
 
Notă informativă  

 cu privire la situaţiile excepţionale şi incendiile care s-au produs în  
Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2017 

 

Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova în 
perioada menţionată a anului 2017, ne demonstrează, că numărul lor s-a micşorat cu 14 
% în comparaţie cu anul 2016 (de la 283 la 243). 

 
În anul 2017 au fost înregistrate: 
- SE cu caracter tehnogen – 146; 
- SE cu caracter natural – 92. 
- SE cu caracter biologico – social – 5; 
- incendii – 1609, paguba materială în urma cărora a constituit 58 mln 579 mii lei. 
 

În urma situaţiilor excepţionale şi incendiilor au avut de suferit 161 persoane, dintre 
care 86 au decedat, inclusiv 8 copii. În total, numărul decedaţilor  în comparaţie cu anul 
2016 s-a micşorat cu 30 % (de la 123 la 86 persoane). 

La efectuarea lucrărilor de salvare de la situaţii excepţionale şi incendii au fost 
salvate 1734 persoane. 

 

Indicii statistici 
privind numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor 

pe parcursul anilor 2016 şi 2017 
 

 2016 2017 % 
N-rul Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul Paguba 
materială 
(mii lei) 

N-rul Paguba 
materială 
(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 159 
 

122649,0 
 

146 327 - 8 - 122322 

SE cu caracter natural 113 392569,8 92 403751,6 - 19 +11122 
SE cu caracter biologico 
– social  

11 1 5 30,8 -55 + 29,8 

În total SE 283 515219,8 243 404109,4 - 14 - 111101 
Incendii 1664 44413,1 1609 58579 - 3 +14168,6 

 
 
 

Numărul 
situaţiilor excepţionale şi consecinţele acestora pe parcursul anului 2017 

 

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 142    
2. Depistarea sau pierderea substanţelor 

explozive, muniţiilor 
1    

3. Ruperea barajelor (digurilor,ecluzelor, 
batardourilor etc.) cu apariţia viiturii de 
erupţie 

1   327,0 

4. Avarii la construcţii subterane 1 3/0   
5. Avarii la sisteme termice în sezonul rece 

al anului 
1    



 2 
Total 146 3/0  327,0 

SE cu caracter natural 

6. Vijelie 1   67,5 
7. Grindină mare 7   12815,0 
8. Ploi torenţiale 2   1810,5 
9. Ploi torenţiale cu grindină 12   25000,7 
10. Ploi torenţiale cu vînt puternic 14  1/- 17196,3 
11 Ploi torenţiale cu grindină şi vînt 

puternic 
16   67550,8 

12. Ninsoare puternică 17   182767,2 
13 Viscole puternice 3   6452,2 
14 Îngheţuri 23   90091,0 

Total 95   403751,6 
SE cu caracter biologico – social 

15 Intoxicarea oamenilor în urma 
consumului produselor alimentare 

1  22/7  

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

2 3/1 11/11  

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

1  1/0  

18 Epizotii (piesta porcină africană) 1   30,8 
Total 2 3/1 34/18 30.8 

ÎN TOTAL 246 6/1 35/18 404109,6 
 
 
 

Incendiile 
În urma incendiilor au avut de suferit 120 persoane, dintre care 80 au decedat, 

inclusiv 7 copii. 
În urma incendiilor au fost distruse: 

- construcţii – 137; 
- unităţi de tehnică – 69; 
- nutreţ – 850 t. 

De la incendii în republică au fost salvate 343 persoane şi bunuri materiale în sumă 
de circa 237 mln 059 mii lei. 
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