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GENERALITĂŢI 

 

(1) ,,Recomandările metodice privind analiza situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, UTA Găgăuzia 

şi impactul asupra populaţiei, economiei şi mediului ambiant”, au fost elaborate în scopul stabilirii unei modalităţi unice privind 

identificarea şi evaluarea situaţiilor excepţionale posibile pe teritoriul raionului, (municipiului, UTA Găgăuzia).  

(2) La elaborarea Recomandărilor metodice s-a condus de prevederile Standardelor internaţionale ISO 31000 

(15.11.2009) „Managementul riscului - Principii şi linii directoare”, IEC/ISO 31010 (11.2009) „Managementul riscului - Tehnici 

de evaluare a riscurilor”, Documentul de lucru al membrilor Comisiei Europene (SEC (2010) 1626, Bruxelles 21.12.2010), 

documentul de lucru nr.5 - Politica de evaluare a riscurilor/pericolelor pentru regiunea de Est ENPI (Instrumentul European de 

Vecinătate şi Parteneriat)” din cadrul Programei de prevenire, pregătire şi reacţionare la situaţii excepţionale cu caracter tehnogen 

şi natural (PPRD-East), cît şi cunoştinţele şi experienţa acumulată pe parcursul participării la diferite activităţi naţionale şi 

internaţionale pe tematica dată.  

(3) Procesul de elaborare a ,,Analizei situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, UTA Găgăuzia şi 

impactul asupra populaţiei, economiei şi mediului ambiant” se organizează de către Preşedintele Comisiei pentru Situaţii 

Excepţionale a raionului (municipiului, UTA Găgăuzia), prin formarea unui grup de lucru, sub conducerea şefului Direcţiei 

(Secţiei) situaţii excepţionale teritoriale a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, cu implicarea, în procesul de 

lucru, a reprezentanţilor serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative 

centrale, specialiştilor din diferite domenii, altor instituţii în activitatea cărora se pot produce situaţii excepţionale. 

(4)  După finalizarea procedurii de elaborare a „Analizei situaţiilor excepţionale pe teritoriul raionului, municipiului, 

UTA Găgăuzia şi impactul asupra populaţiei, economiei şi mediului ambiant”, documentul urmează a fi coordonat cu serviciile 

publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale, (instituţiile şi organizaţiile 

implicate în procesul de elaborare a Analizei respective), prezentat şi aprobat la o şedinţă a Comisiei pentru situaţii excepţionale a 

raionului (municipiului, UTA Găgăuzia). 

(5) Actualizarea ,,Analizei situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, UTA Găgăuzia şi impactul asupra 

populaţiei, economiei şi mediului ambiant”, se va efectua o dată la 5 ani, pînă la data de 31 decembrie, sau imediat, în cazul 

apariţiei (depistării) altor surse a situaţiilor excepţionale şi va servi ca bază la actualizarea Planului protecţiei civile a raionului, 

(municipiului, UTA Găgăuzia), oraşului, satului, (comunei) în situaţii excepţionale. 
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I. DESCRIEREA RAIONULUI (MUNICIPIULUI, UTA GĂGĂUZIA) 
 

1.1. Particularităţi geografice şi de relief: 

1.1.1.Poziţia geografică;  

1.1.2. Frontierele şi suprafaţă; 

1.1.3.Forme de relief; 

1.1.4.Vegetaţia (suprafeţe forestiere) 

1.1.5.Fauna 

1.2. Particularităţi administrative: 

1.2.1.Oraşul-reşedinţă a raionului; 

 1.2.2.Descrierea localităţilor se efectuează conform formei din tabel: 

          

Descrierea localităţilor 

 raionului (municipiului, UTA Găgăuzia) 
raionul, municipiul, UTA Găgăuzia Notă 

Total localităţi :   

Inclusiv :   

Municipiu   

Oraşe   

Sate (comune)   

municipii Localităţi din componenţa lor  

oraşe  Localităţi din componenţa lor  

sate (comune) Localităţi din componenţa lor  
 

 

Notă : Înscrierile se efectuează în conformitate cu Legea  nr. 764-XV  din  27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii 

Moldova  
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1.3. Populaţie: 

1.3.1.Numărul populaţiei (se descrie pentru fiecare municipiu, oraş, sat (comună).  
TOTAL Urban Rural  

Localitatea 
Ambele 

sexe 
Bărbaţi Femei 

Ambele 

sexe 
Bărbaţi Femei 

Ambele 

sexe 
Bărbaţi Femei 

Municipiul          

Oraşul          

Satul 

(comuna) 

         

Total raion          

Notă: înscrierile se efectuează conform datelor ultimului recensămînt.  

 

1.3.2.Densitatea medie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Caracteristici climaterice: 

1.4.1.Clima; 

1.4.2.Precipitaţii (valori extreme înregistrate, cantităţi lunare, anuale); 

1.4.3.Temperaturi (valori extreme înregistrate, valori medii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populaţia raionului (municipiului, UTA Găgăuzia)  

inclusiv  

Urbană  

Rurală  
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1.5. Reţeaua hidrografică 

1.5.1.Rîurile  

 Râul _______ (Descrierea se efectuează în formă liberă, pentru fiecare rîu) curge pe teritoriul raionului (municipiului, 

UTA Găgăuzia) între localitatea _________ şi localitatea _________. Străbate teritoriul pe o lungime de ____ km, din totalul 

lungimii sale de _____ km.  Afluenţi stânga __________ lungimea, afluenţi dreapta________ , lungimea. 

