Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență
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 2018, cât și măsurile întreprinse pentru prevenirea acestora
Pe parcursul anului 2018, activitatea Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă al MAI s-a axat pe îndeplinirea obiectivelor instituţionale,
cu scopul asigurării măsurilor de protecţie a populaţiei şi bunurilor materiale în
caz de pericol sau declanşare a situaţiilor excepţionale, inclusiv incendiilor.
Astfel, conform analizei intervenţiilor în perioada anului 2018, au fost
efectuate 12 724 intervenţii (în medie 35 pe zi) spre deosebire de 15 101
intervenţii din aceeaşi perioadă a anului trecut (2017), dintre care 60 intervenţii
SMURD (2237 în anul 2017), 1739 lichidarea incendiilor (1778 în anul 2017),
4021 lichidarea focarelor de ardere (4238 în anul 2017), 2534 la deblocarea
uşilor (2412 în anul 2017), 184 la salvarea persoanelor (86 în anul 2017), 264
salvarea animale (210 în anul 2017), 90 extragerea cadavrelor din fântâni și
bazine acvatice (95 în anul 2017), 491 la deblocări auto şi deblocare carosabil
(923 în anul 2017), 86 descarcerare auto (89 în anul 2017) şi 3255 alte tipuri
intervenţii (3033 în anul 2017).
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ÎN PERIOADA ANULUI 2017 IGSU A EFECTUAT 15101 DE
INTERVENŢII
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Analiza situaţiilor excepţionale, ce s-au produs pe teritoriul Republicii
Moldova în perioada anului 2018, ne demonstrează, că numărul lor nu s-a
majorat în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2017 (de la 243 la 242).
Paguba materială în urma situaţiilor excepţionale produse a fost de 298
mln 095,7 mii, comparativ cu 405 mln 128,7 mii în anul 2017.
Pe tipuri, situaţiile excepţionale se prezintă astfel:
• 161 situaţii excepţionale cu caracter tehnogen (146 în anul 2017) care au provocat decesul a 15 persoane, inclusiv 5 copii.
Informație cu privire la situațiile excepționale, unde au decedat persoane:
- 1 accident (catastrofă) pe traseele auto (catastrofă auto de proporții) în
raionul Anenii Noi, în apropierea satului Todirești în urma încălcării regulilor
de circulație a unuia dintre conducătorii auto. Au decedat 5 persoane, inclusiv
1 copil și alte 2 persoane au fost transportate la spital cu diferite traumatisme;
- 1 explozie la obiectiv agricol în raionul Anenii Noi, satul Roșcani în
urma circumstanțelor necunoscute s-a produs o explozie a unei muniții
neidentificate, în urma căreia au decedat 2 persoane;
- 1 explozie în edificii și construcții de locuit, de menire social-culturală în
mun. Chișinău, bulevardul Moscovei 11/5, într-un bloc locativ cu 21 de etaje,
s-a produs o explozie la etajul 16, unde în urma scurgerilor de gaze au fost
afectate aproximativ 10 apartamente de la etajele 13 – 18. În urma deflagrației,
au avut de suferit 13 persoane, dintre care 5 persoane au decedat, inclusiv un
copil cît și au fost evacuate 119 persoane.
• Pe parcursul anului 2018, s-au produs 1650 incendii, (1609 în 2017),
soldate cu decesul a 120 persoane, inclusiv 6 copii (in anul 2017, au fost
înregistrate 79 persoane decedate, inclusiv 7 copii), traumatizarea a 36
persoane, şi un prejudiciu material în sumă de peste 67 mln 190,3 lei,
comparativ cu 58 mln 579 mii lei în 2017. Datorită intervenţiei prompte a
efectivului de la incendii în republică au fost salvate 524 persoane şi bunuri
materiale în sumă de circa 259 mln 279 mii lei.
• 71 situaţii excepţionale cu caracter natural (92 în anul 2017), care au
provocat pagubă materială de 297 mln 929,5 mii lei.
