
Nr. crt. Unitatea de învățământ Ac4vitatea Nr. 1
Data 

desfășurării 
ac4vității nr.1

Ac4vitatea Nr. 2
Data 

desfășurării 
ac4vității nr.2

Ac4vitatea Nr. 3
Data 

desfășurării 
ac4vității nr.3

Ac4vitatea Nr. 4
Data 

desfășurării 
ac4vității nr.4

1
CENTRUL SCOLAR PENTRU 
EDUCATIE INCLUZIVA "SF. 
VASILE" CRAIOVA

Surse de incendiu în 
spațiul școlii 11/16/22

Comportament în caz 
de cutremur 2/16/23

Evacucuare în caz de 
cutremur 3/16/23 Evacuare în caz de incendiu 5/11/23

2 CLUBUL SPORTIV SCOLAR 
CRAIOVA

Intervenție-Modul de 
acțiune în caz de cutremur

2/17/23
Evacuare-Alarmarea și 
evacuarea persoanelor 
în caz de incendiu

2/23/23

Intervenție-Modul de 
intervenție în caz de 
incendiu(folosirea 
s4ngătoarelor)

3/14/23
Evacuare-Alarmarea și 
evacuarea în caz de 
accident nuclear

3/28/23

3 COLEGIUL "STEFAN 
ODOBLEJA" CRAIOVA

Exercițiu evacuare 
incendiu

11/4/22 Exercițiu evacuare 
cutremur

12/20/22 Exercițiu evacuare 
incendiu

3/17/23 Exercițiu evacuare 
cutremur

4/21/23

4
COLEGIUL ECONOMIC 
"GHEORGHE CHITU" 
CRAIOVA

Exercițiu s4ngere incendiu 
Sediul I și Sediul II, can4na 
și cămin

11/7/22
Exercițiu de evacuare 
în caz de cutremur, 
Sediul I 

2/15/23
Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur, Sediul 
II 

2/16/23

Exerci4u de evacuare in caz 
de pericol chimic/
radioac4v/nuclear, Sediul I 
și Sediul II

6/5/23

5 COLEGIUL NATIONAL 
"CAROL I" CRAIOVA

Simulare in caz de 
cutremur

10/20/22 Simulare in caz de 
incendiu in interior

1/19/23 Simulare in caz de 
cutremur 

2/28/23 Simulare in caz de incendiu 
in interior

5/24/23

6 COLEGIUL NATIONAL 
"ELENA CUZA" CRAIOVA

Pregă4re contra 
incendiilor - simulare

10/17/22 Simulare cutremur 2/28/23
Pregă4rea personalului 
contra dezastrelor 
naturale

3/23/23 Simulare contra exploziilor 
chimice

5/10/23

7 COLEGIUL NATIONAL 
"FRATII BUZESTI" CRAIOVA

Exercițiu de alarmare în 
caz de incendiu 

11/9/22 Exercițiu de alarmare 
în caz de cutremur 

2/15/23
Exercițiu de alarmare-
evacuare în caz de 
cutremur 

2/28/23 Exercițiu de alarmare-
evacuare în caz de incendiu 

5/17/23

8
COLEGIUL NATIONAL 
"NICOLAE TITULESCU" 
CRAIOVA

EXERCITIU DE SIMULARE 
IMPOTRIVA INCENDIILOR 11/10/22

EXERCITIU DE 
SIMULARE IMPOTRIVA 
CUTREMURELOR

11/17/22
EXERCITIU DE SIMULARE 
IMPOTRIVA 
CUTREMURELOR

2/16/23
EXERCITIU DE SIMULARE 
IMPOTRIVA INCENDIILOR 5/11/23

9
COLEGIUL NATIONAL 
MILITAR "TUDOR 
VLADIMIRESCU" CRAIOVA

Simulare in caz de incediu 
in incinta si in exteriorul 
cladirii

11/22/22

Instruire privind 
comportamentul in caz 
de incendiu, urmata de 
un exerci4u de 
evacuare a elevilor, 
cadrelor didac4ce si 
militare

2/14/23

Instruire privind 
comportamentul in caz 
de incendiu, urmata de 
un exerci4u de evacuare 
a elevilor, cadrelor 
didac4ce si militare

3/2/23
Exerci4u de evacuare in caz 
de incediu in spa4ile de 
cazare ale elevilor

5/16/23

10
COLEGIUL NATIONAL 
PEDAGOGIC "STEFAN 
VELOVAN" CRAIOVA

Simulare incendiu 9/29/22 Simulare cutremur 10/3/22 Simulare cutremur 2/16/23 Simulare incendiu 4/20/23
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11
COLEGIUL UNIVERSITAR 
"SPIRU HARET" CRAIOVA

Exercițiu simulare 
cutremur. 3/2/23

Exercițiu simulare 
incendiu în interiorul 
sau exteriorul clădirii.

