
 
Notă informativă  

 cu privire la situaţiile excepţionale şi incendiile care s-au produs în  
Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2016 

 

Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova în 
perioada menţionată a anului 2016, ne demonstrează, că numărul lor s-a majorat cu 4 % 
în comparaţie cu anul 2015 (de la 273 la 283). 

 
În anul 2016 au fost înregistrate: 
- SE cu caracter tehnogen – 159; 
- SE cu caracter natural – 113. 
- SE cu caracter biologico – social – 11; 
- incendii –  1664, paguba materială în urma cărora a constituit 44 mln 413,1 mii lei. 
 

În urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au avut de suferit 412 persoane, dintre 
care 123 au decedat, inclusiv 10 copii. În total, numărul decedaţilor  în comparaţie cu 
anul 2015 s-a majorat cu 4,8 % (de la 117 la 123 persoane). 

La efectuarea lucrărilor de salvare de la situaţii excepţionale şi incendii au fost 
salvate 1296 persoane. 

 

Indicii statistici 
privind numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor 

pe parcursul anilor 2015 şi 2016 
 

 2015 2016 % 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 201 4164,0 159 
 

122649,0 

 

- 21 + 2845 

SE cu caracter natural 62 400434,4 113 392569,8 + 82 - 2 

SE cu caracter biologico 

– social  

10 3 11 1 + 10 - 67 

În total SE 273 404601,4 283 515219,8 + 4 + 27 

Incendii 1816 58943,4 1664 44413,1 - 8 - 25 
 
 

Numărul 
situaţiilor excepţionale şi consecinţele acestora pe parcursul anului 2016 

 

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 152    
2. Depistarea sau pierderea substanţelor 

explozive, muniţiilor 
5    

3. Explozii in construcţii de locuit 1 4/- 9/-  
4. Catastrofe aeriene 1 4/-  122649,0 

Total 159 8/- 9/- 122649,0 

SE cu caracter natural 



 2 
4. Vijelii 5   1924 

5. Grindină mare 10   5509,8 

6. Ploi torenţiale 29   71054,7 

7. Ploi torenţiale cu grindină 40   66353,2 

8. Ploi torenţiale cu vînt puternic 8   649,5 

9. Ploi torenţiale cu grindină şi vînt 
puternic 

16   163113,9 

10. Viscole puternice 1   - 

11. Îngheţuri 1   81933,5 

12. Revărsarea apelor 2   1991,0 

13. Vîrtejuri 1   40,1 

Total 113   392569,8 

SE cu caracter biologico – social 

13. Cazuri unice de îmbolnăvire cu boli 
exotice şi contagioase deosebit de 
periculoase ale oamenilor 

1   1 

14. intoxicaţia oamenilor în urma 
consumului produselor alimentare 

6  155/23  

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

2 4/2 5/2  

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

2  73/72  

Total 11 4/2 233/97 1 

ÎN TOTAL 283 12/2 244/98 515219,8 
 

 
Incendiile 
În urma incendiilor au avut de suferit 168 persoane, dintre care 111 au decedat, 

inclusiv 8 copii. 
În urma incendiilor au fost distruse: 

- construcţii – 108; 
- unităţi de tehnică – 57; 
- nutreţ – 713 t. 

De la incendii în republică au fost salvate 581 persoane şi bunuri materiale în sumă 
de circa 218 mln. 759,6 mii lei. 

 

 


