
  

 

 

Notă informativă 

cu privire la lucrările de întreţinere şi salubrizare a infrastructurii 

rutiere 
sect. Centru: 
executate24.12.2021: 

Montarea barei de protecție:str. Ismail (pod)- 3 m.l. 

Presurarea manuală cu material antiderapant: str. Ismail (pod) -750 m2, Viaduc- 2013 m2, str. 

Miorița (pod) -76 m2. 

Salubrizare pasajelor subterane:șos. Hîncești-Spicului-0,5curse, șos. Hîncești-Sihastrului-

0,5curse, șos. Hîncești, 176-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Ciuflea-0,5curse, bd. Șt. cel Mare-Negruzzi-

0,5curse. 

executate25-26.12.2021: 

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

executate26-27.12.2021: 

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

planificate 27.12.2021: 

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

sect. Buiucani:  
executate24.12.2021: 

Salubrizare manuală:str. Codrilor, 10- 2 curse. 

Excavare/transportare sol:  str. Codrilor, 10- 4 curse. 

Amenajarea pietrișului: str. Codrilor, 10- 4,2 t. 

Executate 25-26.12.2021: 

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

planificate 27.12.2021: 

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

sect. Rîşcani:  
executate24.12.2021: 

Salubrizare manuală: C. Orheiului -2 curse. 

Dezbaterea beton: C. Orheiului – 1 m3. 

Montare borduri:C. Orheiului – 60 buc. 

executate25-26.12.2021: 

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

executate26-27.12.2021: 

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

planificate 27.12.2021: 

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

sect. Botanica: 

executate24.12.2021:  

Presurarea manuală cu material antiderapant: Bd. Dacia (treceri pietenole)-420m2., Viaduc (tr.)-

3 000m2. 

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

executate25-26.12.2021: 

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

executate26-27.12.2021: 

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

 

 



 

planificate 27.12.2021: 

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

sect. Ciocana: 

executate24.12.2021: 

Salubrizarea manuală: str. Uzinelor- 2 curse. 

Excavare /transportare gunoi: str. Călătorilor- 5 curse. 

Presurarea manuală cu material antiderapant: str. L. Bîcului -300 m2. 

executate25-26.12.2021: 

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

executate26-27.12.2021: 

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

planificate 27.12.2021: 

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

sect. OCR: 

executate24.12.2021: 

Montare indicatoare rutiere:str. R. Williams – Asachi -2 buc., str. R. Williams –Docuceaev -2 

buc., styr. Ierusalim –Gr. Vieru -1 buc., str. Iazului -2 buc., str. A. Iancu –Ismail -2 buc. 

Deservirea indicatoarelor rutiere: sect. Riscani-8 buc., sect. Ciocana- 8 buc. 

sect. Întreținerea canalizării pluviale: 

executate24.12.2021: 

Curățirea canalizării pluviale: C. Orheiului -35 buc., 1 cursă gunoi., str. Prunului – 10 m3 sap. 

man., 10 curse gunoi., rîul ”Durlești” -10 m3. Săp. man. 

Reparația canalizării pluviale:str. 8 Martie, 63 -3 recept. rid., 4 recept. inst., 1 cursă gunoi. 

planificate 27.12.2021: 

Curățirea receptoarelor de zăpadă: mun. Chișinău. 

sect. Specializat îninfrastructură (pavaj): 

execuatet 24.12.2021: 

Amenajarea sol:bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)- 6,5 m3. 

Amenajarea beton:bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)- 0,3 m3. 

Montare borduri: bd. Dacia(tr. str. Fulgulești –M. Millo)- 13,4  buc. 

planificate 27.12.2021: 

Curățirea/ presurarea părții carosabile cu material antiderapant(ajutor alte sectoare ): conform 

rutelor mapa-iarnă. 

 

24-25.12.2021 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă - 64,8 t  n/s, 86,8  t sare. 

25-26.12.2021 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă - 398 t  n/s, 35  t sare. 

26-27.12.2021 

Presurarea materialului antiderapant conform rutelor mapa-iarnă – 974,1  t  n/s, 99,7  t sare. 
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