4/26/23
Exercițiu simulare în caz 
de explozii. 5/17/23

Simulare exercițiu în caz de 
accidente chimice. 6/9/23

12 CRESA-CRAIOVA
Exercițiu de alarmare și 
evacuare în caz de 
cutremur

2/20/23
Exercițiu de evacuare 
în caz de incendiu 3/17/23

Exercițiu de alarmare și 
evacuare im caz de 
cutremur 

4/7/23 Exercițiu în caz de incendiu 5/18/23

13
GRADINITA "JOYLIGHT" 
CRAIOVA

Exercițiu de simulare a 
comportamentului in caz 
de cutremur:” Scut si 
adăpost”

2/17/23

Exercițiu de simulare a 
comportamentului/ 
acțiunii, in caz de 
incendiu “ Cel mai 
iscusit pompier”

3/23/23

Exercițiu de simulare a 
comportamentului in caz 
de inundații: “ Apa si 
viața”

4/7/23

Exercițiu de simulare a 
comportamentului in caz 
de explozii, accidente 
chimice: “ Lanțul de 
reacții”

5/27/23

14
GRADINITA "LITTLE 
DIAMONDS" CRAIOVA

Exercițiu de evacuare în 
caz de incendiu în 
interiorul clădirii

11/14/22
Exercițiu de evacuare 
în caz de cutremur 2/17/23

Exercițiu de simulare a 
modului de comportare 
în caz de furtună/
inundații

4/21/23
Exercițiu de evacuare în caz 
de cutremur 5/26/23

15 GRADINITA "MICUL PRINT" 
CRAIOVA

Exerci4u simulare in caz 
de scurgeri de gaze

11/1/22 Exerci4u simulare 
cutremur

1/16/23 Ecerci4u simulare 
incendiu

3/23/23 Exerci4u simulare evacuare 
situa4i de urgenta

6/6/23

16 GRADINITA "TEDY BEAR" 
CRAIOVA

Exercițiu prac4c de 
simulare cutremur 

10/12/22 Exercițiu prac4c de 
simulare incendiu 

12/8/22 Exercițiu prac4c de 
simulare cutremur 

2/15/23 Exercițiu prac4c de 
simulare incendiu 

5/18/23

17 GRADINITA BEATRIS 
CRAIOVA

Cum ac4onam in caz de 
incediu

10/21/22 Cum ac4onam in caz 
de cutremur

2/16/23 Cum ac4onam in caz de 
inunda4i?

4/5/23 Primul ajutor in caz de 
dezastre

6/9/23

18 GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL "AXIA" CRAIOVA

Focul prieten sau 
dușman?

2/1/23 De ce au loc 
cutremurele 

2/16/23
Aventurile lui Liile Edu-
De ce au loc 
cutremurele

5/5/23 Ne jucam de-a cutremurele 5/23/23

19
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL "MADONA DUDU 
MONTESSORI" CRAIOVA

”Ce fac în caz de 
cutremur?” (Exercițiu de 
simulare al unui cutremur)

11/7/22

”Ce fac în caz de 
incendiu?” (Exercițiu 
de simulare al unui 
incendiu)

12/7/22
”Ce fac în caz de 
explozie?” (Exercițiu de 
simulare al unei explozii)

2/7/23

”Cum mă comport în caz de 
urgență?” (Exerciții variate 
de simulare a unor 
pericole)

4/7/23

20
GRADINITA CU PROGRAM 
NORMAL "MADONA 
DUDU" CRAIOVA

”Ce fac în caz de 
cutremur?” (Exercițiu de 
comportament potrivit în 
caz de cutremur)

11/7/22

”Ce fac în caz de 
incendiu?” (Exercițiu 
de simulare al unui 
incendiu)

