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NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

cu privire la situațiile excepționale și incendiile care s-au produs în 

Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie-aprilie 2020 

 

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

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

majorat cu 52% în comparație cu anul 2019 (de la 66 la 100). 
 

În anul 2020 au fost înregistrate: 

- SE cu caracter tehnogen – 79; 

- SE cu caracter natural – 17; 

- SE cu caracter biologico-social – 4; 

- incendii –  662, paguba materială în urma cărora a constituit 82 mln 193 

mii 300 lei. 
 

În urma situațiilor excepționale și incendiilor au avut de suferit 2735 persoane, 

dintre care 177 au decedat, inclusiv 2 copii.  

În total, numărul decedaților  în comparație cu anul 2019 s-a majorat cu 340% 

(de la 52 la 177 persoane). 

La efectuarea lucrărilor de salvare de la situații excepționale și incendii au fost 

salvate 1406 persoane. 

 
 

Indicii statistici 

privind numărul situaţiilor excepţionale şi incendiilor 

pe parcursul anilor 2019 şi 2020 

 
 

 2019 2020 % 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 52 - 79 0.5 52 100 

SE cu caracter natural 14 37995,6 17 135990,8 21 258 

SE cu caracter biologico – 

social  

-  4 82,7 100 100 

În total SE 66 37995,6 100 136074,0 52 258 

Incendii 589 21091,3 662 82193,3 12 290 
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Numărul 

situațiilor excepționale și consecințele acestora pe parcursul anului 2020 

 
 

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 77    
2. Explozii în spații deschise, pe străzi, în 

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

1  2/2  

3. Formarea și raspindirea substantelor 
chimic periculoase în procesul reacției 
chimice, declanșate în urma unui 
accident 

1  2/- 0.5 

Total 79  4/2 0,5 

SE cu caracter natural 

4. Vîjelii 2   1820,6 

5. Vîrtejuri 1   67,2 

6. Ploi torențiale cu grindină 1    

7. Secetă 3   67104,4 

8. Ănghețuri 10   66998,6 

Total 17   135990,8 

SE cu caracter biologico social 

9. Enzotii 1   78,5 
10. Intoxicația oamenilor în urma 

consumului produselor alimentare 
1  36/36  

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

1   4,2 

12. Pandemie 1 122/- 2503/134  

Total 4 122/- 2539/170 82.7 

Total 100 122/- 2543/172 136074,0 

 
 

Incendiile 
 

În urma incendiilor au avut de suferit 70 persoane, dintre care 55 au decedat, 

inclusiv 2 copii. 

În urma incendiilor au fost distruse: 

- construcţii – 101; 

- unităţi de tehnică – 29; 

- nutreţ – 197 t. 

De la incendii în republică au fost salvate 134 persoane și bunuri materiale în 

sumă de 103 mln 179 mii lei. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Secția analiză și evidență statistică a DAEP a DGPSRM a IGSU a MAI 