Informație detailată cu privire la locul producerii situațiilor excepționale
cu caracter natural
- Ninsoare puternică (2 cazuri) în raioanele Ștefan Vodă și Căușeni;
- Viscol puternic (1 caz) în UTA Găgăuzia;
- Înghețuri (1 caz) în raionul Sîngerei;
- Surpări ale pământului (1 caz) (în urma ploilor torențiale) în raionul
Căușeni;
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- Vijelie (2 cazuri) în raionul Ștefan Vodă;
- Grindină mare (5 cazuri) în raioanele Ocnița, Donduşeni, Cahul, Soroca
şi Orhei;
- Ploi torențiale (19 cazuri) în raioanele Drochia, Sîngerei, Edineț,
Criuleni, Ialoveni, Glodeni, Cantemir, Leova și UTA Găgăuzia;
- Ploi torențiale cu vînt puternic (4 cazuri) în raioanele Căușeni, Hîncești,
Sîngerei și UTA Găgăuzia;
- Ploi torențiale cu grindină (28 cazuri) în raioanele Basarabeasca,
Briceni, Călărași, Căușeni, Cantemir, Criuleni, Drochia, Edineţ, Leova, Ocniţa,
Ștefan Vodă, Telenești și UTA Găgăuzia;
- Ploi torențiale cu grindină și cu vânt puternic (6 cazuri) în raioanele
Drochia, Glodeni, Hînceşti, Rîşcani, Sîngerei, Telenești și UTA Găgăuzia;
- Nivelul înalt al apei (inundații) (1 caz) în raionul Căușeni;
- Revărsarea apelor (1 caz) în raionul Ștefan Vodă.
• 10 situații excepţionale cu caracter biologico-social (5 în anul 2017),
dintre care:
- 2 cazuri de intoxicaţie a oamenilor cu substanţe toxice şi alte substanţe
(cazuri în grup), în urma cărora au decedat 3 copii și au avut de suferit 22
persoane, inclusiv 17 copii;
- 3 cazuri de intoxicație a oamenilor în urma consumului produselor
alimentare, unde au avut de suferit 85 persoane, inclusiv 7 copii;
- 1 caz de molipsire în grup de boli contagioase ale oamenilor, unde au
avut de suferit 80 persoane;
- 2 cazuri unice de îmbolnăvire cu boli exotice și contagioase deosebit de
periculoase ale animalelor agricole;
- 2 epizotii.
Informația detaliată privind intoxicarea oamenilor cu substanțe toxice și
alte substanțe (cazuri în grup) (2 cazuri):
- La 06 octombrie, în raionul Rezina, satul Pereni, în incinta gimnaziului,
de către un elev a fost aplicată o substanță dintr-un recipient de gaz lacrimogen,
în urma cărora au fost spitalizați 15 persoane (inclusiv 14 copii), pierderi
materiale nu au fost înregistrate.
- La 28 octombrie, în raionul Cantemir, satul Flocoasa de către proprietar
au fost prelucrate circa 8 tone de grâu cu pesticide-insecticide ,,VALSAFID,,
care au fost depozitate într-o anexă a casei, în consecință în urma gazului
degajat au avut de suferit 7 persoane, inclusiv 3 copii, care au decedat peste
câteva ore la spital.
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Informația detaliată privind intoxicarea oamenilor în urma consumului
produselor alimentare (3 cazuri):
- La 15 aprilie, în satul Avdarma (UTA Găgăuzia) str. Sovetskaia nr.14b,
după desfășurarea unei ceremonii, în urma consumului produselor alimentare
alterate, 24 persoane, inclusiv 1 copil, au fost internate în spitalul orașului
Comrat pentru examinarea detaliată.
- La 27 iulie, în satul Lozova, raionul Strășeni, după desfășurarea unei
ceremonii, în urma consumului produselor alimentare alterate, au fost internate
în spital 26 persoane, inclusiv 6 copii.
- În perioada 15-17 august, în mun. Bălţi str. Industrială nr. 4, la cantina
de serviciu a SRL „DRAEXLMAIER AUTOMOTIVE”, în urma consumului
de produse alimentare necalitative, au fost internate în spital 35 persoane cu
diagnoză „toxiinfecție alimentară”.
Informația detaliată privind cazurile unice de molipsire în grup de boli
contagioase periculoase ale oamenilor:
- La 22 august, au fost înregistrate cazuri de molipsire în grup de boli
contagioase periculoase (rujeolă) în mai multe localităţii din UTA Găgăuzia,
după ce majoritatea copiilor molipsiți au vizitat tabăra de odihnă din satul
Morenii Noi, raionul Ungheni. Ulterior, au fost internate în spitalele din UTA
Găgăuzia 80 persoane, inclusiv 76 copii.
