
INDICII STATISTICI 
despre numărul situaţiilor excepţionale ce s-au produs 

în Republica Moldova pe parcursul 01.12 - 31.12 ale anilor 2019 şi 2020

Clasele şi genurile situaţiilor 
excepţionale

2019 2020 %

N-rul 
de SE

Decedaţi 
/ inclusiv 

copii

Internaţi 
în spital / 
inclusiv 

copii

Paguba 
materială 
(mii lei)

N-rul 
de SE

Decedaţi 
/ inclusiv 

copii

Internaţi 
în spital / 
inclusiv 

copii

Paguba 
materială 
(mii lei)

N-rul 
de SE

Paguba
materială

TOTAL 13 3/- 2/1 8.0 12 -8 -100

Cu caracter tehnogen, inclusiv: 13 3/- 2/1 8.0 12 -8 -100
- accidente (catastrofe) pe 
traseele auto (catastrofe auto de 
proporţii)

1 3/- 2/1 -100 100

- explozii în edificii şi construcţii 
de locuit, de menire social- 
culturală

1 8.0 -100 -100

- depistarea muniţiilor 
neexpodate 11 12 9 100

Şef Direcţie analiză, planificare şi gestionare baze de date Nadejda Chetraru
exec. Alexei PASCARI 
tel. 022 738558



INDICII STATISTICI Tabel 3
despre numărul situaţiilor excepţionale ce s-au produs 

în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.12 ale anilor 2019 şi 2020

Clasele şi genurile situaţiilor 
excepţionale

2019 2020 %

N-rul 
de SE

Decedaţi 
/ inclusiv 

copii

Internaţi 
în spital / 
inclusiv 

copii

Paguba 
materială 

(mii lei)

N-rul 
de SE

Decedaţi 
/ inclusiv 

copii

Internaţi în 
spital / 

inclusiv copii

Paguba 
materială 
(mii lei)

N-rul 
de SE

Paguba
materială

TOTAL 328 8/1 151/17 992232.3 375 2986/2 144867/7730 6470603.4 14 552

Cu caracter tehnogen, 
inclusiv: 206 6/1 29/3 148.0 276 1/- 6/2 1151.5 34 678

- accidente (catastrofe) pe 
traseele auto (catastrofe auto 
de proporţii)

3 6/1 29/3 140.0 -100 -100

- explozii în edificii şi 
construcţii de locuit, de menire 
social-culturală

1 8.0 2 1/- 2/- 551.0 100 6788

- depistarea muniţiilor 
neexpodate 199 271 36 100

- depistarea sau pierderea 
substanţelor explozive, 
muniţiilor

2 -100 100

- explozii în spaţii deschise, pe 
străzi, în locurile de 
aglomerare în masă a 
persoanelor (staţiile 
transportului în comun, pieţe, 
tîrguri angro, stadioane, 
parcuri, etc.)

2 2/2 600.0 100 100

- formarea şi răspîndirea 
substanţelor chimic 
periculoase în procesul 
reacţiei chimice, declanşate în 
urma unui accident

1 2/- 0.5 100 100

- prăbuşirea clădirilor şi 
construcţiilor locative, de 
menire social - culturală

1 -100 100

Cu caracter natural, inclusiv: 114 992084.3 93 6469369.2 -18 552
- vijelii 9 7337.0 3 43831.0 -67 497
- vîrtejuri 4 23553.6 1 67.2 -75 -100
- furtună de praf 1 4811.0 1 1444.0 -70
- grindină mare 14 31369.2 8 62475.8 -43 99
- ploi torenţiale 25 89978.4 32 97991.1 28 9
- ploi de lungă durată 1 540.0 100 100
- ploi torenţiale cu grindină 31 361594.3 18 85296.2 -42 -76
- ploi torenţiale cu vînt puternic 8 112776.4 9 16035.8 13 -86
- ploi torenţiale cu grindină şi 
cu vînt puternic 12 270264.4 3 1278.7 -75 -100

- secetă 4 75751.6 1 5897209.5 -75 7685
- îngheţuri 2 2617.4 12 248255.2 500 9385
- furtuni puternice cu 
descărcări electrice 1 7970.3 -100 -100

- nivelul înalt al apei 
(inundaţie) 3 4060.7 4 14944.6 33 268

Cu caracter biologico-social, 
inclusiv: 8 2/- 122/14 6 2985/2 144861/7728 82.7 -25 100

- epidemie 1 2985/2 144818/7685 100 100
- intoxicaţia oamenilor în urma 
consumului produselor 
alimentare

3 122/14 1 36/36 -67 100

- intoxicaţia oamenilor cu 
substanţe toxice şi alte 
substanţe (în afară de cazuri 
aaccidentale)

1 2/- -100 100

- intoxicaţia oamenilor cu 
substanţe toxice şi alte 
substanţe (cazuri în grup)

1 7/7 100 100



- cazuri unice de îmbolnăvire 
cu boli exotice şi contagioase 
deosebit de periculoase ale 
animalelor agricole

3 3 82.7 100

- epizotii 1 -100 100

Şef Direcţie analiză, planificare şi gestionare baze de date Nadejda Chetraru
exec. Alexei PASCARI 
tel. 022 738558