 Volumul (în situaţia cînd s-a înregistrat  -  înălţimea maxim înregistrată şi cînd) 
Nr. 

crt. 

Rîul Lugimea 

pe 

teritoriul 

raionului 

(km.) 

Debitul 

periculos 

(începerii 

inundaţiei) 

m3/s 

Valori 

maximale 

înregistrate 

sau înălţimea 

la care s-a 

ridicat apa 

Localităţi situate în 

zona de inundaţie 

Obiective situate în zona de inundaţie Existenţa digurilor de 

protecţie  (km) şi 

apartenenţa 

Notă 

APL Agenţia 

“Apele 

Moldovei” 
Case de 

locuit/persoane 

Obiective de menire social-

culturală, industriale, etc 
Debit 

m3/s 

H (m) 

            

Total *    * * * * *  

Notă: la compartimentul “Total” se înscriu numai compartimentele marcate cu *. 

 

1.5.2. Iazuri, lacuri. 
Nr. 

crt. 

Localitatea Supraf

aţa  

(km2.) 

Adîncime

a medie 

(m)  

Destinaţia Barajul Locul de 

amplasa

re 

(coordo

natele 

GPS la 

mijlocul 

digului) 

Propri

etar  

Aren

dator 

Localităţi situate în 

zona de inundaţie în 

caz de rupere a 

digului 

Numărul obiectivelor situată în zona 

posibilă de inundaţie  

Not

ă 

Case de 

locuit/persoan

e 

Obiective de menire 

social-culturală, 

industriale, etc. 

Materi

al 

starea 

Total *        * *   

Notă: la compartimentul “Total” se înscriu numai compartimentele marcate cu *. 
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1.5.3. - Iazuri, lacuri de pe teritoriul altor raioane, ce prezintă pericol de inundaţie raionului (municipiului, UTA 

Găgăuzia). 
Nr. 

crt. 

Localitatea Supraf

aţa  

(km2.) 

Adîncime

a medie 

(m)  

Destinaţia Barajul Locul de 

amplasa

re 

(coordo

natele 

GPS la 

mijlocul 

digului) 

Propri

etar  

Aren

dator 

Localităţi situate în 

zona de inundaţie în 

caz de rupere a 

digului 

Numărul obiectivelor situată în zona 

posibilă de inundaţie  

Not

ă 

Case de 

locuit/persoan

e 

Obiective de menire 

social-culturală, 

industriale, etc. 

Materi

al 

starea 

Total *        * *   

Notă: la compartimentul “Total” se înscriu numai compartimentele marcate cu *. 

 

1.6. Reţeaua de transport 

1.6.1. Drumuri auto: 
Nr. 

crt. 

Numărul 

drumului 

Traseul  

(între ce 

localităţi) 

 

Îmbrăcăminte 

rutieră  

 

Lungimea pe 

teritoriul 

raionului 

(km.) 

Numărul de 

poduri pe 

drum  

Apartenenţa 

(gestionarul)  
Sectoare cu dificultăţi de circulaţie  

(se nominalizează localitatea sau 

kilometrul drumului, unde este posibilă 

situaţia şi lungimea porţiunii ) 

Notă 

Întroieniri 

(sectoare 

deschise)  

Gheţuş 

(dealuri-

văi) 

Înnămolire 

în cazul 

ploilor 

torenţiale 

           

 

1.6.2. Căi ferate: 
Nr. 

crt. 

Traseul  

(între ce localităţi) 

Lungimea pe 

teritoriul raionului 

(km.) 

Numărul şi denumirea 

staţilor pe teritoriul 

raionului (municipiului, 

UTA Găgăuzia) 

Numărul de poduri  Treceri a traseelor 

auto la nivel cu calea 

ferată 

(localitatea, km 

traseului) 

Sectoare cu dificultăţi de 

circulaţie pe timp de iarnă 

(se nominalizează localitatea 

sau kilometrul drumului, unde 

este posibilă situaţia şi 

lungimea porţiunii ) 

Notă 

Pentru 

pasageri 

Pentru 

încărcatul/ 

descărcatul 

mărfii, 

tehnicii 
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1.6.3. Căi navigabile: 
Nr. 

crt. 

Rîul, fluviul Lungimea pe teritoriul 

raionului (km.) 

Numărul şi denumirea porturilor  Notă 

Pentru pasageri Pentru încărcatul/descărcatul mărfii, 

tehnicii 

 

      

 

1.6.4. Căi aeriene 
Nr. 

crt. 

Localitatea unde este amplasat aeroportul Destinaţia Apartenenţa  Notă 

  Pentru pasageri Pentru marfuri   

 

 

1.6.5. Reţele de conducte magistrale de gaze 

1.6.5.1. Presiune înaltă 
Nr. 

crt. 

Traseul  

(între ce localităţi) 

Lungimea pe 

teritoriul raionului 

(km.) 

Diametrul 

gazoductului 

Presiunea Localităţile unde sînt 

amplasate staţii de 

pompare sau 

distribuire 

Gestionarul  Notă 

        

1.6.5.2 Presiune medie şi joasă 
Nr. 

crt. 

Traseul  

(între ce localităţi) 

Lungimea pe 

teritoriul raionului 

(km.) 

Diametrul 

gazoductului 

Presiunea Localităţile unde sînt 

amplasate staţii de 

pompare sau 

distribuire 

Gestionarul  Notă 
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1.6.6. Reţele electrice 
Nr. 

crt. 

