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NOTĂ INFORMATIVĂ 

cu privire la situațiile excepționale și incendiile 

care s-au produs în Republica Moldova pe parcursul lunii ianuarie a anului 2021 
 

 

 

În perioada lunii ianuarie a anului 2021 au fost înregistrate 4 SE, în comparație cu 7 

SE din aceeași perioadă a anului 2020 (atestăm o scădere de 43%), dintre care: 

- 3 SE cu caracter tehnogen (6 SE din aceeași perioadă a anului 2020), care nu au 

provocat pagube materiale, dintre care cea mai majoră situație excepțională a fost 1 

explozie: deflagrație într-o casă de locuit în or. Sîngerei. 

- SE cu caracter natural nu s-au produs (SE în aceeași perioadă a anului 2020 nu au 

fost înregistrate). 

- SE cu caracter biologico-social nu s-au produs, dar este menținută situația 

epidemiologică COVID-19, care s-a început în primăvara anului 2020 (1 SE în aceeași 

perioadă a anului 2020, care a provocat pagube în sumă de 78 mii 500 lei). 

Prejudiciul material în luna ianuarie a anului 2021 nu este atestat, în comparație cu 

78 mii 500 lei, din aceeași perioadă a anului 2020.  

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport s-au produs 143 incendii, (183 în 

anul 2020), soldate cu decesul a 18 persoane (21 persoane, inclusiv 2 copii, în anul 2020), 

prejudiciul material constituind suma de 5 mln 84 mii 700 lei (6 mln 410 mii 500 lei în 

2020). 

În urma incendiilor au fost distruse: 

• construcții – 12;  

• unități de tehnică – 9;  

• nutreț – 13 t. 

 

De la incendii, în republică au fost salvate 85 persoane și bunuri materiale în sumă 

de 25 mln 202 mii lei. 

 

Datorită intervenției prompte a efectivului, au fost salvate 87 persoane din diferite 

situații excepționale și incendii. 
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Indicii statistici 

privind numărul situațiilor excepționale și incendiilor produse 
pe parcursul lunii ianuarie a 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 6 0,5 3 0 -50 -100 

SE cu caracter natural 0 0 0 0 0 0 

SE cu caracter biologico-social 1 78,5 1 0 100 100 

În total SE 7 79 4 0 -43 -100 

Incendii 183 6 410,5 143 5 084,7 -22 -21 

 

 
 

Numărul 
situațiilor excepționale produse pe parcursul  

lunii ianuarie a anului 2021 și consecințele acestora 
 

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 2 0/0 0/0 0 
2. Explozii în edificii și construcții de locuit, 

de menire social-culturală 
1 1/0 2/0 0 

Total 3 1/0 2/0 0 
SE cu caracter natural 

Total 0 0/0 0/0 0 
SE cu caracter biologico-social 

3. Epidemie 1 453/0 14 937 / 452 0 

Total 1 453/0 14 937 / 452 0 

 

                                   Total în urma SE: 4 454/0 14 939 / 452 0 
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