
Ministerul  Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgență  
 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

 

 

 

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

Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie - septembrie 2019 
 

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

perioada menționată a anului 2019, ne demonstrează, că numărul lor s-a majorat cu 37 % 

în comparație cu anul 2018 (de la 201 la 276). 

 

În anul 2019 au fost înregistrate: 

- SE cu caracter tehnogen – 156; 

- SE cu caracter natural – 114; 

- SE cu caracter biologico-social – 6; 

- incendii –  1190, paguba materială în urma cărora a constituit 51 mln 311,2 mii 

lei. 
 

În urma situațiilor excepționale și incendiilor au avut de suferit 247 persoane, dintre 

care 82 au decedat, inclusiv 5 copii. În total, numărul decedaților în comparație cu anul 

2018 s-a majorat cu 15 % (de la 71 la 82 persoane). 

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

salvate 245 persoane. 

 
 

Indicii statistici 

privind numărul situațiilor excepționale și incendiilor 

pe parcursul anilor 2018 și 2019 

 
 

 2018 2019 % 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

N-rul Paguba 

materială 

(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 121 100 156 - 28 -100 

SE cu caracter natural 71 297929,5 114 979464,4 61 229 

SE cu caracter biologico 

– social  

9 - 6  - 44 -100 

În total SE 201 298095,7 276 979464,7 37 229 

Incendii 1165 56552,8 1190 51311,2 2 -9 
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Numărul situațiilor excepționale și consecințele acestora 
pe parcursul anului 2019 

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 152    
2. Depistarea sau pierderea substanțelor 

explozive, muniții 
2    

3. Accident (catastrofă) pe traseele auto 
(catastrofe auto de proporții) 

1 1 9  

4. Prăbușirea clădirilor și construcțiilor 
locative, de menire social - culturală 

1    

Total 156    

SE cu caracter natural 

5. Vijelie  9   7337,0 

6. Virtej 4   23553,6 

7. Secetă 4   71569,9 

8. Furtună de praf 1   4811 

9. Înghețuri 2   2617,4 

10. Grindină mare 14   31369,2 

11. Ploi torențiale 25   81540,4 

12. Ploi torențiale cu grindină 31   261594,3 

13. Ploi torențiale cu vînt puternic 8   112776,4 

14. Ploi torențiale cu grindină și cu vînt 
puternic 

12   270264,4 

15. Furtuni puternice cu descărcări electrice 1   7970,3 

16. Nivel înalt al apei (inundații) 3   4060,7 

Total 114   979464,7 

SE cu caracter biologico - social 

17. Intoxicația oamenilor în urma 
consumului produselor alimentare 

3  122/14  

18. Cazuri unice de îmbolnăvire cu boli 
exotice și contagioase deosebit de 

periculoase ale oamenilor 

1    

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

1    

20. Epizotii 1    

 Total 6  122/14 - 

ÎN TOTAL 276 1 131/14 979464,7 
 

INCENDIILE 

În urma incendiilor au avut de suferit 115 persoane, dintre care 81 au decedat, 

inclusiv 5 copii. 

În urma incendiilor au fost distruse:  

- construcții – 175; 

- unități de tehnică – 82; 

- nutreț – 5296 t. 

De la incendii în republică au fost salvate 245 persoane şi bunuri materiale în sumă de circa 

211 mln 230 mii lei. 

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


