoiului: str. Saharov-1 cursă.  

Montarea zidăriilor: str. Saharov- 11 buc. 

Reparația canalizării pluviale: str. Saharov-1 fînt. rid. 

Montarea pavajului: str. Saharov-11 m2. 

planificate 14.12.2022: 

Restabilirea totuarului in pavaj: str. Saharov. 

sect. Specializat îninfrastructură (restabilirea învelișului asfaltic): 
planificate 14.12.2022: 

Lichidarea situației de avariere(b/a suprimat): str. Kiev(trotuar). 

 

13 -14.12.2022  

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 13,1 t n/s., 8,7 t s. 
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