12/7/22
”Ce fac în caz de 
explozie?” (Exercițiu de 
simulare al unei explozii)

2/7/23

”Cum mă comport în caz de 
urgență?” (exerciții variate 
de simulare a diverselor 
pericole)

4/7/23

21
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "CASTELUL 
FERMECAT" CRAIOVA

Incendiu 11/24/22 Cutremur 12/8/22 Incendiu 3/16/23 Cutremur 4/5/23
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22
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "CASUTA CU 
POVESTI" CRAIOVA

Simulare privind modul de 
comportare și de acțiune 
în cazul producerii 
incendiilor

11/16/22

Simulare privind 
modul de comportare 
și de acțiune în cazul 
producerii 
cutremurelor

2/17/23

Simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii incendiilor

3/16/23

Simulare privind modul de 
comportare și de acțiune în 
cazul producerii 
cutremurelor

5/11/23

23
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "CASUTA 
FERMECATA" CRAIOVA

1. Scenariu social: 
Exercițiu de incendiu –
simulare („Focul, prieten 
sau dușman?”)

10/19/22

  2. Ce facem în situații 
de urgență? Accidente 
chimice, bombe 
nucleare, explozii? –
simulare („Ș4m să ne 
ferim de pericol!”  

12/12/22

3. Scenariu social: 
Exercițiu de cutremure –
simulare („Micii 
supraviețuitori!”)

2/17/23
4.Ce facem în situații de 
urgență în caz de inundații? 
(„Pirații apelor!”)

5/5/23

24
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "CURCUBEUL 
COPILARIEI" CRAIOVA

Simulare cutremur 3/3/23
Simulare incendii în 
interior 3/10/23 Simulare explozii 3/17/23

Simulare inundații în 
interior 3/24/23

25
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "DUMBRAVA 
MINUNATA" CRAIOVA

Ce s4m despre foc? 11/23/22
Cum ne comportam la 
cutremur? 2/15/23 Atenție, foc! 3/21/23 Atenție, cutremur! 6/8/23

26
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "EDEN" 
CRAIOVA

Cum ne comportăm în 
cazul producerii unui 
cutemur?- lecție de 
informare și exercițiu de 
evacuare în caz de 
cutremur

11/8/22

Cum ne comportăm în 
cazul producerii unui 
incendiu?- lecție de 
informare și exercițiu 
de evacuare în caz de 
incendiu

12/7/22
Cutremur la grădiniţă!- 
exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur

3/2/23
Incendiu la grădiniţă!-
exercițiu de evacuare în caz 
de incendiu

5/18/23

27
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "ELENA 
FARAGO" CRAIOVA

Pompierii în acțiune! 10/11/22
Sa învățăm să ne 
apărăm în caz de 
cutremur

1/26/23 Nu ma voi juca cu focul 3/23/23
Triunghiul vieții vă salvează 
la cutremur 5/25/23

28
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "FLOARE 
ALBASTRA" CRAIOVA

Se mișcă pământul! Ce-i 
de făcut? Cutremur 11/17/22

S-a auzit o bubuitură. 
Ce facem? Explozie-
incendiu

1/11/23
La bucătărie a luat foc 
ceva. Cum acționăm? 
Incendiu

3/15/23
Am văzut fum ieșind pe sub 
ușă! Ce trebuie sa fac? 
Incendiu

5/22/23

29
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "FLOAREA 
SOARELUI" CRAIOVA

Incendiu in gradinita 11/4/22
Cum se produce un 
cutremur? 1/16/23 Nu te juca cu focul! 3/31/23 Ce fac in caz de cutremur? 5/26/23

30
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "ION 
CREANGA" CRAIOVA

INCENDIU 10/6/22 CUTREMUR 12/8/22 INCENDIU 3/23/23 CUTREMUR 6/7/23
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31
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "NICOLAE 
ROMANESCU" CRAIOVA

Tip risc: Cutremur/ Cum 
ne apărăm viața?/
Antrenament prac4c de 
alarmare- evacuare în caz 
de cutremur. 

11/11/22

Tip risc: Incendiu/ 
Focul - un pericol ce 
trebuie  prevenit!/ 
Antrenament prac4c 
de alarmare -evacuare 
în caz de incendiu. 