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Situaţii excepţionale majore înregistrate pe parcursul anului 2018
Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale care s-au produs pe
teritoriul Republicii Moldova pe parcursul anilor 2018 şi 2017
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter tehnogen
care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul
anilor 2018 şi 2017
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter natural
care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul
anilor 2018 şi 2017
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Caracteristica comparativă a situaţiilor excepţionale cu caracter biologicosocial care s-au produs pe teritoriul Republicii Moldova pe parcursul
anilor 2018 şi 2017
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Incendiile produse în perioada anilor 2017 şi 2018
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Pe parcursul anului 2018, în scopul asigurării apărării împotriva
incendiilor a fost efectuată evaluarea riscului de incendiu la 5108 obiective
(10886 în anul 2017) şi 131307 case de locuit (154235 în anul 2017). Astfel, au
fost depistate 4066 (88553 în anul 2017) încălcări ale normelor şi regulilor de
apărare împotriva incendiilor, dintre care 1852 (50700 în anul 2017) datorită
acţiunilor întreprinse au fost înlăturate. Întru îndeplinirea recomandărilor, 161
(610 în anul 2017) de obiective au fost protejate cu instalaţii automate de
prevenire şi stingere a incendiilor. Din cauza pericolului sporit de incendiu, a
fost interzisă complet sau parţial exploatarea a 0 (3 în anul 2017) obiective,
deconectate 414 (1942 în anul 2017) sectoare ale reţelelor electrice, și 533
(1181 în anul 2017) sobe defecte.
Întru îmbunătăţirea imaginii Inspectoratului în societate, consolidarea
autorităţii şi prestigiului acestuia, apropierea angajaţilor de cetăţean, pe
parcursul perioadei de referinţă, au fost realizate 10 campanii de importanţă
majoră pentru societate şi anume:
- campania “Salvăm prin prevenire”, desfășurată în instituţiile şcolare şi
preşcolare din ţară;
- campania “Mai isteţ ca focul”, desfăşurată pentru prevenirea situaţiilor
de risc în rândul copiilor în cadrul căreia au fost instruiţi 608 minori din
instituţiile preşcolare din ţară;
- campania “Caravana de Crăciun“ pe întreg teritoriul ţării, cu scopul
prevenirii incendiilor în sectorul locativ şi înştiinţarea populaţiei cu normele de
securitate, pe timpul sărbătorilor de iarnă;
- campania “O casă protejată, o viaţă salvată” cu scopul prevenirii
cazurilor de incendii și intoxicaţii cu monoxid de carbon, prin instalarea
detectoarelor de fum;
- campania de prevenire a cazurilor de incendii în sectorul locativ, pe timp
de iarnă, pentru evitarea cazurilor cu urmări fatale, cu atenţionări pentru
populaţie;
- campania de prevenire a cazurilor de înec în perioada rece a anului și de
prăbușire sub gheaţă, pentru prevenirea cazurilor de deces, cu atenţionări
pentru populaţie;
- campania de informare a cetăţenilor, referitor la normele de securitate
anti-incendiară în timpul sărbătorilor de Paşti;
- campania de prevenire a înecurilor în preajma bazinelor acvatice în
perioada estivală;
- campania de prevenire a cazurilor de intoxicaţie cu dioxid de carbon, în
perioada de recoltare şi fermentare a strugurilor cu scopul prevenirii cetăţenilor
despre riscurile la care sunt supuşi în perioada fermentării vinului.
-campania de informare a cetăţenilor, referitor la normele de securitate
privind securitatea antiincendiară în timpul sărbătorilor de iarnă;
11

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență
Au fost desfăşurate mai multe activităţi de prevenire şi intervenţie,
informarea pro-activă a cetăţenilor prin intermediul instituţiilor mass-media
despre situaţiile excepţionale din ţară şi intervenţiile de lichidare a acestora, cu
preponderenţă acţiuni de stingere a incendiilor, de lichidare a consecinţelor
ninsorilor, dar şi acţiunilor de salvare şi acordare a ajutorului calificat pentru
cetăţeni.
