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INDICII STATISTICI  
despre numărul situaţiilor excepţionale  

ce s-au produs în Republica Moldova pe parcursul anului 2014  



STATISTICA INCENDIILOR PRODUSE PE TERITORIUL 
REPUBLICII MOLDOVA ÎN ANUL 2014  

 
În anul 2014 în republică au fost înregistrate 1890 incendii  
(o majorare cu 8,2 % comparativ cu anul 2013).  
 

Cele mai frecvente cauze, care au provocat incendii sunt:  
- incendiere intenţionată – 356 (18,8 %);  
- imprudenţa în timpul fumatului – 266 (14 %);  
- încălcarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la 

exploatarea sobelor şi canalelor de evacuarea fumului – 230 
(12,2 %);  

- scurt circuit al firelor electrice - 218 (11,5 %). 
 

În urma incendiilor şi-au pierdut viaţa 118 persoane (micşorare 
comparativ cu anul 2013 cu 1,6 %).   

Paguba materială în urma incendiilor în republică a constituit circa 
65,9 mln lei (majorare comparativ cu anul 2013 cu 92,9 %).  

Au fost salvate de la incendii 976 persoane şi bunuri materiale în 
sumă de circa 275 mln 272,5 mii lei.  

 



SISTEMUL DE ASIGURARE A APĂRĂRII  
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 

(art. 1 Legea privind apărarea împotriva incendiilor) 

Sistemul de 
prevenire a 
incendiilor  
 
– excluderea 
condiţiilor de 
producere a 
incendiilor 
(NCM, CP, 
RT, etc.) 

Sistemul de protecţie 
contra incendiilor  
 
 
– protecţia oamenilor şi 
bunurilor materiale de la 
factorii periculoşi ai 
incendiilor şi limitarea 
consecinţelor  
(NCM, CP, RT, etc.) 
 

Complexul de măsuri 
tehnico-organizatorice 
(RT DSE 1.01-2005) 



PROBLEMELE ACTUALE ÎN ASIGURAREA 
SECURITĂŢII  ANTIINCENDIARE A LOCUINŢELOR 

Mansardarea necalitativă a blocurilor locative existente 
Riscuri: minimizarea gradului de rezistenţă la foc şi a clasei de 
pericol de incendiu constructiv, riscul distrugerii totale în cazul 
producerii unui eventual incendiu  
 

Incendiul produs la mansarda blocului locativ din str. Independenţei, 10/1, sec. Botanica  



Termoizolarea pereţilor exteriori cu materiale combustibile  

Riscuri: minimizarea clasei de pericol de  
incendiu constructiv, riscul distrugerii totale a faţadei şi  
extinderea incendiului în interiorul clădirii incendiate 



Neglijarea prevederilor actelor normative în domeniul 
apărării împotriva incendiilor la proiectarea construcţiilor 

Riscuri: executarea necalitativă a construcţiilor proiectate, neasigurarea 
realizării exigenţelor esenţiale (art. 6 Legea 721/1996).  
 

Cauzele apariţiei riscurilor: imperfecţiunea cadrului legal existent. 
În conformitate cu prevederile alin. (2), art. 11 „Verificarea 
documentaţiei de proiect” din Legea nr. 163/2010, documentaţia de 
proiect elaborată în corespundere cu normativele şi standardele 
naţionale, verificată în modul stabilit la alin. (1), nu necesită 
avizare suplimentară în organele supravegherii de stat. 
Alin. (1) prevede că documentația de proiect elaborată în baza 
certificatului de urbanism pentru proiectare se supune în mod 
obligatoriu verificării de către verificatorii de proiecte atestaţi din 
cadrul instituţiilor autorizate în verificarea proiectelor (modificat 
conform Legii nr. 153/2015).   



Excluderea participării organelor supravegherii de stat a 
măsurilor contra incendiilor de la etapa de recepţie finală a 
construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora 

Riscuri: majorarea riscului de producere a incendiilor, executarea 
necorespunzătoare a construcţiilor din punct de vedere al prevenirii 
şi stingerii incendiilor, majorarea riscului de traume şi deces pentru 
salvatorii şi pompierii antrenaţi la lichidarea incendiilor.  
 

Cauzele apariţiei riscurilor: modificarea cadrului legal existent. 
În conformitate cu prevederile lit. (f), art. 23 „Obligaţiile organelor 
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor ” din Legea nr. 
267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, organele 
supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor participă la 
lucrările comisiilor de recepţie finală a construcţiilor şi a 
instalaţiilor aferente finanţate din bugetul de stat sau bugetele 
locale. Lit. (f) a art. 23 din Legea nr. 267/2015 (modificată conform 
Legii nr. 153/2015).   



PROPUNERI DE REMEDIERE ÎNTRU ASIGURAREA REALIZĂRII 
SECURITĂŢII ANTIINCENDIARE A  LOCUINŢELOR 

1. Modificarea cadrului legal existent în scopul asigurării 
participării organelor supravegherii de stat a măsurilor 
contra incendiilor la toate etapele de existenţă a construcţiilor 
(proiectare, recepţie finală, etc.), la moment acestea 
”participă” doar la etapa de elaborare a certificatului de 
urbanism la proiectare (alin. (2) art. 4 din Legea nr. 
163/2010). 

2. Modificarea cadrului normativ existent în domeniul 
construcţiilor (NCM, CP, RT, etc.) în scopul asigurării 
realizării exigenţei  esenţiale C – siguranţă la foc (art. 6 din 
Legea nr. 721/1996), spre exemplu - limitarea utilizării în 
anumite condiţii a materialelor combustibile.   



Vă mulţumesc pentru atenţie 
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