NOTĂ
cu privire la asigurarea măsurilor de protecție a populației și bunurilor
materiale în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale,
inclusiv incendiilor, ce s-au produs în Republica Moldova pe parcursul
trimestrului I al anului 2018, cît și măsurile întreprinse pentru
prevenirea acestora
Pe parcursul trimestrului I al anului 2018, activitatea Inspectoratului General
pentru Situaţii de Urgenţă al MAI s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor
instituţionale, cu scopul asigurării măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor
materiale în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, inclusiv
incendiilor.
Astfel, conform analizei intervenţiilor în perioada a 3 luni ale anului 2018, au
fost efectuate 2299 intervenţii (în medie 41 pe zi) spre deosebire de 3899
intervenţii din aceeaşi perioadă a anului trecut, dintre care 13 intervenţii SMURD
(1001 în anul 2017), 430 la incendii (467 în anul 2017), 163 lichidarea focarelor de
ardere (951 în anul 2017), 543 la deblocarea uşilor (511 în anul 2017), 48 la
salvarea persoanelor (17 în anul 2017), 15 la scoaterea şi căutarea cadavrelor din
bazine acvatice (11 în anul 2017), 341 la deblocări auto şi deblocare carosabil (199
în anul 2017), 22 descarcerare auto (14 în anul 2017) şi 724 alte tipuri intervenţii
(728 în anul 2017).
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Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii
Moldova în perioada trimestrului I a anului 2018, ne demonstrează, că numărul lor
s-a majorat cu 17% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2017 (de la 27 la
23).
Paguba materială în urma situaţiilor excepţionale produse a fost de circa 406,4
mii, comparativ cu 399 mii în anul 2017.

Pe tipuri, situaţiile excepţionale se prezintă astfel:
- 22 situaţii cu caracter tehnogen (20 în anul 2017) - care au provocat
decesul a 7 persoane, inclusiv 1 copil;
- 4 situaţii cu caracter natural (3 în anul 2017) - ninsoare puternică, viscol
puternic şi revărsarea apelor care au provocat o pagubă materială de 306,4 mii
lei;
- 1 situaţii cu caracter biologico-social (0 în anul 2017), 1 caz de intoxicaţie
a oamenilor cu substanţe toxice şi alte substanţe (cazuri în grup), unde au avut de
suferit 15 persoane, inclusiv 14 copii.
De asemeni pe parcursul anului s-au produs 410 incendii, (419 în 2017),
soldate cu decesul a 48 persoane, inclusiv 3 copii (26 persoane, inclusiv 1 copii),
traumatizarea a 5 persoane, şi un prejudiciu material în sumă de peste 22 mln
491,5 lei, comparativ cu 13 mln. 515 mii lei în 2017.
Datorită intervenţiei prompte a efectivului de la incendii în republică au fost
salvate 418 persoane şi bunuri materiale în sumă de circa 82 mln. 910 mii lei.
De la începutul anului 2018 pe parcursul a 3 luni au fost înregistrate 6
persoane înecate comparativ cu 3 persoane anul 2017.

Situaţii excepţionale majore înregistrate pe parcursul a 3 luni ale
anului 2018
Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale care s-au produs pe
teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 3 luni ai anilor 2018 şi 2017
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen
care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 3 luni ai
anilor 2018 şi 2017
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter natural care
s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 3 luni ai anilor
2018 şi 2017
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter biologicosocial care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul a 3 luni
ai anilor 2018 şi 2017
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Incendiile produse în perioada trimestrului I în anii 2017 şi 2018
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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
41 (61 în anul 2017) şedinţe ordinare ale comisiilor pentru situaţii excepţionale
(CSE) la nivelul raional şi municipal, precum şi au participat la 41 (62 în anul
2017) şedinţe CSE extraordinare.
Au fost verificate: 18 primării (45 în anul 2017), 7 servicii ale protecţiei
civile (44 în anul 2017), 34 obiective economice (244 în anul 2017), 4 obiective
periculoase din punct de vedere chimic (33 în anul 2017, 1 edificii de protecţie
(135 în anul 2017), 6 sectoare cu pericol de inundaţie bazine acvatice (579 în anul
2017).