Mai mult, au fost realizate reportaje TV, radio şi în presa scrisă, (inclusiv
şi participarea în cadrul emisiunilor) referitor la toate acţiunile Inspectoratului
General pentru Situaţii de Urgenţă
Astfel, pe parcursul anului 2018, acțiunile menționate mai sus au fost
mediatizate prin intermediul a 2758 de agenții de presă, 2626 posturi TV, 746
posturi radio și 442 comunicate oficiale pe pagina web al IGSU al MAI.
Lansarea Posturilor de salvatori şi pompieri în localităţile din ţară.
În contextul cooperării Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
și subdiviziunilor sale cu autoritățile publice locale de toate nivelele în
domeniul prevenirii, pregătirii şi intervenirea la posibile situații excepționale,
pe parcursul perioadei de raport au fost lansate posturi de salvatori şi pompieri
în comun cu autorităţile publice în s. Cuizăuca, r. Rezina (mai), s. Mărăndeni,
r. Fălești (mai), s. Speia, r. Anenii Noi (iunie), s. Larga, r. Briceni (iunie), s.
Gribova, r. Drochia (august), s. Ucrainca r. Căușeni (decembrie).
Astfel, începând cu anul 2010, au fost create 44 Posturi de salvatori şi
pompieri.
Totodată, pentru a asigura o intervenție mai calitativă la diferite tipuri de
risc, cât și a asigura un nivel înalt de siguranţă al cetățenilor, s-a decis
construcția Unității salvatori și pompieri în localitatea Leușeni, care a fost dată
în exploatare la 26 iulie 2018. Unitatea are posibilitatea de acoperi 19 localități
din zona frontalieră, și are 3 componente principale: stingerea incendiilor,
descarcerare și SMURD.
În rezultatul colaborării cu alţi parteneri de dezvoltare, pe parcursul
anului 2018 subdiviziunile Inspectoratului au fost dotate cu:
- echipament specializat pentru lichidarea consecințelor chimice,
biologice, radioactive și nucleare, oferit de Uniunea Europeană în cadrul
cooperării regionale cu Europa de Est și Sud – Est;
- 5 autospeciale de intervenție oferite de Organizația de Caritate
scoțiană Blythswood Care în urma unui proiect de colaborare Moldova –
Scoția;
- în cadrul cooperării cu pompierii voluntari din Austria, donate 8
autospeciale de intervenție în situații excepționale, (dintre care 4 pentru
localitățile Larga, r. Briceni, s. Capaclia, r. Cantemir, s. Colibași, r. Cahul și s.
Selemet, r. Cimișlia, acolo unde autoritățile publice locale vor crea condiții de
dezvoltare a posturilor voluntare de pompieri).
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- în cadrul cooperării cu Operațiunea Florian din Marea Britanie, în
parteneriat cu Alianța Estică pentru Transport Sigur și Durabil (EASST), au
fost donate 6 autospeciale și echipament de intervenție, ulterior 3 oferite
pompierilor și salvatorilor din stînga Nistrului, astfel fiind fortificat încă un pas
de consolidare a măsurilor de sporire a încrederii între ambele maluri și
menținerea capacităților comune pentru asigurarea securității cetățenilor, în
special a locuitorilor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova.
Totodată, din bugetul alocat IGSU pe parcursul anului 2018 au fost
procurate 1 microbus pentru transport persoane de model Mercedes-Benz, 12
automobile de teren cu tracțiune 4x4 de model Ford Ranger, 12 vehicule
utilitare de teren UTV 8x8, cît și 12 remorci pentru transportare UTV 8x8.
Întru perfecţionarea bazei legislative şi normative a Inspectoratului, au
fost definitivate 6 proiecte de hotărîri de Guvern:
1. cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (în vederea dislocării
Unităților salvatori şi pompieri din s. Zăicani, r. Râșcani și s. Holercani, r.
Dubăsari ) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 330 din 18.04.2018.
2. pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi
funcţionarea serviciului (postului) teritorial de salvatori şi pompieri, aprobat
prin HG nr. 595 din 26.06.20183.