Denumirea traseului şi 

tensiunea în linii 

Traseul  

(între ce localităţi) 

Lungimea pe teritoriul 

raionului (km.) 

Localităţi unde sînt 

amplasate puncte de 

distribuire 

(transformatoare) 

Gestionarul  Notă 

       

 

 

1.6.7. – Reţele de conducte magistrale de apă; 

 

1.7. Descrierea caracteristicilor economice 
 

1.7.1. Întreprinderi de producere (cu un personal mai mare de 50 persoane) 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Genul de activitate  

(ce produce, depozitează, 

transportă, etc.) 

Numărul de muncitori Gestionarul Notă 

       

 Total       

 

 

1.7.2. Întreprinderi industriale care produc, utilizează, depozitează sau transportă substanţe toxice periculoase (se 

indică inclusiv depozitele de pesticide) 
Nr. 

crt. 

Localitatea 

(adresa) 

Denumirea 

obiectului 

(adresa 

juridică) 

Tipul 

substanţei, 

cantitatea 

maximă (tone) 

Numărul de 

muncitori 

Gestionarul Suprafaţa 

maxim care 

poate fi 

contaminată 

(m2) 

Obiective ce pot nimeri în zona contaminată Notă 

Case de 

locuit/populaţie 

Obiective de menire 

social-culturală, 

etc./personal 

          

 Total          
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1.7.3. Obiecte care utilizează sau depozitează materiale radioactive 
Nr. 

crt. 

Localitatea 

(adresa) 

Denumirea obiectului adresa 

juridică) 

Tipul materialului radioactiv 

sau  a sursei de iradiere 

ionizantă 

Cantitatea  Numărul de 

muncitori 

Gestionarul Suprafaţa 

maxim care 

poate fi 

contaminată 

(m2) 

Notă 

         

 Total         

 

1.7.4. Staţii de alimentare cu combustibil sau depozite de păstrare a produselor petroliere 
Nr. 

crt. 

Localitatea 

(adresa) 

Denumirea 

obiectului 

Tipul 

combustibilului, 

cantitatea 

maximă (tone) 

Numărul de 

muncitori 

Gestionarul Existenţa 

instalaţiilor 

autonome de 

stingere a 

incendiului 

(da/nu) 

Obiective ce pot nimeri în zona 

periculoasă 

Notă 

Case de 

locuit/populaţie 

Obiective de 

menire social-

culturală, 

etc/personal 

          

 Total          

 

 

 1.7.5. Agricultura 
Nr. 

crt. 

Localitatea Suprafaţa arabilă 

pe localităţi (ha) 

Păşuni (ha) Vii (ha) Livezi (ha) Păduri (ha) Notă 

        

 Total       

1.7.6. Creşterea animalelor şi păsărilor (complexe de creştere a animalelor, păsărilor, etc.) 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectivului Categoriile de animale 

(bovine, porcine, ovine, 

etc, ), păsări 

Capacitatea maximă 

(capete) 

Proprietar Notă 

       

 Total       
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1.7.7. Resurse naturale 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Tipul resurselor Numărul personalului Apartenenţa Notă 

       

 Total       

 

1.8. Obiective de menire social-culturală 

1.8.1 Grădiniţe de copii 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectivului Numărul maxim de copii Numărul cadrelor 

didactice 

Apartenenţa Notă 

       

 Total       

1.8.2 Instituţii  de învăţămînt (şcoli generale, licee, colegii, instituţii de învăţămînt superior, etc.) 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de 

studenţi/elevi 

Numărul cadrelor 

didactice 

Apartenenţa Notă 

       

 Total       

 

1.8.3 Tabere de odihnă pentru copii. 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectivului Numărul maxim de copii Numărul cadrelor 

didactice 

Apartenenţa Notă 

       

 Total       

1.8.4. Instituţii medicale  
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de paturi 

(pentru spitale) 

Numărul de medici Apartenenţa Notă 

       

 Total       

 

1.8.5. Instituţii sociale (aziluri de bătrîni, internate, etc.) 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de paturi Numărul personalului Apartenenţa Notă 

       

 Total       
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1.8.6. Instituţii de cultură (case de cultură, biblioteci publice, teatre, muzee, cinematografe, etc.) 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Numărul maxim de locuri Numărul persoanului Apartenenţa Notă 

       

 Total       

1.8.7. Monumente istorice de valoare naţională 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Notă 

    

 Total    

 

1.8.8. Terenuri de fotbal, complexe sportive 
Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Denumirea obiectului Suprafaţă, numărul 

maxim de locuri 

Numărul personalului Apartenenţa Notă 

       

 Total       

 1.9. Utilităţi 

 1.9.1. Sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă 
Nr. 

crt. 

Localitatea  Lungimea reţelei (m) Numărul de hidarnţi Numărul personalului Gestionarul Notă 

       

 Total       

  1.9.2. Sisteme de epurare 
Nr. 

crt. 

Localitatea  Cantitatea maximă de stocare m3 Numărul personalului Gestionarul Notă 

      

 Total      

 

 1.9.3. Reţele termice 
Nr. 

crt. 

Localitatea  Numărul de consumatori Numărul personalului (angajaţi) Gestionarul Notă 

      

 Total      

 

 1.9.4. Altele  - în dependenţă de particularităţile teritoriale 
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II. IDENTIFICAREA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE POSIBILE  

LA NIVELUL RAIONULUI, (MUNICIPIULUI, UTA GĂGĂUZIA)   

 

 2.1. Situaţii excepţionale cu caracter tehnogen  

2.1.1. Accidente de transport (catastrofe). 

2.1.1.1.Localităţile unde sînt treceri a traseelor rutiere peste calea ferată şi numărul total al trecerilor. 

