Notă cu privire la asigurarea măsurilor de protecţie a populației şi bunurilor
materiale în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, inclusiv
incendiilor, ce s-au produs în Republica Moldova în anii 2016 şi 2017,
cît şi măsurile întreprinse pentru prevenirea acestora
Pe parcursul anului 2017, activitatea Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgență al MAI s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituționale, cu scopul
asigurării măsurilor de protecţie a populației şi bunurilor materiale în caz de
pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, inclusiv incendiilor.
Astfel, conform analizei intervențiilor în perioada a 12 luni ale anului 2017, au fost
efectuate 15071 intervenții (în medie 41 pe zi) spre deosebire de 18442 intervenții
din aceeaşi perioadă a anului trecut, dintre care 2237 intervenții SMURD (5541 în
anul 2016), 1609 la incendii (1664 în anul 2016), 4238 lichidarea focarelor de
ardere (5133 în anul 2016), 2412 la deblocarea uşilor (2446 în anul 2016), 86 la
salvarea persoanelor (86 în anul 2016), 95 la scoaterea şi căutarea cadavrelor din
bazine acvatice (83 în anul 2016), 446 la descarcerare şi deblocare auto (216 în
anul 2016) şi 3948 alte tipuri intervenţii (3273 în anul 2016).
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Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova în
perioada anului 2017, ne demonstrează, că numărul lor s-a micşorat cu 16% în
comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2016 (de la 283 la 243).
Pe tipuri, situaţiile excepţionale se prezintă astfel:
- 146 situaţii cu caracter tehnogen (159 în anul 2016), - care au provocat decesul
a 3 persoane;
- 92 situaţii cu caracter natural (113 în anul 2016), - ninsoare puternică,
îngheţuri, ploi torenţiale cu grindină, ploi torenţiale cu vînt puternic, ploi torenţiale
cu grindină şi cu vînt puternic care au provocat o pagubă materială de 403 mln.
751,6 mii lei;
- 5 situaţii cu caracter biologico-social (11 în anul 2016), 1 caz de intoxicaţie a
oamenilor în urma consumului produselor alimentare 22 persoane, inclusiv 7
copii; 2 cazuri de intoxicaţie a oamenilor cu substanţe toxice şi alte substanţe unde
au avut de suferit 14 persoane, inclusiv 12 copii şi au decedat 3 persoane dintre
care 1 copil.
De asemeni pe parcursul anului s-au produs 1609 incendii, (1664 în 2016), soldate
cu decesul a 80 persoane, inclusiv 7 copii, traumatizarea a 30 persoane, şi un
prejudiciu material în sumă de peste 58 mln lei, comparativ cu 44 mln. 411,6 mii
lei în 2016.
Datorită intervenţiei prompte a efectivului de la incendii în republică au fost
salvate 343 persoane şi bunuri materiale în sumă de circa 237 mln.059,5 mii lei.
Situaţii excepţionale majore înregistrate pe parcursul a 12 luni ale anului 2017
La data de 20 – 21 aprilie pe teritoriul Republicii Moldova s-a înregistrat ninsoare
puternică în următoarele raioane: Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi, Cahul,
Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Leova, Orhei, Ungheni şi UTA
Găgăuzia, tot în aceiaşi perioadă a fost înregistrat şi viscol puternic în raionul
Ştefan Vodă.
Paguba materială a constituit circa 182 mln. 695 mii lei.
În perioada 19 – 25 aprilie pe teritoriul Republicii Moldova s-au înregistrat
îngheţuri în următoarele raioane: Anenii Noi, Căuşeni, Criuleni, Donduşeni,
Drochia, Floreşti, Bălţi, Ocniţa, Sîngerei, Soroca,Teleneşti şi UTA Găgăuzia,
Paguba materială a constituit circa 42 mln. 748 mii lei.