3. cu privire la transmiterea unor bunuri imobile (Ialoveni, Lipcani,
Briceni), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 670 din 11.07.2018
4. cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului de dirijare în situații
excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale al RM și structurile de
asigurare a activității altor comisii pentru situații excepționale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.803 din 01.08.2018;
5. cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a RM în anul 2019,
aprobat în ședința Guvernului la 26.12.2018;
6. cu privire la transmiterea unor terenuri, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1031 din 24.10.2018
De asemenea, în curs de elaborare sunt următoarele acte:
1. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea,
efectivul-limită şi structura organizatorică ale Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă;
2. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri
imobile (Bălţi - un teren, Lipcani, Briceni – 1 clădire şi 2 terenuri);
3. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea mijloacelor de
transport;
4. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor
financiare (pentru recuperarea cheltuielilor suportate pentru efectuarea
misiunilor externe de repatriere a persoanelor rănite şi decedate în urma
accidentelor rutiere produse în or. Kaluga, Federaţia Rusă);
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5. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea
unor acte legislative (cu privire la scutirea de taxe și plăți legate de
intrarea/ieșirea din Republica Moldova a echipelor/modulelor internaționale de
intervenție);
6. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Anexei nr.1 la
Hotărârea Guvernului nr.896 din 27.10.2014 pentru aprobarea Nomenclatorului
și tarifelor la serviciile prestate contra plată, precum și a Regulamentului cu
privire la modul de formare și utilizare a mijloacelor speciale ale
subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și
instituțiilor din subordine.
Exerciţii
1) În perioada 23-24 ianuarie 2018, cu suportul experţilor din cadrul
Programului PPRD East 2, a fost organizat şi desfăşurat Exerciţiul de stat
major în cadrul Centrului de dirijare în situaţii excepţionale, cu privire la
acţiunile echipei de suport a ţării gazdă în urma solicitării asistenţei
internaţionale în urma declanşării unei situaţii excepţionale generate de un
cutremur de pământ.
Conform scenariului, Republica Moldova a solicitat asistență
internațională, iar în calitate de țară gazdă este obligată să perfecteze toate
procedurile necesare, pentru a gestiona situaţia și a beneficia de asistenţă.
Exerciţiul a avut drept scop testarea capacităților de comunicare, schimb de
informații şi aranjamente privind suportul ţării gazdă, dar și perfecționarea
managementului și a comunicării în situații excepționale de proporții. În cadrul
aplicațiilor au participat mai multe ministere și autorităţi care au gestionat
situaţia în cazuri de amploare.
2) La data de 07 iunie 2018, în cadrul IGSU a fost organizat şi desfăşurat
Exerciţiul inopinat de testare a acţiunilor conform Procedurilor standard de
operare la primirea avertizărilor meteo, ale subdiviziunilor IGSU.
Exerciţiul s-a desfăşurat în scopul testării acţiunilor subdiviziunilor
teritoriale ale IGSU şi Centrului operativ de dispecerat republican la primirea
avertizărilor meteo, şi testarea procedurilor standard de operare la primirea
avertizărilor meteo. În cadrul exercițiului a fost identificată necesitate unui
canal alternativ de transmitere a avertizărilor meteo.
3) În perioada 21-22 iunie 2018, în cadrul IGSU a fost organizat şi
desfăşurat Exerciţiul practic privind intervenţia comună a Serviciilor scafandri
ale IGSU la efectuarea lucrărilor de căutare-salvare în medii acvatice “Costeşti
- Stînca 2018”.
Scopul exerciţiului a fost ridicarea nivelului de pregătire la lichidarea
consecinţelor situaţiilor excepţionale probabile pe teritoriul Republicii
Moldova, cît și controlul activităţii de asigurare logistică a operațiunilor de
căutare-salvare în medii acvatice.
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4) La data de 06 septembrie 2018, IGSU a găzduit aplicaţiile desfăşurate
în cadrul Exerciţiului UNITY-2018, organizat de către de Ministerul Afacerilor
Externe din România în comun cu Departamentul pentru Situații de Urgență
român.
În cadrul aplicaţiilor a fost simulată în realitatea virtuală, gestionarea unei
situații de criză în care au fost implicați atât cetăţeni români cât şi cetăţeni ai
altor state membre UE, precum şi utilizarea în cadrul procedurilor de
gestionare a crizelor consulare a noilor sisteme informatice care sunt puse în
aplicare de serviciile consulare. Sistemul de realitate virtuală a fost pus la
dispoziţie de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al României şi a permis
simularea unei crize care necesită intervenţia mai multor echipe.

Secția monitorizare și analiză a DAPC a DGPCO a IGSU a MAI

15