2.1.1.2.Agenţi economici, care transportă substanţe toxice periculoase. 

2.1.1.3. Rute principale de transport (tranzit) ale substanţelor toxice periculoase (se descrie traseul şi numărul drumurilor). 

2.1.2. Incendii, explozii, pericol de explozie  

- se descriu obiectivele unde se pot produce, cantitatea maximă de substanţe ce poate fi deţinută la fiecare obiectiv, suprafaţa 

ce poate fi afectată, localităţile în care sînt amplasate obiectivele, numărul de case şi  populaţie ce locuiesc în zona periculoasă. 

2.1.3.Depistarea muniţiilor neexplodate 

Se descriu localităţile şi locurile (foste acţiuni de luptă unde este depistată muniţia neexplodată din timpul celui de-al II 

Război Mondial). 

2.1.4. Avarii cu degajarea (cu pericol de degajare) substanţelor chimic periculoase:  
Întreprinderi industriale care produc, utilizează, depozitează sau transportă substanţe toxice periculoase (se indică inclusiv depozitele de 

pesticide) 
Nr. 

crt. 

Localitatea 

(adresa) 

Denumirea 

obiectului 

Tipul substanţei, 

cantitatea 

maximă (tone) 

Numărul de 

muncitori 

Gestionarul Suprafaţa 

maxim care 

poate fi 

contaminată 

(m2) 

Obiective ce pot nimeri în zona 

contaminată 

Notă 

Case de 

locuit/populaţ

ie 

Obiective de 

menire social-

culturală, 

etc/personal 

 Total          

 

2.1.5. Depăşirea concentraţiei maxime admisibile a substanţelor periculoase în mediul ambiant. 

2.1.6. Avarii cu degajarea (pericol de degajare) substanţelor radioactive. 

2.1.7. Prăbuşirea bruscă a edificiilor, construcţiilor. 

2.1.8. Avarii la sisteme electroenergetice. 
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2.1.9. Avarii la sisteme comunale de asigurare vitală. 

2.1.10. Avarii la sisteme de legătură şi comunicaţii electronice. 

2.1.11. Avarii la instalaţii industriale de epurare. 
Nr. 

crt. 
Rîul care poate fi 

poluat 

Obiective la care se 

poate produce 

avaria 

Tipul substanţei 

care poate polua 

Cantitatea maxim 

posibilă a substanţei 

care poate polua (t) 

Pot fi afectate de poluare Notă 

Localităţi  Prize de apă 

        

 

2.1.12. Avarii hidrodinamice. 

2.1.13. Situaţii excepţionale cu caracter cosmic. 

   

 2.2. Situaţii excepţionale cu caracter natural  

2.2.1. Fenomene geofizice periculoase - cutremure de pămînt, se descrie:  

Distanţa din oraşul-reşedinţă pînă în zona Vrancea, România. 

Intensitatea posibilă a cutremurului pe teritoriul raionului (municipiului, UTA Găgăuzia), (conform scării de intensitate 

seismică MSK -64). 

Deteriorări posibile, cît şi efecte complementare (alunecări de teren, avarii la diferite obiective, etc.) 

Vechimea medie a fondului locativ. 

2.2.2. Fenomene geologice periculoase:  

Localităţi cu focare de alunecări de teren: 
 

Nr. 

crt. 

Localitatea (adresa) Suprafaţa 

sectorului (ha) 

Cauza activizării Anul activizării Starea reală 

(activ/neactiv) 

Obiective supuse pericolului Notă 

Case de 

locuit/popul

aţie 

Drumuri  Instituţii 

de menire 

social-

culturală, 

etc. 

          

 Total          

 

2.2.3. Fenomene meteorologice şi agrometeorologice periculoase (vijelii, uragane, vîrtejuri; ploi torenţiale, ploi de lungă 

durată, ninsoare puternică, depuneri puternice de lapoviţă, viscole puternice, polei puternice, ger puternic, arşiţă puternică, ceaţă 

puternică, secetă, îngheţuri, furtuni puternice cu descărcări electrice).  
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2.2.3.1.Locul de amplasare a punctelor de lansare a rachetelor antigrindină: 
Nr. 

crt. 

Denumirea Unităţii speciale Localitatea de amplasare a Punctelor de 

lansare 

Suprafaţa protejată (%) Notă 

     

 

2.2.3.2.Suprafaţa raionului protejată de căderi de grindină: 
Nr. 

crt. 

Primăria Teritoriul protejat (%) Suprafaţa protejată de cădere de grindină Notă 

Total (ha) Terenuri agricole (ha) 

      

 

2.2.4. Fenomene hidrologice periculoase (viituri pluviale (de zăpadă), banchiză în derivă, etiaj, formarea timpurie a podului 

de gheaţă şi îngheţarea apei fluviilor navigabile, debaclu intensiv).  

Referitor la probabilitatea producerii inundaţiilor se descriu localităţile în care există pericol de inundaţii, separat pentru rîuri 

şi pentru bazine acvatice (ruperea barajelor iazurilor (lacurilor). 

 

2.2.4.1. Pericol posibil de inundaţie din cauza avariilor la  nodurile hidrotehnice, revărsării rîurilor 
Nr. 

crt. 

