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NOTĂ INFORMATIVĂ 
 

cu privire la situațiile excepționale (incendiile), care s-au produs 
în Republica Moldova pe parcursul lunilor ianuarie – septembrie ale anului 2022 

 
În perioada lunilor ianuarie-septembrie ale anului 2022, în republică au fost 

înregistrate 167 SE, în comparație cu 257 din aceeași perioadă a anului 2021 (există o 

micșorare de 35%), dintre care: 

- 131 SE cu caracter tehnogen (154 SE din aceeași perioadă a anului 2021), în 

urma cărora au fost provocate pagube materiale în sumă de 1 mln 300 mii lei (514 mii 

500 lei în anul 2021). 

- 31 SE cu caracter natural (102 SE în aceeași perioadă a anului 2021), când a fost 

înregistrată o pagubă materială de 4 mlrd 30 mln 631 mii 200 lei (680 mln 664 mii 800 

lei în anul 2021). 

- 5 SE cu caracter biologico-social (1 SE în aceeași perioadă a anului 2021 - 

epidemia de COVID-19), când a fost înregistrată o pagubă materială de 738 mii 900 lei 

(în anul 2021 paguba materială nu a fost înregistrată). Din cele 5 SE produse, 1 (una) 

este prelungirea epidemiei de COVID-19, care s-a început pe teritoriul Republicii 

Moldova în primăvara anului 2020 și s-a încheiat în primăvara anului 2022. 

Prejudiciul material total în perioada ianuarie–septembrie în urma SE, este în 

sumă de 4 mlrd 32 mln 670 mii lei, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2021, 

când a fost înregistrată o pagubă materială, în sumă de 681 mln 179 mii 400 lei.  

De asemenea, pe parcursul perioadei de raport, s-au produs 1321 incendii (1132 

în anul 2021), soldate cu decesul a 80 persoane, inclusiv 0 copii, (62 persoane, inclusiv 

1 copil, în anul 2021), prejudiciul material constituind suma de 58 mln 873 mii 300 lei 

(52 mln 491 mii 200 lei în 2021). 

În urma incendiilor, au fost distruse: 

• construcții –185;  

• unități de tehnică – 65;  

• nutreț – 534 t. 

 De la incendii, în republică au fost salvate 156 persoane și bunuri materiale în 

sumă de 290 mln 25 mii 500 lei. 

 

Datorită intervenției prompte a efectivului, au fost salvate 158 persoane din 

diferite situații excepționale și incendii. 
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INDICII STATISTICI 
privind numărul situațiilor excepționale și incendiilor 

 

 

2020 2021 2022 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

N-rul 
Paguba 

materială 
(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 214 1151,5 154 514,5 131 1300 

SE cu caracter natural 82 6547793,8 102 680664,8 31 4030631,2 

SE cu caracter biologico-social 5 82,7 1 - 5 738,9 
       

În total SE 301 6549027,9 257 681179,4 167 4032670 
       

Incendii 1345 119499 1132 52491,2 1321 58873,3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Numărul 
situațiilor excepționale și consecințele acestora (ianuarie-septembrie) 

 

Nr. 
d/
o 

Denumirea SE N-rul 
Decedați / 

inclusiv copii 

Traumatizați 
(intern. spit.) 

/ inclusiv copii 

Paguba 
materială 
(mii lei) 

SE cu caracter tehnogen 
1. Depistarea munițiilor neexplodate 127    
2. Depistarea sau pierderea substanțelor 

explozive, munițiilor 
1    

3. Explozii în edificii și construcții de locuit, de 
menire social-culturală 

1  1/- 1200 

4. Explozii la obiectivele unde sunt păstrate 
substanțe ușor inflamabile, inflamabile şi 
explozibile şi la transportarea acestora 

1  2 100 

5. Avarii la sisteme de alimentare cu apă 
potabilă a populației 

1    

Total 131 -/- 3/- 1300 
SE cu caracter natural 

6. Vijelie 3   9283 
7. Furtună de praf 1   2866,9 
8. Grindină mare 5   10834,3 
9. Ploi torențiale  4   4961,8 

10. Ploi torențiale cu grindină 6   18062,9 
11. Ploi torențiale cu vânt puternic 3   285,8 
12. Ploi torențiale cu grindină și cu vânt 

puternic 
2   30006,6 

13. Secetă 2   3851363,7 
14. Înghețuri 5   102966,3 

Total 31 -/- -/- 4030631,2 
SE cu caracter biologico-social 

15. Epidemie (continuarea COVID-19) 1 1206/- 140161/3298 0 

16. 
Cazuri unice de îmbolnăvire cu boli exotice 
și contagioase deosebite de periculoase ale 
animalelor agricole 

1   55,0 

17. Epizotii 3   683,9 
Total 5 1206/- 140161/3298 738,9 

 

TOTAL 167 1206/- 140164/3298 4032670 
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