2/9/23

Tip risc: Dezastre 
naturale- modificări 
suferite de mediul 
înconjurător ca urmare a 
intervenției umane/ 
Cum putem ocro4 
mediul înconjurător?/ 
Antrenament prac4c de 
alarmare - evacuare în 
caz de dezastre naturale. 

4/5/23

Tip risc: dezastre naturale - 
inundații / Apa prieten sau 
dușman?/ Antrenament 
prac4c de alarmare- 
evacuare în caz de dezastre 
naturale-inundații. 

6/6/23

32
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "PARADISUL 
COPIILOR" CRAIOVA

Simulare evacuare in caz 
de incendiu 10/13/22

Cum ne comportăm în 
caz de cutremur?- 
exercițiu

11/17/22 Simulare de incendiu 1/19/23 Exercițiu simulare cutremur 2/16/23

33
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "PETRACHE 
POENARU" CRAIOVA

Exerciu de evacuare si 
interven4e- 
incendiu ,,Consecintele 
unui joc interzis-

10/14/22

Exerci4u de evacuare 
si interven4e 
Cutremur ,,NU MA 
SPERIE UN  
CUTREMUR ,, 

12/16/22

Exerci4u de evacuare si 
interven4e 
-incendiu ,,Focul prieten 
sau dusman"

3/17/23
Exerci4u de evacuare si 
interven4e - cutremur , ,Nu 
tremur la cutremur

5/12/23

34
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "PHOENIX" 
CRAIOVA

Cutremur 10/10/22 Incendiu 1/16/23 Cutremur 2/16/23 Incendiu 5/8/23

35
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "PINOCCHIO" 
CRAIOVA

Simulare de cutremur 9/19/22
Simulare de cutremur 
în urma cutremurelor 
din Gorj

2/15/23 Simulare de incendiu 5/15/23
Simulare de explozie la 
centrala din vecinatate 6/7/23

36
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "PITICOT" 
CRAIOVA

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur

2/24/23 Exercițiu de evacuare 
în caz de incendiu

3/16/23 Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur

4/12/23 Exercițiu de evacuare în caz 
de incendiu

5/18/23

37
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "RAYKIDS" 
CARCEA

Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur.

2/17/23

Exerci4u de s4ngere a 
unui 
incendiu:alarmare,inte
rven4e,evacuare.

5/17/23 Exerci4u de evacuare in 
caz de accident chimic.

9/18/23
Exerci4u de s4ngere a unui 
incendiu:alarmare ,interve
n4e,evacuare.

11/15/23

38
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "SF. ANA" 
CRAIOVA

Exercițiu de evacuare și 
intervenție: 4p de 
risc-"Incediu"

10/20/22
Exercițiu de evacuare 
și intervenție:4p de 
risc-"Cutremur"

12/15/22
Exercițiu de evacuare și 
intervenție: 4p de 
risc-"Incediu"

3/16/23
Exercițiu de evacuare și 
intervenție: 4p de 
risc-"Cutremur"

5/18/23
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39
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "SF. LUCIA" 
CRAIOVA

”ALARMĂ ! INCENDIU” - 
EXERCIȚIU PRACTIC DE 
SIMULARE

9/20/22

”PREGĂTIREA 
RUCSĂCELULUI 
PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ” - EXERCIȚIU 
PRACTIC

11/15/22
”ȘTIU CE TREBUIE SĂ 
FAC!” - EXERCIȚIU 
PRACTIC DE SIMULARE

2/28/23

”CUM NE COMPORTĂM ÎN 
CAZUL PRODUCERII UNUI 
CUTREMUR?” - EXERCIȚIU 
PRACTIC DE SIMULARE

5/16/23

40
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "SFANTA 
TATIANA" CRAIOVA

Simulare in caz de 
cutremur 3/20/23

Simulare in caz de 
incendiu 4/24/23

Simulare in caz de 
inunda4i 5/22/23 Simulare in caz se incendiu 6/12/23

41
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "TRAIAN 
DEMETRESCU" CRAIOVA

Dezastrele din Romania 12/2/23
Cum ac4onam în caz 
de dezastru? 3/3/23

Ce facem in caz de 
incendiu? 3/3/23

Cum ac4onam în caz de 
cutremur? 6/4/23

42
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "TUDOR 
VLADIMIRESCU" CRAIOVA