Rîul Debitul 

de apă la 

care este 

posibilă 

inundare

a 

Localităţi 

cu risc de 

inundaţii  

Timpul (m) 

estimat de 

ajungere a 

apei de la 

nodul 

hidrotehnic 

pînă la 

localitate 

Pot fi inundate  Notă 

Case/perso

ane (nr.) 

Obiective 

industriale  

Obiective 

de menire 

social 

culturală 

Terenuri 

agricole 

(ha) 

Păşuni 

(ha) 

Păduri 

(ha) 

Drumuri 

(km) 

Cimitire 

              

 Total  *  * * * * * * * *  

Notă: la compartimentul “Total” se înscriu numai compartimentele marcate cu *. 
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2.2.4.2. Pericol posibil de inundaţie din cauza deteriorării barajelor iazurilor (lacurilor) 
Nr. 

crt. 

Iazul 

(lacul) 

Localităţi 

cu risc de 

inundaţii  

Pot fi inundate  Notă 

Case/persoa

ne (nr.) 

Obiective 

industriale  

Obiective de 

menire 

social 

culturală 

Terenuri 

agricole (ha) 

Păşuni (ha) Păduri (ha) Drumuri 

(km) 

Cimitire 

            

 Total           

2.2.4.3. Diguri de protecţie împotriva inundaţiilor  
Nr. 

crt. 

Rîul Lungimea pe teritoriul 

raionului 

Gestionarul digurilor de protecţie    Localităţi pe 

care le 

protejează 

Starea 

tehnică 

Notă 

lungimea 

rîului 

lungimea 

digului 

APL Agenţia “Apele Moldovei” 

2.2.5. Fenomene hidrogeologice periculoase:  

2.2.6.Incendii în natură:  

2.2.7. Situaţii excepţionale cauzate de schimbarea stării pămîntului (solului, subsolului, landşaftului):  

2.2.8. Situaţii excepţionale cauzate de schimbarea componenţei şi proprietăţilor atmosferei (mediului atmosferic):  

2.2.9. Situaţii excepţionale cauzate de schimbarea stării hidrosferei (mediului acvatic):  

2.2.10. Situaţii excepţionale cauzate de schimbarea stării biosferei:  

   

 2.3. Situaţii excepţionale cu caracter biologico-social  

2.3.1. Boli contagioase ale oamenilor:  

2.3.2. Intoxicarea oamenilor:  

2.3.3. Boli contagioase ale animalelor agricole:  

2.3.4. Intoxicarea în masă a animalelor agricole:  

2.3.5. Pierirea în masă a animalelor sălbatice:  

2.3.6. Atacarea plantelor agricole de boli şi dăunători:  

 

Notă: 



 19 

1. Situaţiile excepţionale posibile în republică sînt specificate în Hotărîrea Guvernului nr. 1076  din  16.11.2010 „Cu privire 

la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi 

teritoriului în caz de situaţii excepţionale”. 

 2. Analiza situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, UTA Găgăuzia, se efectuează reieşind din 

particularităţile teritoriului administrativ, tipul de întreprinderi (agenţi economici, genul de activitate), care funcţionează în 

teritoriu, numărul lor, cît şi cele amplasate în raioanele sau statele vecine ce pot afecta teritoriul raionului (municipiului, UTA 

Găgăuzia) concret, existenţa cursurilor de apă, iazurilor, depozitelor de păstrare a substanţelor chimice periculoase, etc.  

3. Se descriu numai situaţiile excepţionale posibile pe teritoriul raionului (municipiului, UTA Găgăuzia). 

 

III. ANALIZA SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE PRODUSE REAL PE TERITORIUL RAIONULUI, 

(MUNICIPIULUI, UTA GĂGĂUZIA)   

 

Notă:  

1. Situaţia se expune pe genuri de situaţii excepţionale, în baza informaţiilor statistice de producere a situaţiilor excepţionale 

pe teritoriul dat. 

2. Informaţia statistică se ia pentru perioada anilor 2004-2014. 

 

3.1. Situaţii excepţionale cu caracter tehnogen: 

Se expun situaţiile excepţionale cu caracter tehnogen (incendiile se descriu într-un compartiment separat) produse real pe 

teritoriul raionului (municipiului, UTA Găgăuzia), făcîndu-se referinţă la numărul de situaţii excepţionale de acest gen 

înregistrate real la nivelul respectiv, numărul victimelor şi prejudiciul material, conform tabelului: 

 

______________ (SE ) şi consecinţele acestora (cîte un tabel separat pentru fiecare gen de situaţie excepţională) 

 

Anii 

Consecinţe 

Notă Numărul SE Au decedat 

persoane 

Paguba materială (mii lei) 

...     

...     

2014     

În total     
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La fiecare situaţie descrisă se aplică un grafic privind evoluţia în ani ca număr, ca persoane decedate şi ca prejudiciu 

material. 

După enumerarea tuturor situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen produse, se aplică un tabel centralizator cu următorul 

conţinut: 

 

Statistica 

situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen pe parcursul anilor 2004 - 2014  

şi consecinţele acestora (excepţie incendii) 

Nr. 

d/o 
Denumirea SE 

Consecinţele SE 

Notă 
Numărul SE 

Au decedat 

persoane 

Numărul 

localităţilor afectate 

Paguba materială 

(mii lei) 

1.  
Catastrofe aeriene în aeroporturi şi 

localităţi      

2. Accidente de transport pe pasaje de 

intersecţie cu calea ferată 
     

3. 
Accidente (catastrofe pe trasee 

auto)      

4. 

Explozii în clădiri, la comunicaţii şi 

utilaje 

ale obiectelor industriale 

     

5. 
Explozii la obiective inflamabile şi 

explozibile      

6. 

