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NOTĂ INFORMATIVĂ  
 

 cu privire la situaţiile excepţionale şi incendiile care s-au produs în  

Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-martie 2020 
 

Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii 

Moldova în perioada menţionată a anului 2020, ne demonstrează, că numărul lor s-a 

majorat cu 32% în comparaţie cu anul 2019 (de la 41 la 54). 

 

În anul 2020 au fost înregistrate: 

- SE cu caracter tehnogen – 46; 

- SE cu caracter natural – 4; 

- SE cu caracter biologico – social – 4; 

- incendii –  460, paguba materială în urma cărora a constituit 47 mln 049 

mii lei. 
 

În urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au avut de suferit 431 persoane, 

dintre care 50 au decedat, inclusiv 2 copii. În total, numărul decedaţilor  în 

comparaţie cu anul 2019 s-a majorat cu 4% (de la 47 la 50 persoane). 

La efectuarea lucrărilor de salvare de la situaţii excepţionale şi incendii au fost 

salvate 117 persoane. 

 
 

Indicii statistici 

privind numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor 

pe parcursul anilor 2019 şi 2020 

 
 

 2019 2020 % 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 29 - 46 0.5 59 100 

SE cu caracter natural 12 35378,3 4 1887,8 -67 -69 

SE cu caracter biologico – 

social  

-  4  100 100 

În total SE 41 35378,3 54 82,7 32 -94 

Incendii 457 17076,2 460 47049,0 1 176 
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Numărul 

situațiilor excepționale și consecințele acestora pe parcursul anului 2020 

 
 

Nr. 
d/o 

Denumirea SE N-rul 
Decedaţi / 

inclusiv copii 

Traumatizaţi 
(intern. spit.) / 
inclusiv copii 

Paguba 
materială 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 

SE cu caracter tehnogen 

1. Depistarea munițiilor neexplodate 45    
2. Formarea și răspândirea substanțelor 

chimic periculoase în procesul 
reacției chimice, declanșate în urma 
unui accident 

1  2/- 0.5 

Total 46  2/- 0,5 

SE cu caracter natural 

3. Vîjelii 2   1820,6 

4. Vîrtejuri 1   67,2 

5. Înghețuri 1    

Total 4   1887,8 

SE cu caracter biologico social 

6. Enzotii 1   78,5 
7. Intoxicația oamenilor în urma 

consumului produselor alimentare 
1  36/36  

8. Cazuri unice de îmbolnăvire cu boli 
exotice și contagioase deosebit de 
periculoase ale animalelor agricole 

1   4,2 

9. Pandemie 1 3/- 331/31  
Total 4 3/- 367/67 82.7 

Total 54 3/- 369/67 1970,9 

 
 
 

Incendiile 
 

În urma incendiilor au avut de suferit 61persoane, dintre care 47 au decedat, 

inclusiv 2 copii. 

În urma incendiilor au fost distruse: 

- construcţii – 73; 

- unităţi de tehnică – 19; 

- nutreţ – 162 t. 
 

De la incendii în republică au fost salvate 99 persoane şi bunuri materiale în 

sumă de 72 mln 860 mii lei. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Secția analiză și evidență statistică a DAEP a DGPSRM a IGSU a MAI 