Incendiu la gradinita 10/21/22 Cutremur la gradinita 11/24/22 Cum.ne evacuam in caz 
de cutremur

4/26/23 Cum ne comportam in caz 
de incendiu

5/18/23

43
GRADINITA CU PROGRAM 
PRELUNGIT "VOINICEII" 
CRAIOVA

Ce fac in caz de 
cutremur?- exerci4i de 
simulare la nivelul clasei

2/15/23

Nu tremur la 
cutremur- exerci4u de 
simulare la nivelul 
unita4i

2/17/23
S4 sa ma protejez in caz 
de cutremur 3/2/23

Salvarea si evacuarea in 
condi4i de siguranta, in caz 
de incendiu

4/27/23

44
GRADINITA ROMANO-
CATOLICA "SFANTUL 
ANTON" CRAIOVA

Exercițiu de incendiu- 
simulare: "Cum procedam 
în caz de incendiu?".

10/19/22

Scenariu social: "Ce 
facem în situații de 
urgență în caz de 
inunda4i?".

12/12/22

"Cum ne comportam în 
caz de cutremur?" - 
exercițiu de cutremur- 
simulare. 

2/15/23

"Cum ne ferim de pericol?" 
- accidente chimice, bombe 
nucleare, explozii- 
simulare.

5/5/23

45
LICEUL "CHARLES LAUGIER" 
CRAIOVA

Exerci4i de evacuare/ 
prega4re in caz de 
incendiu.

12/15/22
Exerci4i de evacuare/ 
prega4re in caz de 
cutremur

12/22/22
Exerci4i de evacuare/ 
prega4re in caz de 
cutremur

2/16/23
Exerci4i de evacuare/ 
prega4re in caz de incendiu 2/17/23

46
LICEUL "MATEI BASARAB" 
CRAIOVA

Exerci4u de simulare 
privind modul de 
comportare și de acțiune 
în cazul producerii unui 
cutremur

3/2/23

Exerci4u simulare 
privind modul de 
comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unui 
incendiu

3/3/23

Exerci4u de simulare 
privind modul de 
comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unei explozii

3/6/23

Exerci4u de simulare 
privind modul de 
comportare și de acțiune în 
cazul producerii unor 
accidente chimice in 
vecinatate

3/9/23

47 LICEUL "TRAIAN VUIA" 
CRAIOVA

Exercițiilor prac4ce de 
simulare incendiu

3/24/23 Exercițiilor prac4ce de 
simulare cutremur

3/24/23 Exercițiilor prac4ce de 
simulare cutremur

4/24/23 Exercițiilor prac4ce de 
simulare incendiu

4/24/23

48 LICEUL "VOLTAIRE" 
CRAIOVA

Exerci4u evacuare 
cutremur

9/16/22 Exerci4u evacuare 
incendiu

11/2/22 Exerci4u evacuare 
incendiu

2/16/23 Exerci4u evacuare 
cutremur

2/28/23
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49
LICEUL CU PROGRAM 
SPORTIV "PETRACHE 
TRISCU" CRAIOVA

Simulare cutremur cu 
evacuare 11/17/22

Primul ajutor in  caz de 
cutremur 3/3/23

Simulare incendiu cu 
evacuare 3/23/23

Simulare cutremur cu 
evacuare clase care isi 
desfășoară orele dupa 
amiaza 

5/17/23

50 LICEUL DE ARTE "MARIN 
SORESCU" CRAIOVA

Exerciţiu evacuare 
incendiu

2/10/22 Exerciţiu evacuare 
cutremur

3/11/22 Exerciţiu evacuare 
incendiu

9/3/23 Exerciţiu evacuare 
cutremur

8/6/23

51
LICEUL DE INDUSTRIE 
ALIMENTARA CRAIOVA

Antrenament prac4c 
privind modul de 
comportare si de ac4une 
in cazul producerii unui 
incendiu in interiorul 
cladirii. Tema 9 si 10-Cum 
ac4onam in caz de 
dezastru-protejarea 
individuală si colec4va.

11/15/22

Antrenament prac4c 
privind modul de 
comportare si de 
ac4une in cazul 
producerii unui 
cutremur. Tema 11 si 
12-Cum ac4onam in 
caz de dezastru-
adapos4rea si 
evacuarea si acordarea 
primului ajutor.