La data de 11 mai s-au înregistrat îngheţuri în următoarele raioane: Briceni,
Donduşeni, Edineţ, Ocniţa şi Soroca.
Paguba materială a constituit circa 47 mln. 307 mii lei.
La data de 27 octombrie în satul Palanca raionul Ştefan Vodă, la gospodaria Colţa
Ludmila , Mîrleanu Viorel, Radu Sergiu şi la 31 octombrie în satul Tudora tot în
acelaşi raion la cet. Feraru Dorina, a fost depistată o porcină moartă şi 8 porcine cu
simptome de pestă porcină africană. În urma acţiunilor întreprinse s-au colectat
mostre biologice de la animalul pierit şi cele cu simptome de infectare şi au fost
expediate la centrul Republican de diagnostică veterinară, care la 10.11.2017 le-au
confirmat pozitiv.
Paguba materială a constituit circa 30 mii 800 lei.
La data de 20 noiembrie, în mina din raionul Criuleni, satul Paşcani ce aparţine
CP,,Orizont extragere,, la o adâncime de 4 km de la intrarea în mină s-a prăbuşit o
suprafaţă de aproximativ de 10*6 m2 de tavan unde în urma prăbuşiri sub
dărmături au decedat 3 persoane:
La data de 07 decembrie, în oraşul Chişinău , sec. Ciocana, str. Vadul lui Vodă,
intersecţie cu str. Uzinelor , din cauza coroziunii metalului în conducta magistrală
a sistemei termice a survenit un şoc hidraulic şi ca urmare s-a produs erupţia a 2
conducte cu diametrul de 800 mm şi 1000 mm.
În urma avariei la sistemul termic au rămas fără energie termică:
- instituţii preşcolare 48 unităţi;
- instituţii de învăţămînt 53 unităţi;
- instituţii curative 9 unităţi;
- case de locuit 1079 unităţi, în care locuiesc 180 000 de persoane, inclusiv 28 000
copii;

Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale care s-au produs pe
teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 12 luni ai anilor 2017 şi 2016
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen
care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 12 luni ai
anilor 2017 şi 2016
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter biologicosocial care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 12 luni
ai anilor 2017 şi 2016
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În scopul pregătirii organelor de conducere şi forţelor protecţiei civile,
conform datelor prezentate de subdiviziunile teritoriale, colaboratorii
Inspectoratului de Stat de supraveghere în domeniul protecţiei civile au organizat
140 (159 în anul 2016) şedinţe ordinare ale comisiilor pentru situaţii excepţionale
(CSE) la nivelul raional şi municipal, precum şi au participat la 158 (169 în anul
2016) şedinţe CSE extraordinare.
Au fost verificate: 225 primării (237 în anul 2016), 102 servicii ale protecţiei
civile (112 în anul 2016), 615 obiective economice (702 în anul 2016), 127
obiective periculoase din punct de vedere chimic (179 în anul 2016), 19 obiective
periculoase din punct de vedere radioactiv (20 în anul 2016), 579 edificii de
protecţie (928 în anul 2016), 521 sectoare de alunecări de teren (658 în anul 2016),
1360 bazine acvatice (689 în anul 2016).
În conformitate cu prevederile Planului calendaristic de pregătire al protecţiei
civile pentru anul 2017, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1267 din 21
noiembrie 2016, în perioada respectivă au fost supuse controalelor complexe al
stării protecţiei civile Ministerul Culturii din Moldova 15-16 martie 2017,
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare 08-09 februarie 2017, Universitatea
pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” 01-02 martie 2017, raionul Soroca în perioada
24-26 mai 2017, raionul Glodeni în perioada 07-09 iunie 2017, raionul Criuleni în
perioada 05-07 iulie 2017, raionul Edineţ în perioada 13-15 septembrie 2017,
raionul Străşeni în perioada 27-29 septembrie 2017 şi raionul Dubăsari în perioada
25-27 octombrie 2017.
Pe parcursul a 12 luni ale anului 2017, de către Organele supravegherii de stat
a măsurilor contra incendiilor în scopul asigurării apărării împotriva incendiilor
a fost efectuată supravegherea de stat privind evaluarea riscului de incendiu la
14399 obiective (21239 în anul 2016) şi 154235 case de locuit (153453 în anul
2016). Pe parcursul controalelor au fost depistate 88553 (134345 în anul 2016)
încălcări ale normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, dintre care
50700 (85523 în anul 2016) datorită acţiunilor întreprinse au fost înlăturate. Întru
îndeplinirea prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra
incendiilor, 610 (921 în anul 2016) de obiective au fost protejate cu instalaţii
automate de prevenire şi stingere a incendiilor.
Din cauza pericolului sporit de incendiu, a fost interzisă complet sau parţial
exploatarea a 3 (6 în anul 2016) obiective, deconectate 1942 (2541 în anul 2016)
sectoare ale reţelelor electrice, 1181 (1550 în anul 2016) sobe defecte. Asupra
contravenienţilor la regulile de apărare împotriva incendiilor au fost întocmite şi
examinate 1380 (2176 în anul 2016) procese-verbale, în sumă de 1 mln. 636 mii
250 lei, (1 mln. 473 mii 200 lei în anul 2016) dintre care suma de 776 mii 491 lei
(666 mii 961 lei, în anul 2016) a fost încasată.
Întru îmbunătăţirea imaginii Inspectoratului în societate, consolidarea autorităţii
şi prestigiului acestuia, apropierea angajaţilor de cetăţean, pe parcursul perioadei
de referinţă, au fost realizate 8 campanii de importanţă majoră pentru societate şi
anume:
campania “Salvăm prin prevenire”, desfăşurată în instituţiile şcolare şi
preşcolare din ţară (fiind instruite peste 2987 persoane);
campania “Mai isteţ ca focul”, desfăşurată în instituţiile preşcolare din ţară
(fiind instruite peste 576 persoane);

