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Secția analiză și evidență statistică a DAEP a DGPSRM a IGSU 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la situațiile excepționale și incendiile 

care s-au produs în Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2020 
 

Analiza  situațiilor  excepționale (SE),  ce  s-au  produs  pe  teritoriul  Republicii 

Moldova în perioada menționată a anului 2020, ne demonstrează, că numărul lor s-a 

majorat cu 13% în comparație cu anul 2019 (de la 299 la 338).  

Astfel, pe parcursul lunilor ianuarie-octombrie 2020, au fost înregistrate 338 SE, 

dintre care: 

- 239 SE cu caracter tehnogen (178 SE din aceeași perioadă a anului 2019), care au 

provocat pagube de 1 mln 151 mii 500 lei, dintre care cele mai majore pagube au fost 4 

explozii: 1) în garaj, mun.Chișinău, str.Deleanu; 2) explozia tractorului în or.Căușeni; 3) 

deflagrație în r.Nisporeni, s.Zberoaia); 4) explozie unei muniții neexplodate în raionul 

Ialoveni s. Bălțați. 

- 93 SE cu caracter natural (114 SE din aceeași perioadă a anului 2019), care au 

provocat pagube în sumă de 6 mlrd 306 mln 895 mii 400 lei, dintre care cele mai mari 

pagube a provocat: seceta - 5 mlrd 739 mln 095 mii 100 lei; înghețurile - 248 mln 255 mii 

200 lei; ploi torențiale - 93 mln 708 mii 700 lei; ploile torențiale cu grindină - 85 mln 296 

mii 200 lei.  

- 6 SE cu caracter biologico-social (7 SE din aceeași perioadă a anului 2019), care au 

provocat pagube în sumă de 82 mii 700 lei. 

Prejudiciul material total se estimează la suma 6 mlrd 308 mln 129 mii 600 lei, în 

comparației cu 992 mln 224 mii 300 lei în aceeași perioadă a anului 2019. Această sumă 

mare este rezultată în urma consecințelor situațiilor excepționale cu caracter natural: 

secetă, înghețuri, ploi torențiale și ploi torențiale cu grindină. 

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport s-au produs 1465 incendii, (1329 în 

2019), soldate cu decesul a 76 persoane, inclusiv 4 copii, (85 persoane, inclusiv 5 copii, 

în 2019), și prejudiciul material în sumă de 125 mln 983 mii lei, comparativ cu 61 mln 

338 mii 400 lei în 2019. 

În urma incendiilor au fost distruse: construcții – 198; unități de tehnică – 74; nutreț 

– 1317 t.  

De la incendii în republică au fost salvate 249 persoane și bunuri materiale în sumă 

de 300 mln 268 mii lei. 

Datorită intervenției prompte a efectivului au fost salvate 250 persoane din diferite 

situații excepționale și incendii. 
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Indicii statistici 
privind numărul situațiilor excepționale și incendiilor 

pe parcursul anilor 2019 și 2020 
 

Clase 
situațiilor excepționale 

(SE) 

2019 2020 % 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 178 140,0 239 1 151,5 + 34 723 

SE cu caracter natural 114 992 084,3 93 6 306 895,4 – 18 536 

SE cu caracter biologico-social 7 - 6 82,7 - 14 100 

În total SE 299 992 224,3 338 6 308 129,6 + 13 536 

Incendii 1329 61 338,4 1465 125 983,0 + 10 105 

 

Numărul 
situațiilor excepționale și consecințele acestora pe parcursul anului 2020 

 

Nr. 
d/o 

Denumirea SE N-rul 
Decedați / 

inclusiv copii 

Traumatizați 
(intern. spit.) / 
inclusiv copii 

Paguba 
materială 
(mii lei) 

1 2 3 4 5 6 
SE cu caracter tehnogen 

1. Depistarea muniţiilor neexplodate 234    
2. Explozii în spații deschise, pe străzi, în 

locurile de aglomerare în masă a 
persoanelor (stațiile transportului în 
comun, piețe, târguri angro, stadioane, 
parcuri, etc.) 

2  2/2 600,0 

3. Formarea și răspândirea substanțelor 
chimic periculoase în procesul reacției 
chimice, declanșate în urma unui 
accident 

1  2/- 0,5 

4. Explozii în edificii și construcții de locuit, 
de menire social-culturală 

2 1/- 2/- 551,0 

Total 239 1/- 6/2 1 151,5 
SE cu caracter natural 

5. Vijelii 3   43 831,0 

6. Vîrtejuri 1   67,2 

7. Furtună de praf 1   1 444,0 

8. Grindină mare 8   62 475,8 

9. Ploi torențiale 32   93 708,7 

10. Ploi de lungă durată 1   540,0 

11. Ploi torențiale cu grindină 18   85 296,2 

12. Ploi torențiale cu vînt puternic 9   15 958,8 

13. Ploi torentiale cu grindină și vînt 
puternic 

3   1 278,7 

14. Secetă 1   5 739 095,1 

15. Înghețuri 12   248 255,2 

16. Nivel înalt al apei (inundație) 4   14 944,6 

Total 93   6 306 895,4 

SE cu caracter biologico-social 
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SE cu caracter biologico social 
17. Intoxicația oamenilor în urma 

consumului produselor alimentare 
1  36/36  

18. Cazuri unice de îmbolnăvire cu boli 
exotice și contagioase deosebit de 
periculoase ale animalelor agricole 

3   82,7 

19. Intoxicația oamenilor cu substanțe 
toxice și alte substanțe (cazuri în grup) 

1  7/7  

20. Epidemie 1 1 800/- 76 582/2 343  

Total 6 1 800/- 76 625/2 385 82,7 

 

Total în urma SE: 338 1 801/- 76 631/2 388 6308129,6 

 