12/14/22

Antrenament prac4c  
privind modul de 
comportare si de 
ac4une in cazul 
producerii unui 
cutremur în interiorul și 
exteriorul unității 
școlare. Tema 19 -Planul 
local de ac4une privind 
protec4a an4seismică.

2/15/23

Antrenament prac4c 
privind modul de 
comportare si de ac4une in 
cazul producerii unui 
incendiu sau a unei explozii 
sau accident chimic. Tema 
18-Cum ac4onam in caz de 
incendii/inundații/explozii/
accident chimic.

5/17/23

52
LICEUL ENERGETIC 
CRAIOVA

Exercițiul de evacuare în 
cazul producerii unui 
incendiu

10/21/22
Exercițiul de evacuare 
în cazul producerii 
unui cutremur

12/14/22
Exercițiul de evacuare în 
cazul producerii unui 
cutremur

2/27/23
Exercițiul de evacuare în 
cazul producerii unui 
incendiu

5/12/23

53
LICEUL TEHNOLOGIC 
"ALEXANDRU 
MACEDONSKI" MELINESTI

Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur urmat de 
incendiu

10/18/22
Exerci4u de evacuare 
in caz de cutremur 1/16/23

Exerci4u de s4ngere a 
unui incendiu folosind 
mijloacele de prima 
interven4e

4/26/23
Exetrci4u de evacuare in 
caz de cutremur 7/16/23

54
LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN BRANCUSI" 
CRAIOVA

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune 
în caz de incendiu 

10/3/22

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în caz de 
cutremur 

12/8/22

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în caz de 
cutremur 

2/16/23

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune în 
caz de incendiu

5/9/23

55
LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 
IANCULESCU" CARCEA

Exercițiu simulare 
incendiu 

10/21/22 Exercițiu simulare 
inundații 

1/13/23 Exercițiu simulare 
cutremur 

2/28/23 Exercițiu simulare cutremur 5/12/23

56

LICEUL TEHNOLOGIC 
"CONSTANTIN 
NICOLAESCU-PLOPSOR" 
PLENITA

Exerci4u de evacuare în 
caz de cutremur 2/15/23

Exerci4u de evacuare 
în caz de incendiu în 
interiorul cladirii

3/10/23
Ce facem în caz de 
inundații? 5/8/23

Măsuri de protecție în caz 
de accident nuclear 6/6/23
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57
LICEUL TEHNOLOGIC 
"COSTIN D. NENITESCU" 
CRAIOVA

Ac4vitate de informare 
privind comportamentul si 
masurile necesare a fi 
respectate in caz de 
cutremur la nivelul 
fiecarei clase.

2/15/23

Ac4vitate de informare 
privind 
comportamentul si 
masurile necesare a fi 
respectate in caz de 
cutremur la nivelul 
fiecarei clase.

2/16/23

Salvarea si evacuarea in 
condi4i de siguranta in 
caz de incendiu. 
Ac4vitate desfasurata in 
colaborare cu 
reprezentan4i IGSU 
Craiova.

3/2/23

Salvarea si evacuarea, in 
condi4i de siguranta in caz 
de incendiu. Ac4vitate 
desfasurata in colaborare 
cu reprezentan4 IGSU 
Craiova

3/9/23

58 LICEUL TEHNOLOGIC 
"DIMITRIE FILISANU" FILIASI

INSTRUCTAJ GENERAL CU 
PRIVIRE LA SITUAȚIILE DE 
URGENȚĂ - CUTREMUR. 
EVACUARE ÎN CAZ DE 
CUTREMUR

3/2/23

INSTRUCTAJ GENERAL 
CU PRIVIRE LA 
SITUAȚIILE DE 
URGENȚĂ - INCENDIU. 
SIMULARE ÎN CAZ DE 
INCENDIU

3/17/23

INSTRUCTAJ GENERAL 
CU PRIVIRE LA SITUAȚII 
DE URGENȚĂ - 
ACCIDENTE CHIMICE ÎN 
ȘCOALĂ SAU ÎN 
VECINĂTATE

4/24/23

INSTRUCTAJ GENERAL CU 
PRIVIRE LA SITUAȚII DE 
URGENȚĂ - EXPLOZII, 
INCENDII. SIMULARE 
EXPLOZIE ÎN ȘCOALĂ SAU 
ÎN VECINĂTATE

