
 
Notă informativă  

 cu privire la situaţiile excepţionale şi incendiile care s-au produs în  
Republica Moldova pe parcursul anului 2015 

 

Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova în 
anul 2015, ne demonstrează, că numărul lor s-a micşorat cu 18,5 % în comparaţie cu anul 
2014 (de la 335 la 273). 

 
În anul 2015 au fost înregistrate: 
- SE cu caracter tehnogen – 201, paguba materială în urma cărora a constituit 4 mln 

164 mii lei; 
- SE cu caracter natural – 62, paguba materială în urma cărora a constituit 400 mln  

434,4 mii lei; 
- SE cu caracter biologico - social – 10, paguba materială în urma cărora a constituit 3 

mii lei. 
- incendii –  1816, paguba materială în urma cărora a constituit 58 mln 943,4 mii lei. 
Paguba materială totală a constituit circa 463 mln 544,8 mii lei.  
 

În urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au avut de suferit 288 persoane, dintre 
care 119 au decedat, inclusiv 6 copii. În total, numărul decedaţilor  în comparaţie cu anul 
2014 s-a micşorat cu 5,5 % (de la 126 la 119 persoane). 

La efectuarea lucrărilor de salvare de la situaţii excepţionale şi incendii au fost 
salvate 691 persoane. 

 

Indicii statistici 
privind numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor 

pe parcursul anilor 2014 şi 2015 
 

 2014 2015 % 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 215 3641,7 201 4164 - 6,5 + 14,3 

 

SE cu caracter natural 112 190701,7 62 400434,4 - 44,6 + 110 

SE cu caracter biologico 

– social  

8  10 3 + 25 + 100 

În total SE 335 194343,4 273 404601,4 - 18,5 + 108,2 

Incendii 1890 65912,1 1816 58943,4 - 3,9 - 10,6 
 
 

Numărul 
situaţiilor excepţionale şi consecinţele acestora pe parcursul anului 2015 

 

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. Avarii la sisteme termice în sezonul rece 
al anului 

3   20 

2. Avarii la sisteme de alimentare cu apă 
potabilă a populaţiei 

1   42,2 

3. Depistarea muniţiilor neexplodate 186    
4. Depistarea sau pierderea substanţelor 

explozive, muniţiilor 
6    



 2 
5.  Explozii in construcţii de locuit 3 4/2 3/1 3991,8 
6. Accidente pe trasee auto 1 5/- 2/- 110 
7. Depistarea surselor de radiaţie ionizată 1    

Total 201 9/2 5/1 4164 

SE cu caracter natural 

8. Vijelii 15   5110 

9. Vîrtejuri 3   265,8 

10. Grindină mare 14   22942,9 

11. Ploi torenţiale 4   403,2 

12. Ploi torenţiale cu grindină 15   54058,2 

13. Ploi torenţiale cu vînt puternic 1   411,4 

14. Ploi torenţiale cu grindină şi vînt 
puternic 

9   58673,5 

15. Secetă 1   258569,4 

Total 62   400434,4 

SE cu caracter biologico-social 

16. Caz unic de îmbolnăvire cu boli 
contagioase deosebit de periculoase ale 
oamenilor 

2  2/-  

17. Caz unic de îmbolnăvire cu boli 
contagioase deosebit de periculoase ale 
animalelor agricole 

1   3 

18. Intoxicaţia oamenilor cu substanţe 
toxice 

1 3/-   

19. Intoxicaţia oamenilor în urma 
consumului produselor alimentare. 

6  117/57  

Total 10 3/- 119/57 3 

ÎN TOTAL 273 12/2 124/58 404601,4 
 

 
Incendiile 
În urma incendiilor au avut de suferit 152 persoane, dintre care 107 au decedat, 

inclusiv 4 copii. 
În urma incendiilor au fost nimicite: 

- construcţii – 126; 
- unităţi de tehnică – 80; 
- nutreţ – 1451 t. 

De la incendii în republică au fost salvate 686 persoane şi bunuri materiale în sumă 
de circa 336 mln. 036 mii lei. 

 

 


