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NOTĂ INFORMATIVĂ 
cu privire la situațiile excepționale și incendiile 

 care s-au produs în Republica Moldova pe parcursul  
lunilor ianuarie-august ale anului 2021 

 

În perioada lunilor ianuarie-august ale anului 2021, în republica au fost înregistrate 
238 SE, în comparație cu 275 din aceeași perioadă a anului 2020 (există o scădere de 
13%), dintre care: 

- 137 SE cu caracter tehnogen (192 SE din aceeași perioadă a anului 2020), care au 
provocat pagube materiale în sumă de 514 mii 500 lei, dintre care cele mai majore 
situații excepționale au fost 4 explozii:  

1) deflagrație într-o casă de locuit  în or. Sîngerei; 

2) deflagrație într-un bloc de locuit în mun. Chișinău, sec. Botanica; 

3) deflagrație într-o casă de locuit în rl. Dubăsari sat. Holercani; 

4) deflagrație într-o casă de locuit în rl. Nisporeni sat. Călimănești. 

- 100 SE cu caracter natural,  unde a fost înregistrată o pagubă materială de 607 
mln 816 mii 900 lei (79 SE în aceeași perioadă a anului 2020, unde a fost înregistrată o 
pagubă materială în sumă de 6 mlrd 520 mln 682 mii lei). 

- 1 SE cu caracter biologico-social, este prelungită epidemia de COVID-19 care s-a 
început în primăvara anului 2020 (4 SE în aceeași perioadă a anului 2020, care au 
provocat pagube în sumă de 82 mii 700 lei). 

Prejudiciul material total în această perioadă, este în sumă de 608 mln 331 mii 500 
lei, în comparație cu 6 mlrd 521 mln 916 mii 200 lei în aceeași perioadă a anului 2020.  

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport s-au produs 1002 incendii, (1185 în 
anul 2020), soldate cu decesul a 59 persoane, inclusiv 1 copil (67 persoane, inclusiv 3 
copii, în anul 2020), prejudiciul material constituind suma de 48 mln 106 mii 400 lei (108 
mln 891 mii 700 lei în 2020). 

În urma incendiilor au fost distruse: 

• construcții – 168;  

• unități de tehnică – 47;  

• nutreț – 158 t. 

 De la incendii, în republică au fost salvate 204 persoane și bunuri materiale salvate 
în sumă de 215 mln 682 mii 800 lei. 

Datorită intervenției prompte a efectivului, au fost salvate 450 persoane din diferite 
situații excepționale și incendii. 
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Indicii statistici 
privind numărul situațiilor excepționale și incendiilor produse 

pe parcursul anilor 2020 și 2021 
 

Clase 
situațiilor excepționale 

(SE) 

2020 2021 % 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 

SE cu caracter tehnogen 192 1151,5 137 514,5      -29 -55 

SE cu caracter natural 79 6520682 100 607816,9 27 -91 

SE cu caracter biologico-
social 

4 82,7 1  -50 -88 
 

În total SE 275 6521916,2 238 608331,5 -13 -91 

Incendii 1185 108891,7 1002 48106,4 -15 -56 

 

Numărul 
situațiilor excepționale și consecințele acestora pe parcursul anului 2021 
 

Nr. 
d/o Denumirea SE N-rul 

Decedați / 
inclusiv copii 

Traumatizați 
(intern. spit.) / 
inclusiv copii 

Paguba 
materială 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 
 

SE cu caracter tehnogen 
1. Depistarea munițiilor neexplodate 132    
2. Explozii în edificii și construcții de locuit, 

de menire social-culturală 
4 2/- 8/3 514,5 

3. Depistarea sau pierderea substanțelor 
explozive, munițiilor 

1 
   

Total 137 2/- 8/3 514,5 
 

SE cu caracter natural 

4. Vijelie 4   5248 
5. Furtună de praf 1   1274 
6. Grindină mare 8   31964 
7. Ploi torențiale 26   58187,5 
8. Ploi de lungă durată 4   3820,3 
9. Ploi torențiale cu grindină 22   202928,3 

10. Ploi torențiale cu vînt puternic 14   29221,2 
11. Ploi torențiale cu grindină și cu vînt 

puternic 
16   265237,1 

12. Ninsoare puternică 1   0 
13. Înghețuri 2   3431,9 
14. Nivelul înalt al apei (inundație) 2   6504,8 

Total 100 -/- -/- 607816,9 

 
SE cu caracter biologico-social 

15. Epidemie (continuarea COVID-19) 1 3406/- 114660/- 0 

Total 1 3406/- 114660/- 0 
 

Total în urma SE: 238 3408/- 114668/3 608331,5 
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