
ANALIZA FLUXULUI DE APELURI
ÎNREGISTRATE LA NUMĂRUL DE URGENȚĂ 112
ÎN LUNA MARTIE 2022 



Apeluri urgente
53.6%

Apeluri non-urgente
46.5%

În luna martie 2022, numărul
apelurilor de urgență la 112 a fost de
261 553, iar mai mult de jumătate
din numărul de solicitări au
reprezentat urgențe reale. 

              Clasificarea apelurilor recepționate la numărul de urgență 112 în luna martie 2022
 

În intervalul de 24 de ore, numărul
record înregistrat la 112 a fost de 
9 188 de apeluri, iar numărul
minimal a reprezentat  6 200 de
apeluri. Media zilnică de apeluri
recepționate la 112 reprezintă
aproximativ 7 488 de apeluri.



Ambulanță
68.2%

Poliție
23.3%

Pompieri
8.5%

În luna martie 2022, numărul
apelurilor de urgență la 112 a fost de
261 553, iar mai mult de jumătate
din numărul de solicitări au
reprezentat urgențe reale. 

             Statistica 112 privind repartizarea apelurilor pe servicii de urgență în luna martie 2022
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02Potrivit categoriilor de vârstă,
cel mai des la numărul de
urgență 112 apelează vârstnici,
astfel aproximativ 40% din
numărul total de apeluri sunt
realizate de persoanele cu
vârsta de peste 62 de ani. În
ceea ce privește dimensiunea
de gen, aproximativ 58 la sută
din numărul total de apeluri
sunt raportate de persoanele de
gen feminin.

Media privind numărul de apeluri
preluate de un operator 112 în luna
martie anul curent  este de 32 406
de apeluri, iar cota maximă privind
numărul de apeluri preluate de
operator 112 a fost de 4 351 de
apeluri.

Timpul mediu de procesare al unui
apel de urgență este de 59 de
secunde.



Altele
49.2%

Cefalee
10.5%

Durere intensă abdominală sau de spate
6.6%

Pacient slăbit, simptome neclare
6.3%

Copil slăbit, simtome neclare
5.5%

Afecțiuni de tract respirator superior (COVID-19
suspecție)

5.3%

Hipertensiune arterială
3.6%

Copil bolnav, temperatură
2.5%

Cefalee - 6795 de apeluri, 10,53%;
Durere intensă abdominală sau de spate -  4 286 de apeluri, 6,64%;
Pacient slăbit, simptome neclare -  4 093 de apeluri, 6,34%;
Copil slăbit, simtome neclare - 3 553 de apeluri, 5,50%;
Afecțiuni de tract respirator superior(COVID-19 suspecție) - 3 434 de apeluri,  5,32%;
Copil agitat, cu temperatură - 2 456 de apeluri, 3,80%;
Hipertensiune arterială - 2 292 de apeluri, 3,55%;
Dispnee și durere toracică - 2 208 de apeluri, 3,42%;
Durere pronunțară toracică neclară - 2 087 de apeluri, 3,23%;
Copil bolnav, temperatură - 1 590 de apeluri, 2,46%.

             Top 10 solicitări Ambulanță la numărul unic de urgență 112
 

În luna martie anul curent, la numărul unic de urgență 112 a fost raportat un număr de 64 265 de urgențe medicale, cu
o medie zilnică de 2 073 de apeluri.

 
 
 
 
 

 



Altele
51.6%

Persoană agresivă
9%

Accident rutier neînsemnat
6.6%

Conflict
6.3%

Automobil parcat neregulamentar
4.4%

Persoană bătută
4.3%

Persoană agresată
3.9%

Contra vieții și sănătății persoanei
3.6%Incendiu

3.4%

Persoană agresivă - 1 996 de apeluri, 8,96%;
Accident rutier neânsemnat  - 1 469 de apeluri, 6,59%;
Conflict - 1 411 de apeluri, 6,33%;
Automobil parcat neregulamentar - 978 de apeluri, 4,39%;
Persoană bătută - 968 de apeluri, 4,34%;
Persoană agresată - 860 de apeluri, 3,86%;
Conflict în locuințe - 810 de apeluri, 3,63%;
Contra vieții și sănătății - 795 de apeluri, 3,57%;
Incendii - 764 de apeluri, 3,43%;
Automobil blochează accesul - 741 de apeluri, 3,32%;

             Top 10 solicitări Poliție la numărul unic de urgență 112
 

În luna martie anul curent, la numărul unic de urgență 112 a fost raportat un număr de 22  151 de urgențe poliție,
 cu o medie zilnică de 714 de apeluri.

 

 



Intervenții la incendii, vegetație uscată
50.9%

Altele
20.9%

Consultare apelanți
13.5%

Intervenții la incendii, sector locativ
3.1%

Intervenții căutare-salvare
2%

Intervenții la incendii, construcție auxiliară
1.5%

Informație
1.1%

Intervenții la incendii, vegetație uscată, iarbă uscată - 4185 de apeluri, 50,94%;
Informație, consultare apelanți - 1111 de apeluri, 13,52%;
Intervenții la incendii, sector locativ, casă la sol - 258 de apeluri, 3,14%;
Intervenții la incendii, gunoi - 179 de apeluri, 2,17%;
Intervenții căutare - salvare, deblocare ușilor/ferestrelor - 168 de apeluri, 2,04%;
Informație, incendii - 162 de apeluri, 1,97%;
Intervenții la incendii, construcție auxiliară - 123 de apeluri, 1,53%;
Intervenții la incendii, vegetație uscată, stuf  - 118 de apeluri, 1,43%;
Intervenții la incendii, fond forestier, pădure - 110 de apeluri, 1,33%;
Informație, autorefuz - 89 de apeluri, 1,08%.

             Top 10 solicitări Pompieri la numărul unic de urgență 112
 

În luna martie anul curent, la numărul unic de urgență 112 a fost raportat un număr 8  628 de urgențe pompieri, 
cu o medie zilnică de 278 de apeluri.

 
 

 



Alte
60.6%

Chișinău - 26 223 de solicitări
24%

Bălți - 4 056 de apeluri
3.7%

Cahul - 1 854 de apeluri
1.7%

Soroca - 1 566 de apeluri
1.4%

Chişinău  - 26 223 de apeluri - 23,96%
Bălț i - 4 056 de apeluri - 3,7%
Orhei - 2 316 de apeluri - 2,11%
Cahul - 1 854 de apeluri - 1,69%
Ungheni - 1 710 de apepluri - 1,56%
Fălești - 1 584 de apeluri - 1,44%
Soroca - 1 566 de aepluri - 1,43%
Hâncesti - 1 472 de apeluri - 1,34%
Comrat - 1 355 de apeluri - 1,23%
Ialoveni - 1 354 de apeluri - 1,23%

Top 10 unități administrativ – teritoriale după numărul de apeluri de urgențe reale la 112
 în luna martie 2022

 
 
 
 
 
 

 