campania privind respectarea normelor de securitate şi normelor
antiincendiare în sezonul rece, pentru evitarea cazurilor de incendii;
campania privind respectarea normelor de securitate, pentru evitarea
cazurilor de înec;
campania de informare a cetăţenilor, referitor la normele de securitate
privind securitatea antiincendiară în timpul sărbătorilor de Paşte;
campania privind normele de securitate antiincendiară în perioada
caniculară;
campania de informare a cetăţenilor, referitor la normele de securitate
privind securitatea antiincendiară în timpul secerişului;
campania privind normele de securitate în cadrul taberelor de odihnă pentru
copii, pe parcursul vacanţei de vară;
campania de prevenire a incendiilor şi intoxicaţiilor cu monoxide de carbon
în perioada rece a anului.
Mai mult, au fost realizate reportaje TV, radio şi în presa scrisă, (inclusiv şi
participarea în cadrul emisiunilor) referitor la toate acţiunile Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă, după cum urmează:

de lichidare a consecinţelor situaţiilor excepţionale (zapezile din aprilie 2017
şi consecinşele acestora);

de caritate pentru susţinerea unor cauze nobile;

sportive (participare la campionate şi exerciţii de profil);

de dezvoltare a spiritului patriotic a tinerii generaţii din ţară (“Şcoala
Bărbăţiei” realizată într-o tabără de vară din or. Cahul);

de inaugurare a posturilor de salvatori şi pompieri în localităţile rurale, dar şi
inaugurarea unor monumente în memoria salvatorilor (Exemplu- inaugurarea
memorialului din Haragîş, raionul Cantemir);

de donare din partea unor ţări, de echipament şi unităţi de tehnică pentru
IGSU;

de realizare a controalelor complexe la Protecţia Civilă şi aplicaţii la
Protecţia Civilă, desfăşurate în unele raioane din Republică;

de mediatizare la scară largă a Exerciţiului Internaţional “EUMOLDEX
2017”;

de mediatizare a Campionatului în memoria salvatorilor şi pompierilor
căzuţi la datorie.
Totodată, acţiunile menţionate mai sus au fost mediatizate prin intermediul a 4047
agenţii de presă, 4058 posturi TV, 1512 posturi radio, 1415 ziare şi 412
comunicate oficiale.