Pe parcursul a 3 luni ale anului 2018, 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 5226 obiective (12442 în anul 2017) şi 71659 case de locuit (60783 în
anul 2017). Pe parcursul controalelor au fost depistate 1261 (31059 în anul 2017)
încălcări ale normelor şi regulilor de apărare împotriva incendiilor, dintre care 705
(14254 în anul 2017) datorită acţiunilor întreprinse au fost înlăturate. Întru
îndeplinirea prescripţiilor organelor supravegherii de stat a măsurilor contra
incendiilor, 51 (213 în anul 2017) 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 171 (3 în anul 2017) obiective, deconectate 303 (661 în anul 2017)
sectoare ale reţelelor electrice, 377 (416 în anul 2017) sobe defecte.
Întru îmbunătăţirea imaginii Inspectoratului în societate, consolidarea
autorităţii şi prestigiului acestuia, apropierea angajaţilor de cetăţean, pe parcursul
perioadei de referinţă, au fost realizate 5 campanii de importanţă majoră pentru
societate şi anume:
- campania “Salvăm prin prevenire”, desfășurată în instituțiile școlare și
preșcolare din țară;
- campania “Caravanei de Crăciun“ pe întreg teritoriul ţării, cu scopul
prevenirii incendiilor în sectorul locativ şi înştiinţarea populaţiei cu normele de
securitate;
- campania “O casă protejată, o viață salvată” cu scopul prevenirii cazurilor de
incendii și intoxicații cu monoxid de carbon, prin instalarea detectoarelor de fum;
- campania de prevenire a cazurilor de incendii în sectorul locative, pe timp de
iarnă, pentru evitarea cazurilor cu urmări fatale, cu atenționări pentru populație;
- campania de prevenire a cazurilor de înec în perioada rece a anului și de
prăbușire sub gheață, pentru prevenirea cazurilor de deces, cu atenționări pentru
populație.
Au fost desfăşurate mai multe activităţi de prevenire şi intervenție, informarea
proactivă a cetățenilor prin intermediul instituțiilor mass-media despre situaţiile
excepționale din țară și intervențiile de lichidare a acestora, cu preponderență

acțiuni de stingere a incendiilor, de lichidare a consecințelor ninsorilor, dar și
acțiunilor de salvare și acordare a ajutorului calificat pentru cetățeni.
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:
- desfășurarea Galei salvatorilor și pompierilor, acțiune unde sînt recunoscute
meritele angajaților și cooperările IGSU cu alte instituții;
- desfășurarea acțiunilor de stingere a incendiilor, cu salvare de vieți;
- desfășurarea acțiunilor de descarcerare a persoanelor, în urma accidentelor
rutiere;
- desfășurarea acțiunilor de intervenții, în lichidarea consecințelor condițiilor
meteo pe timp de iarnă, prin salvarea persoanelor în urma deblocării și tractării
unităților de transport. Recomandările salvatorilor referitor la acțiunile de
întreprins pe timp de iarnă, pentru evitarea situațiilor de risc;
- desfășurarea acțiunilor de deblocare a ușilor, cu scopul salvării persoanelor
blocate în locuințe;
- desfășurarea intervențiilor de salvare a persoanelor din fîntîni și guri de
canalizare;
- desfășurarea intervențiilor SMURD naționale și transfrontaliere, pentru
salvarea cetățenilor și acordarea ajutorului calificat;
- participarea la acțiunile de donare a echipamentului și tehnicii de specialitate
- desfășurarea evenimentelor sportive (meciuri, spartachiade), cu participarea
angajaților subdiviziunilor MAI, inclusiv și angajații IGSU;
- desfășurarea Exercițiului de stat major PPRD East 2, cu diferite tematici, cu
scopul schimbului de practici de specialitate;
- participarea IGSU în cadrul Forumului european de Protecție Civilă;
- desfășurarea instruirilor echipelor de salvatori, pentru însușirea unor practici
noi de intervenție și salvare pe apă;
- desfășurarea instruirilor de echipe suplimentare de paramedici SMURD.
Toate acestea au constituit drept sursă pentru realizarea comunicatelor
informative despre activitățile și acțiunile salvatorilor, pompierilor și echipelor
SMURD din țară.
Astfel, pentru trimestrul I a anului 2018, acțiunile menționate mai sus au fost
mediatizate prin intermediul a 471 agenții de presă, 470 posturi TV, 126 posturi
radio și 86 comunicate oficiale.

