
INDICII STATISTICI 
despre tipul și numărul situațiilor excepționale ce s-au produs 

în Republica Moldova pe parcursul 01.01 - 31.05 ale anilor 2020 şi 2021 
(date comparative)

Clasele şi genurile situaţiilor
excepţionale

2020 2021 %

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 142 2985/2 144858/7723 6322651.8 109 3123/- 110319/29 27237.3 -23 -100
 
Cu caracter tehnogen,
inclusiv: 105 4/2 0.5 94 1/- 6/3 144.5 -10 28805

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

2 1/- 6/3 144.5 100 100

- depistarea muniţiilor
neexpodate 103 91 -12 100

- depistarea sau pierderea
substanţelor explozive,
muniţiilor

1 100 100

- explozii în spaţii deschise,
pe străzi, în locurile de
aglomerare în masă a
persoanelor (staţiile
transportului în comun, pieţe,
tîrguri angro, stadioane,
parcuri, etc.)

1 2/2 -100 100

- formarea şi răspîndirea
substanţelor chimic
periculoase în procesul
reacţiei chimice, declanşate
în urma unui accident

1 2/- 0.5 -100 -100

 
Cu caracter natural,
inclusiv: 33 6322568.6 14 27092.7 -58 -100

- vijelii 3 43831.0 2 1292.2 -33 -97
- vîrtejuri 1 67.2 -100 -100
- furtună de praf 1 1444.0 1 1274.0 -12
- grindină mare 1 141.1 -100 -100
- ploi torenţiale 7 33874.9 6 3391.7 -14 -90
- ploi de lungă durată 1 540.0 -100 -100
- ploi torenţiale cu grindină 6 8084.5 1 311.1 -83 -96
- ploi torenţiale cu vînt
puternic 1 86.4 100 100

- ploi torenţiale cu grindină şi
cu vînt puternic 1 18169.3 100 100

- ninsoare puternică 1 100 100
- secetă 1 5986330.7 -100 -100
- îngheţuri 12 248255.2 1 2568.1 -92 -99
 
Cu caracter biologico-social,
inclusiv: 4 2985/2 144854/7721 82.7 1 3122/- 110313/26 -75 -100

- epidemie 1 2985/2 144818/7685 1 3122/- 110313/26 100
- intoxicaţia oamenilor în
urma consumului produselor
alimentare

1 36/36 -100 100

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

2 82.7 -100 -100

 

Şef Secție analiză și evidență statistică a IGSU Alexei PASCARI
exec. Maxim CORĂBIERU
tel. /022/ 785-171; 785-172
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