
INDICII STATISTICI 
despre numărul situaţiilor excepţionale ce s-au produs 

în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.12 ale anilor 2014 şi 2015

Clasele şi genurile situaţiilor
excepţionale

2014 2015 %

N-rul
de SE

Decedaţi
/ inclusiv

copii

Internaţi
în spital /
inclusiv

copii

Paguba
materială
(mii lei)

N-rul
de SE

Decedaţi
/ inclusiv

copii

Internaţi
în spital /
inclusiv

copii

Paguba
materială
(mii lei)

N-rul
de SE

Paguba
materială

TOTAL 335 8/3 429/20 194343.4 273 12/2 124/58 404601.4 -19 108
 
Cu caracter tehnogen, inclusiv: 215 8/3 4/- 3641.7 201 9/2 5/1 4164.0 -7 14
- accidente (catastrofe) pe
traseele auto (catastrofe auto de
proporţii)

1 7/3 3/- 220.0 1 5/- 2/- 110.0 -50

- explozii în edificii şi construcţii
de locuit, de menire social-
culturală

2 1/- 1/- 3421.7 3 4/2 3/1 3991.8 50 17

- depistarea muniţiilor
neexpodate 206 186 -10 100

- depistarea sau pierderea
substanţelor explozive, muniţiilor 6 6 100

- depistarea (pierderea) surselor
de radiaţie ionizată 1 100 100

- avarii la sisteme termice în
sezonul rece al anulu 3 20.0 100 100

- avarii la sisteme de alimentare
cu apă potabilă a populaţiei 1 42.2 100 100

 
Cu caracter natural, inclusiv: 112 190701.7 62 400434.4 -45 110
- vijelii 3 187.9 15 5110.0 400 2620
- vîrtejuri 3 405.7 3 265.8 -34
- grindină mare 29 49177.6 14 22942.9 -52 -53
- ploi torenţiale 20 14793.9 4 403.2 -80 -97
- ploi torenţiale cu grindină 35 97183.2 15 54058.2 -57 -44
- ploi torenţiale cu vînt puternic 5 4091.5 1 411.4 -80 -90
- ploi torenţiale cu grindină şi cu
vînt puternic 10 22228.0 9 58673.5 -10 164

- viscole puternice 1 -100 100
- polei puternic 1 973.3 -100 -100
- secetă 1 258569.4 100 100
- îngheţuri 5 1660.6 -100 -100
 
Cu caracter biologico-social,
inclusiv: 8 425/20 10 3/- 119/57 3.0 25 100

- cazuri unice de îmbolnăvire cu
boli exotice şi contagioase
deosebit de periculoase ale
oamenilor

2 2/- 100 100

- cazuri de molipsire în grup de
boli contagioase periculoase ale
oamenilor

1 10/- -100 100

- intoxicaţia oamenilor în urma
consumului produselor
alimentare

7 415/20 6 117/57 -14 100

- intoxicaţia oamenilor cu
substanţe toxice şi alte substanţe
(în afară de cazuri aaccidentale)

1 3/- 100 100

- cazuri unice de îmbolnăvire cu
boli exotice şi contagioase
deosebit de periculoase ale
animalelor agricole

1 3.0 100 100

 

Şef Direcţie analiză, planificare şi gestionare baze de date Nadejda Chetraru
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