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

Republica Moldova pe parcursul lunilor Ianuarie - Iunie 2019 
 

Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova în 
perioada menţionată a anului 2019, ne demonstrează, că numărul lor s-a majorat cu 51 % 
în comparaţie cu anul 2018 (de la 125 la 189). 

 
În anul 2019 au fost înregistrate: 
- SE cu caracter tehnogen – 96; 
- SE cu caracter natural – 91; 
- SE cu caracter biologico-social – 2; 
- incendii –  786, paguba materială în urma cărora a constituit 28 mln 515,5 mii lei. 
 

În urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au avut de suferit 163 persoane, dintre 
care 62 au decedat, inclusiv 3 copii. În total, numărul decedaţilor  în comparaţie cu anul 
2018 s-a majorat cu 11% (de la 56 la 62 persoane). 

La efectuarea lucrărilor de salvare de la situaţii excepţionale şi incendii au fost 
salvate 142 persoane. 

 

Indicii statistici 
privind numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor 

pe parcursul anilor 2018 şi 2019 
 

 2018 2019 % 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 75 100 96 - 28 -100 

SE cu caracter natural 45 246475,7 91 535637,5 102 117 

SE cu caracter biologico 

– social  

5 - 2  -60 -100 

În total SE 125 246641,9 189 535637,5 51 117 

Incendii 799 40197,3 786 28515,5 -2 -29 
 

 

 
Numărul 

situaţiilor excepţionale şi consecinţele acestora pe parcursul anului 2019 
 

 

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 muniţiilor neexplodate 96    
Total 96    

SE cu caracter natural 



2. Vijelie  7   7013,6 

3. Virtej 4   23553,6 

4. Secetă 1   121 

5. Furtună de praf 1   4811 

6. Îngheturi 2   2617,4 

7. Grindină mare 12   28878,9 

8. Ploi torențiale 21   76730,4 

9. Ploi torențiale cu grindină 27   198355,9 

10. Ploi torențiale cu vînt puternic 4   92255,4 

11. Ploi torențiale cu grindină și cu vînt 
puternic 

9   97239,5 

12. Nivel înalt al apei (inundații) 3   4060,7 

Total 91   535637,5 

SE cu caracter biologico - social 

Total 2  80/12 - 

13 Intoxicația oamenilor în urma 
consumului produselor alimentare 

2  80/12  

ÎN TOTAL 189  80/12 535637,5 
 

 
 

Incendiile 
În urma incendiilor au avut de suferit 83 persoane, dintre care 62 au decedat, 

inclusiv 3 copii. 
În urma incendiilor au fost distruse: 

- construcţii – 122; 
- unităţi de tehnică – 37; 
- nutreţ – 118 t. 

De la incendii în republică au fost salvate 142 persoane şi bunuri materiale în sumă 
de 145 mln 032 mii lei. 

 

 


