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INDICII STATISTICI PENTRU 12 LUNI ANULUI 2019 
 

12_2019_00_Indicii statistici despre situațiile excepționale (incendii), paguba 

materială și bunuri materiale salvate în urma acestora în Republica Moldova în 

perioada de 10 ani (2010 – 2019). 

12_2019_0_Analiza indicilor statistici despre situațiile excepționale (incendii), 

numărul de decedați, suma pagubei materiale și bunurilor materiale salvate în urma 

acestora în Republica Moldova în luna decembrie, cît și pe parcursul a 12 luni ale 

anului 2019. 

12_2019_1_Notă informativă cu privire la situațiile excepționale și incendiile care s-

au produs în Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2019. 

12_2019_2_Notă cu privire la asigurarea măsurilor de protecție a populației și 

bunurilor materiale în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale, inclusiv 

incendiilor, ce s-au produs în Republica Moldova pe parcursul anului 2019. 

12_2019_3_Indicii statistici despre tipul și numărul situaţiilor excepţionale ce s-au 

produs în Republica Moldova pe parcursul a 12 luni ale anului 2019. 

12_2019_4_Indicii statistici despre tipul și numărul situaţiilor excepţionale ce s-au 

produs în Republica Moldova pe parcursul a 12 luni ale anului 2019 (date 

comparative). 

12_2019_5_Indicii statistici despre tipul și numărul situaţiilor excepţionale ce s-au 

produs Republica Moldova pe parcursul a 12 luni ale anului 2019 (selectate pe 

raioane). 

12_2019_6_Indicii statistici despre obiectivele afectate de incendii în Republica 

Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-decembrie 2019 ai anilor 2018 și 2019 (date 

comparative). 

12_2019_7_Indicii statistici despre instituțiile afectate de incendii pe parcursul 

lunilor ianuarie-decembrie ai anilor 2018 și 2019 (date comparative). 

12_2019_8_Indicii statistici despre raioanele afectate de incendii pe parcursul lunilor 

ianuarie-decembrie ale anului 2019. 

12_2019_9_Indicii statistici despre raioanele afectate de incendii pe parcursul lunilor 

ianuarie-decembrie ai anilor 2018 și 2019 (date comparative). 

12_2019_10_Indicii statistici despre cauzele incendiilor /lunile ianuarie-decembrie ai 

anilor 2018 și 2019 (date comparative). 
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        Secția analiză și evidență statistică a DAEP a DGPSRM a IGSU a MAI 