5/8/23

59
LICEUL TEHNOLOGIC 
"GEORGE BIBESCU" 
CRAIOVA

Exerci4u de simulare a 
comportamentului in caz 
de cutremur

2/28/23
Exerci4u de simulare a 
comportamentului in 
caz de incendiu

3/15/23
Exerci4u de simulare a 
comportamentului in caz 
de poluare accidentala

4/3/23
Exerci4u de simulare a 
comportamentului in caz 
de cutremur

5/10/23

60 LICEUL TEHNOLOGIC 
"HORIA VINTILA" SEGARCEA

Exercițiu de evacuare în 
cazul izbucnirii unui 
incendiu de natură 
electrică

11/9/22
Exercițiu de evacuare 
în cazul unui cutremur 
de pământ

2/16/23

Exercițiu de evacuare în 
cazul izbucnirii unui 
incendiu la centrala 
termică

12/9/22
Exercițiu de evacuare în 
cazul unui cutremur de 
pământ

2/17/23

61 LICEUL TEHNOLOGIC 
"PETRE BANITA" CALARASI

Cum ne comportam in caz 
de cutremur

11/18/22 Ne pastram calmul în 
caz de incendiu

12/7/22
Sa fim calmi si 
responsabili in caz de 
cutremur

3/3/23 cum ne comportam in caz 
de incendiu

5/5/23

62
LICEUL TEHNOLOGIC 
"STEFAN ANGHEL" BAILESTI

INSTRUIREA PERS. 
DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC 
PRIVIND NORMELE DE 
PROTECŢIE ÎMPOTRIVA 
CUTREMURELOR ŞI 
INCENDIILOR

9/10/22
EXERCITIU DE 
EVACUARE ÎN CAZ DE 
INCENDIU

11/28/22
EXERCITIU DE EVACUARE 
IN CAZ DE CUTREMUR 2/15/23

EXERCITIU DE EVACUARE 
IN CAZ DE ATAC CHIMIC 4/5/23

63
LICEUL TEHNOLOGIC 
"STEFAN MILCU" CALAFAT

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur 2/16/23

Exercițiu de evacuare 
în caz de cutremur 3/2/23

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur urmat 
de incendiu

4/5/23
Exercițiu de s4ngere a unui 
incendiu 6/7/23

64 LICEUL TEHNOLOGIC AUTO 
CRAIOVA

Simulare de incendiu 10/6/22 Simulare cutremur 11/9/22 Simulare cutremur 2/8/23 Simulare de incendiu 3/15/23

 7



65
LICEUL TEHNOLOGIC DE 
TRANSPORTURI AUTO 
CRAIOVA

Exerci4u alarmare in caz 
de incendiu

10/7/22 Exerci4u de alarmare 
in caz de cutremur

12/9/22 Exerci4u alarmare in caz 
de incendiu

3/4/23 Exerci4u alarmare in caz de 
cutremur

5/6/23

66
LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL "BEETHOVEN" 
CRAIOVA

Simulare pentru cutremur 
si incendiu

11/21/22 Instructaj SSM/PSI 2/15/23
Simulare pentru 
cutremur , urmată de 
incendiu

3/3/23 Simulare cutremur si 
incendiu

5/18/23

67
LICEUL TEHNOLOGIC 
SPECIAL "PELENDAVA" 
CRAIOVA

Măsuri si ac4uni  de 
prevenire si protec4e a 
elevilor si salaria4lor 
inainte,in 4mpul si dupa 
producerea unui cutremur