Explozii în edificii şi construcţii de 

locuit, 

de menire social-culturală 

     

7. Depistarea muniţiilor neexplodate      

8. 

Depistarea sau pierderea 

substanţelor 

explozive, muniţiilor 

 

    

9. Explozii în spaţii deschise      

10. Explozii la obiective agricole      
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11. 
Explozii ale gazoductelor 

magistrale      

12. 
Explozii în clădiri şi instituţii de 

cult      

13. Avarii cu degajarea substanţelor 

chimic periculoase 
     

14. 
Depistarea substanţelor chimic 

periculoase      

15. 
Pierderea surselor de radiaţie 

ionizată      

16. 

Prăbuşirea elementelor 

comunicaţiilor 

de transport 

     

17. 

Prăbuşirea clădirilor şi 

construcţiilor 

cu destinaţie industrială 

     

18. 

Prăbuşirea clădirilor şi 

construcţiilor 

locative, de menire social-culturală 

     

19. Avarii la reţele electrice      

20. 

Avarii la sisteme de canalizare cu 

degajarea 

masivă a substanţelor poluante 

     

21. 

Avarii la sisteme termice în sezonul 

rece 

al anului 

     

22. Avarii la sisteme de alimentare cu 

apă potabilă a populaţiei 
     

23. 

Avarii la instalaţii de epurare a 

apelor reziduale ale întreprindelor 

industriale cu degajarea masivă a 

substanţelor poluante 

 

    

 
Alte situaţii excepţionale 

înregistrate      

  ÎN TOTAL      
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3.1.1. Incendii 

Date statistice de producere a incendiilor pe localităţi 
Nr. 

crt. 

 

Localităţile 

raionului 

Numărul de incendii produse Total Notă 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

1.               

2.               

3.               

 Total              

 

Date statistice de producere a incendiilor în perioada 2004-2014 

Anii Numărul incendiilor 
Au decedat 

persoane 

Paguba materială 

(mii lei) 

2004    

2005    

2006    

2007    

2008    

2009    

2010    

2011    

2012    

2013    

2014    

În total    

 

După descrierea datelor statistice a incendiilor produse, se aplică grafice: 

- privind evoluţia evenimentelor pe ani; 

- număr de incendii produse pe localităţi; 

- cauzelor producerilor incendiilor; 

- obiectivele la care s-au produs incendiile; 

- etc. 
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3.2. Situaţii excepţionale cu caracter natural:  

______________ (SE ) şi consecinţele acestora (cîte un tabel separat pentru fiecare gen de situaţie excepţională produsă)  

 

Anii 

Consecinţe 

Notă Numărul SE Au decedat 

persoane 

Numărul 

localităţilor afectate 

Paguba materială (mii lei) 

...      

...      

2014      

În total      

   

 

3.2.2. După enumerarea tuturor situaţiilor excepţionale cu caracter natural şi consecinţele înregistrate ale acestora se aplică 

un tabel centralizator cu următorul conţinut: 
 

Statistica 

situaţiilor excepţionale cu caracter natural pe parcursul anilor 2004 - 2014  

şi consecinţele  acestora 

Denumirea SE 

Consecinţele SE 

Notă 
Numărul 

SE 

Au 

decedat 

persoane 

Numărul 

localităţilor 

afectate 

Paguba 

materială 

(mii lei) 

Cutremure de pămînt      

Alunecăti de teren      

Vijelii      

Vîrtejuri      

Grindină mare      

Ploi torenţiale      

Ploi torenţiale cu grindină mare      

Ploi torenţiale cu vînt puternic      

Ploi torenţiale cu grindină mare şi 

vînt puternic 
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Ploi de lungă durată      

Ninsoare puternică      

Depuneri puternice de lapoviţă      

Viscole puternice      

Polei puternic      

Ger puternic      

Arşiţă puternică      

Secetă      

Îngheţuri      

Furtuni puternice cu descărcări 

electrice 
     

Nivelul înalt al apei (inundaţie)      

Viituri pluviale (de zăpadă)      

Nivelul înalt al apelor subterane      

Incendii în masivele cerealiere      

Alte situaţii excepţionale înregistrate      

ÎN TOTAL      

 

3.3. Situaţii excepţionale cu caracter biologico-social 

Se expun situaţiile excepţionale cu caracter biologico-social produse pe teritoriul raionului, (municipiului, UTA Găgăuzia), 

făcîndu-se referinţă la numărul de situaţii excepţionale de acest gen înregistrate real la nivelul respectiv, numărul victimelor şi 

prejudiciul material, conform tabelului: 

Numărul cazurilor ______________ (SE ) şi consecinţele acestora  

(cîte un tabel separat pentru fiecare gen de situaţie excepţională) 

 

Anii 

Consecinţe 

Notă Numărul SE Au decedat 

persoane 

Spitalizaţi  Numărul 

localităţilor afectate 

Paguba materială (mii 

lei) 

...       

...       

2014       

În total       
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La fiecare situaţie excepţională descrisă se aplică un grafic privind evoluţia în ani ca număr, ca persoane decedate şi ca 

prejudiciu material. 

 

După enumerarea tuturor situaţiilor excepţionale cu caracter biologico-social, se aplică un tabel centralizator cu următorul 

conţinut: 
Statistica 

situaţiilor excepţionale cu caracter biologico-social pe parcursul anilor 2004 - 2014  

şi consecinţele acestora 

Nr. 

d/o 
Denumirea SE 

Consecinţele SE 

Notă 
Numărul SE 

Au decedat 

persoane 
Spitalizate 

Numărul 

localităţilor 

afectate 

Paguba 

materială 

(mii lei) 

1.  

