
 
 

Nr. 
crt. 

TIPUL ACTIVITĂŢII Subiectul abordat Data/perioada 
desfăşurării 

Localitatea Locul desfălurării Grup ţintă 

1. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

01.03.2012. Şintereag Şcoala Generală 
Şintereag 

Elevi/cadre 
didactice 

2. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

05.03.2012. Cociu Şcoala Generală  
Cociu 

Elevi/cadre 
didactice 

3. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

07.03.2012. Şieu Sfîntu Şcoala Primară Şieu 
Sfîntu 

Elevi/cadre 
didactice 

4. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

08.03.2012. Blăjenii de Sus Şcoala Primară 
Blăjenii de Sus 

Elevi/cadre 
didactice 

5. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

09.03.2012. Blăjenii de Jos Şcoala  Primară 
Blăjenii de Jos 

Elevi/cadre 
didactice 

6. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

12.03.2012. Şintereag Grădiniţa Şintereag Preşcolari/cadre 
didactice 

7. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

13.03.2012. Cociu Grădiniţa Cociu Preşcolari/cadre 
didactice 

8. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 

14.03.2012. Blăjenii de Jos Grădiniţa Blăjenii 
de Jos 

Preşcolari/cadre 
didactice 



 
 

incendiu 
9. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 

caz de incendiu 
Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

18.03.2012. Blăjenii de Sus Grădiniţa Blăjenii 
de Sus 

Preşcolari /cadre 
didactice 

10. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

20.03.2012. Şieu - Sfîntu Grădiniţa Şieu - 
Sfîntu 

Preşcolari/cadre 
didactice 

11. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

21.03.2012. Şintereag Căminul Cultural 
Şintereag 

Cetăţeni 

12. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

22.03.2012. Cociu Căminul Cultural 
Cociu 

Cetăţeni 

13. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

25.03.2012. Blăjenii de Jos Căminul Cultural 
Blăjenii de Jos 

Cetăţeni 

14. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

27.03.2012. Blăjenii de Sus Căminul Cultural 
Blăjenii de Sus 

Cetăţeni 

15. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

29.03.2012. Caila Căminul Cultural 
Caila 

Cetăţeni 

16. Exerciţiu de alarmare şi evacuare în 
caz de incendiu 

Modul de 
comportare în cazul 
producerii unui 
incendiu 

01.03.2012. Şieu - Sfîntu Căminul Cultural 
Şieu – Sfîntu. 

Cetăţeni 
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