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NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

cu privire la situațiile excepționale și incendiile 
 care s-au produs în Republica Moldova pe parcursul  

lunilor ianuarie-noiembrie ale anului 2021 
 
 

În perioada lunilor ianuarie-noiembrie ale anului 2021, în republica au fost 
înregistrate 287 SE, în comparație cu 363 din aceeași perioadă a anului 2020 (există o 
scădere de 21%), dintre care: 

 

- 184 SE cu caracter tehnogen (264 SE din aceeași perioadă a anului 2020), care au 
provocat pagube materiale în sumă de 514 mii 500 lei, dintre care cele mai majore 
situații excepționale au fost 4 explozii:  

1) deflagrație într-o casă de locuit  în or. Sîngerei; 
2) deflagrație într-un bloc de locuit în mun. Chișinău, sec. Botanica; 
3) deflagrație într-o casă de locuit în rl. Dubăsari, sat. Holercani; 
4) deflagrație într-o casă de locuit în rl. Nisporeni, sat. Călimănești. 
5) accident (catastrofe) auto pe traseul auto R-30 în rl. Ștefan Vodă. 
 

- 102 SE cu caracter natural,  unde a fost înregistrată o pagubă materială de 683 
mln 261 mii 300 lei (93 SE în aceeași perioadă a anului 2020, unde a fost înregistrată o 
pagubă materială în sumă de 6 mlrd 558 mln 615 mii 100 lei). 

 

- 1 SE cu caracter biologico-social, este prelungită epidemia de COVID-19 care s-a 
început în primăvara anului 2020 (6 SE în aceeași perioadă a anului 2020, care au 
provocat pagube în sumă de 82 mii 700 lei). 

 

Prejudiciul material total în această perioadă, este în sumă de 683 mln 775 mii 
900 lei, în comparație cu 6 mlrd 559 mln 849 mii 300 lei în aceeași perioadă a anului 
2020.  

 

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport s-au produs 1464  incendii, (1602 
în anul 2020), soldate cu decesul a 78 persoane, inclusiv 1 copil (89 persoane, inclusiv 4 
copii, în anul 2020), prejudiciul material constituind suma de 66 mln 946 mii 800 lei 
(132 mln 334 mii 800 lei în 2020). 

În urma incendiilor au fost distruse: 

 construcții – 219;  

 unități de tehnică – 74;  

 nutreț – 4410 t. 
 

 De la incendii, în republică au fost salvate 281 persoane și bunuri materiale 
salvate în sumă de 319 mln 150 mii 800 lei. 

 

Datorită intervenției prompte a efectivului, au fost salvate 527 persoane din 
diferite situații excepționale și incendii. 
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INDICII STATISTICI 
privind numărul situațiilor excepționale și incendiilor produse 

pe parcursul anilor 2020 și 2021 
 

Clase 
situațiilor excepționale 

(SE) 

2020 2021 % 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 

SE cu caracter tehnogen 264 1151,5 184 514,5 -30 -55 

SE cu caracter natural 93 6558615,1 102 683261,3 10 -90 

SE cu caracter biologico-
social 

6 82,7 1  -83 -100 
 

În total SE 363 6559849,3 287 683775,9 -21 -90 

Incendii 1602 132334,8 1464 66946,8 -9 -49 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Numărul 
situațiilor excepționale și consecințele acestora pe parcursul anului 2021 

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 munițiilor neexplodate 178    
2. Explozii în edificii și construcții de locuit, 

de menire social-culturală 
4 2/- 8/3 514,5 

3. Depistarea sau pierderea substanțelor 
explozive, munițiilor 

1    

4. Accident (catastrofă) pe traseele auto 
(catastrofe auto de proportii) 

1 6/- 1  

Total 184 8/- 9/3 514,5 
 

SE cu caracter natural 
5. Vijelie 4   4315,7 
6. Furtună de praf 1   1274 
7. Grindină mare 8   31964 
8. Ploi torențiale 26   69808,9 
9. Ploi de lungă durată 4   4110,3 

10. Ploi torențiale cu grindină 22   199178 
11. Ploi torențiale cu vînt puternic 14   29914,1 
12. Ploi torențiale cu grindină și cu vînt 

puternic 
17   328109,8 

13. Ninsoare puternică 1   0 
14. Înghețuri 3   6631,9 
15. Nivelul înalt al apei (inundație) 2   7954,7 

Total 102   683261,3 
 

SE cu caracter biologico social 
16. Epidemie (continuarea COVID-19) 1 6124/- 218292/1696 0 

Total 1 6124/- 218292/1696 0 
 

Total în urma SE 287 6132/- 218301/1699 683775,9 

 