Cazuri de molipsire în grup de boli 

contagioase periculoase ale 

oamenilor 

    

  

2. 

Izbucnirea epidemică a bolilor 

contagioase periculoase ale 

oamenilor 

      

3. Epidemie (gripă umană)       

4. Intoxicarea oamenilor în urma 

consumului produselor alimentare 
      

5. 
Intoxicarea oamenilor cu substanţe 

toxice 
      

6. 

Cazuri unice de îmbolnăvire cu 

boli contagioase deosebit de 

periculoase ale animelelor agricole 

      

7. 
Intoxicatea în masă a animalelor 

agricole 
      

8. 
Răspîndirea în masă a dăunătorilor 

de plante       

 ÎN TOTAL       
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IV. EVALUAREA GRADULUI DE PERICOL A SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE  

 4.1. Matricea riscurilor 

Matricea riscurilor reprezintă un instrument pentru înţelegere vizuală, care face legătură între doi parametri caracteristici 

situaţiilor excepţionale – posibilitatea de producere (frecvenţa de manifestare) şi impactul. 

Informaţia se prezintă în formă grafică ce permite efectuarea comparaţiilor cantitative a diferitor situaţii excepţionale. 

Este foarte important ca criteriile, în baza cărora se efectuează comparaţia, să fie unice, pentru toate situaţiile excepţionale 

analizate. 

 În vederea estimării situaţiilor excepţionale, care prezintă cel mai mare pericol pentru unitatea administrativ-teritorială, 

reieşind din statistica expusă se efectuează o analiză, luîndu-se ca parametri de bază: 

 a) Impactul: 

- Acţiunea situaţiei excepţionale asupra oamenilor - numărul victimelor (decedaţi); 

- Acţiunea situaţiei excepţionale asupra economiei, bunurilor materiale ale oamenilor, mediului ambiant, - 

prejudiciul material (mii lei); 

- alte criterii după caz. 

b) Frecvenţa producerii 

Pentru a fi posibil de măsurat şi comparat gradul de pericol al situaţiilor excepţionale, se apreciază criterii obiective de 

estimare. 

Perioada în care se efectuează analiza datelor statistice de producere a situaţiilor excepţionale este între anii 2004-

2014 (excepţie cutremurele de pămînt). 
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4.2. Estimarea gradului de pericol al situaţiilor excepţionale după numărul de victime: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul de frecvenţă  (posibilitatea declanşării) se ia între 0 şi  numărul de cazuri înregistrate real, a genului de 

situaţii  excepţionale care a înregistrat cea mai mare frecvenţă de producere şi se împarte în 4 categorii egale  

De la 0- 250 cazuri 250– 500 cazuri 500-750 cazuri 750 -1000 cazuri 

Criteriul de impact se 

ia între 0 şi numărul de 

victime a genului de 

situaţii  excepţionale 

care a înregistrat cel 

mai mare număr de 

victime şi se împarte în 

4 categorii egale 

0-250 persoane Mic/puţin probabil Probabil Frecvent Foarte frecvent 

250-500 persoane Considerabil Considerabil/probabil   

500-750 persoane Mare  Mare/frecvent  

750- 1000 persoane Foarte mare   
Foarte mare/Foarte 

frecvent 
 1 2 3 4 

 Notă:  

 Cifrele servesc ca exemplu, în tabel se vor expune cifre reale reieşind din situaţia în fiecare raion, (municipiu, UTA 

Găgăuzia). 

 Ulterior reieşind din tabelele cu date statistice se plasează fiecare situaţie excepţională în compartimentul respectiv al 

matricei reieşind din frecvenţa de manifestare şi impactul asupra oamenilor. 

 

4.3. Estimarea gradului de pericol al situaţiilor excepţionale după prejudiciul produs 
 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul de frecvenţă (posibilitatea declanşării) se ia între 0 şi  numărul de cazuri înregistrate real, a genului de 

situaţii  excepţionale care a înregistrat cea mai mare frecvenţă de producere şi se împarte în 4 categorii egale  

De la 0- 250 cazuri 250– 500 cazuri 500-750 cazuri 750 -1000 cazuri 

Criteriul de impact se 

ia între 0 şi suma de 

bani (în mii lei) a 

genului de situaţie  

excepţională care a 

înregistrat cel mai 

mare prejudiciu 

material şi se împarte 

în 4 categorii egale 

0-250 mii lei Mic/puţin probabil Probabil Frecvent Foarte frecvent 

250-500 mii lei Considerabil Considerabil/probabil   

500-750 mii lei Mare  Mare/frecvent  

750-1000 mii lei Foarte mare   
Foarte mare/Foarte 

frecvent 
 

1 2 3 4 
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 Notă:  

 Cifrele servesc ca exemplu, în tabel se vor expune cifre reale reieşind din situaţia în fiecare raion, (municipiu, UTA 

Găgăuzia). 

 

 Ulterior reieşind din tabelele statistice se plasează fiecare situaţie excepţională în compartimentul respectiv al matricei 

reieşind din numărul victimelor, prejudiciul material cauzat în raport cu frecvenţa de manifestare. 
 

V. URGENŢE 

 

Prin urgenţă se defineşte - orice caz de pericol pentru viaţă, sănătate, integritatea proprietăţii sau ordinea publică (orice 

situaţie ce necesită intervenţia echipelor de salvare-deblocare, stingere a incendiilor, medicale, poliţiei, altor servicii specializate) 

sau care generează sau poate genera o situaţie excepţională. 

La acest compartiment se specifică toate intervenţiile subdiviziunilor Serviciului PC şi SE (independente, sau desfăşurate în 

comun cu alte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul Asistenţă Medicală Urgentă al Ministerului Sănătăţii, 

administraţia teritorială a drumurilor, alte subdiviziuni sau instituţii, etc.) 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea 

lucrărilor de salvare 
... ... 2013 2014 TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Deblocarea uşilor       

2. Salvarea oamenilor      

3. Salvarea animalelor      

4. 
Intervenţii la accidente rutiere (cazuri 

ce nu se califică ca SE)      

5. Deblocarea persoanelor din auto      

6. Deblocarea cadavrelor din auto      

7. Scoaterea automobilelor din iaz      

8. Scoaterea auto de sub copaci căzuţi      

9. Deblocarea automobilelor (tracţiuni)      

10. Lucrări de cercetare sub ghiaţă      

11. Scoaterea cadavrelor din apă      

12. Căutarea cadavrelor sub apă      
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13. Căutarea obiectelor sub apă      

14. Căutarea cadavrelor cu cîini      

15. Căutarea oamenilor cu cîini      

16. Scoaterea cadavrelor de sub pămînt      

17. Depistarea cadavrelor în apartamente      

18. Închiderea apei în apartamente      

19. Intervenţii la deminare      

20. Intervenţii la reţele comunal-electrice      

21. Intervenţii în comun cu organele MAI      

22 Lucrări de drenaj      

23. Recuperarea substanţelor toxice      

24. Prevenirea incendiilor      

25. 

Lichidarea focarelor de ardere (iarbă 

uscată, gunoi, etc. ce nu este calificat 

ca incendiu)      

26. Scoaterea inelelor      

27. Scoaterea cadavrelor din fîntîni      

28. Acordarea primului ajutor medical      

29. Căutarea oamenilor dispăruţi      

30. Alte lucrări      

TOTAL      
 

VI. Estimarea forţelor şi mijloacelor necesare desfăşurării lucrărilor de prevenire şi/sau lichidare a consecinţelor 

situaţiilor excepţionale şi urgenţelor 
 

6.1. Lichidarea consecinţelor situaţiilor excepţionale se efectuează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1076 din 

16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul 

protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale. 

„Consecinţele situaţiilor excepţionale se lichidează cu forţele şi mijloacele organizaţiilor, instituţiilor şi agenţilor economici, 

indiferent de forma de organizare juridică (în continuare – organizaţii) şi ale autorităţilor administraţiei publice locale pe teritoriul 

cărora s-a declanşat situaţia excepţională, sub conducerea comisiilor pentru situaţii excepţionale.  

Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale de obiect se efectuează cu forţele şi mijloacele obiectului.  
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Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale locale se efectuează cu forţele şi mijloacele autorităţilor administraţiei 

publice locale (comunelor, oraşelor, municipiilor).  

Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale teritoriale se efectuează cu forţele şi mijloacele autorităţilor administraţiei 

publice locale ale raionului (unităţii teritoriale autonome), municipiului Chişinău.  

Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale naţionale se efectuează cu forţele şi mijloacele autorităţilor administraţiei 

publice locale de nivelul al doilea, al căror teritoriu a intrat în zona situaţiei excepţionale.  

În cazul în care pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale de obiect, locale, teritoriale şi naţionale nu sînt 

suficiente forţele şi mijloacele proprii, comisiile respective pentru situaţii excepţionale pot solicita ajutorul comisiilor pentru 

situaţii excepţionale ierarhic superioare.  

Lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale transfrontaliere se efectuează conform deciziei Guvernului, în conformitate 

cu prevederile dreptului internaţional şi acordurilor internaţionale ale Republicii Moldova.  

În cazul în care forţele şi mijloacele proprii nu sînt suficiente pentru lichidarea consecinţelor situaţiei excepţionale naţională, 

Guvernul solicită, în modul stabilit, asistenţă internaţională.” 

6.2 Reieşind din analiza situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, municipiu, UTA Găgăuzia şi impactul asupra 

populaţiei, economiei şi mediului ambiant, în Planul Protecţiei Civile a raionului, municipiului, UTA Găgăuzia, primăriei satului 

(comunei) în situaţii excepţionale se vor apreciază măsurile, forţele şi mijloacele necesare pentru desfăşurarea lucrărilor de 

prevenire şi intervenţie în caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, stabilindu-se mijloacele financiare necesare 

acestor scopuri. 
 

 VII. Anexe 

 La „Analiza situaţiilor excepţionale posibile la nivel de raion, (municipiu, UTA Găgăuzia) şi impactul  asupra populaţiei, 

economiei şi mediului ambiant” se aplică o hartă (sau fiecare gen de situaţie excepţională se prezintă pe hărţi separate), pe care se 

expune: 

1. Harta zonelor posibile a fi inundate; 

2. Harta sectoarelor cu alunecări de teren; 

3. Obiectivele periculoase din punct de vedere chimic, radioactiv, biologic, cu prezentarea suprafeţei ce poate fi afectată în 

caz de avarie; 

4. Zonarea seismică; 

5. Alte, conform particularităţilor teritoriale. 

 

 

Şef Direcţie (Secţie) situaţie excepţională a raionului (municipiului, UTA Găgăuzia) __________ 
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