9/19/22
Instruc4uni privind 
comportamentul in caz 
de incendiu

12/15/22

Protec4a prin adapos4re 
si evacuare in cazul 
producerii unui 
cutremur

2/15/23
Reguli de evacuare in caz 
de incendiu 5/18/23

68
LICEUL TEHNOLOGIC 
TRANSPORTURI CAI FERATE 
CRAIOVA

Exercițiu de evacuare și 
acțiune în caz de incendiu 

10/20/22
Exercițiu de evacuare 
și acțiune în caz de 
cutremur 

12/15/22
Exercițiu de evacuare și 
acțiune în caz de 
cutremur 

3/2/23 Exercițiu de evacuare și 
acțiune în caz de cutremur 

3/8/23

69
LICEUL TEHNOLOGIC 
UCECOM "SPIRU HARET" 
CRAIOVA

Exerciții de evacuare în 
caz de cutremur 

10/6/22 Exerciții de evacuare în 
caz de cutremur 

2/16/23
Exerciții de evacuare în 
caz de accidente chimice 
și incendiu

3/17/23 Exerciții de evacuare în caz 
de explozii și incendiu 

5/18/23

70 LICEUL TEOLOGIC 
ADVENTIST CRAIOVA

Simulare evacuare in caz 
de incendiu

11/3/22 Simulare evacuare in 
caz de cutremur 

2/13/23 Simulare evacuare in caz 
de incendiu 

3/31/23 Simulare evacuare in caz de 
cutremur 

5/23/23

71
LICEUL TEORETIC "ADRIAN 
PAUNESCU" BARCA

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur urmat de 
imcendiu - Tema 10

1/20/23
Exercițiu de s4ngere a 
unui incendiu - Tema 4 4/7/23

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur - Tema 
7

10/13/23
Exercițiu de evacuare în caz 
de cutremur urmat de 
incendiu

12/20/23

72
LICEUL TEORETIC 
"CONSTANTIN 
BRANCOVEANU" DABULENI

Norme de prevenire și 
comportament în cazul 
incendiilor în incinta 
unității de învățămînt

10/20/22
Cum ac4onăm în cazul 
producerii unui 
cutremur

12/9/22
Cum acționăm în cazul 
unor explozii/accidente 
chimice

3/2/23
A4tudini/comportamente 
în caz de cutremur și 
inundații 

5/22/23

73
LICEUL TEORETIC "GEORGE 
ST. MARINCU" POIANA 
MARE

Exerci4u - Comportament 
in caz de cutremur

2/16/23
Exerci4u - 
Comportament in caz 
de incendiu

3/2/23
Exerci4u - 
Comportament in caz de 
cutremur

3/30/23 Exerci4u - Comportament 
in caz de incendiu

4/20/23

74 LICEUL TEORETIC "GH. 
VASILICHI" CETATE

Simulare cutremur 3/3/23 Simulare incendiu 4/21/23 Simulare cutremur 5/19/23 Simulare incendiu 6/9/23

75 LICEUL TEORETIC "HENRI 
COANDA" CRAIOVA

Simulare în caz de 
cutremur

2/16/23
Simulare în caz de 
incendiu în interiorul 
clădirii

3/9/23
Simulare în caz de 
incendiu în exteriorul 
clădirii

3/15/23 Simulare în caz de 
cutremur

4/19/23
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76 LICEUL TEORETIC 
"INDEPENDENTA" CALAFAT

exerci4u -simulare a 
modului de comportare și 
de acțiune în cazul 
producerii unor situații de 
urgență-accidente 
nucleare/explozii

12/12/22

exerci4u -simulare a 
modului de 
comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unor situații 
de urgență-cutremur

2/15/23

exerci4u -simulare a 
modului de comportare 
și de acțiune în cazul 
producerii unor situații 
de urgență-incendiu

3/22/23

exerci4u -simulare a 
modului de comportare și 
de acțiune în cazul 
producerii unor situații de 
urgență-inunda4i

4/21/23

77
LICEUL TEORETIC "MIHAI 
VITEAZUL" BAILESTI

Exerciţii prac4ce de 
simulare a modului de 
acţiune în cazul producerii 
unui incendiu în interiorul 
unei săli de clasă

9/8/22

Exerciţii prac4ce de 
simulare a modului de 
acţiune în cazul 
producerii unui 
incendiu în exteriorul 
unităţii

9/8/22

Exerciţii prac4ce de 
simulare a modului de 
acţiune în cadrul 
producerii unui 
cutremur

2/15/23

Exerciţii prac4ce de 
simulare a modului de 
ac4une şi comportament in 
cazul unei explozii

5/24/23

78 LICEUL TEORETIC "TUDOR 
ARGHEZI" CRAIOVA

1Exerci4i în caz de 
cutremur

2/15/23 Exerciții în caz de 
cutremur 

3/13/23 Exerciții în caz de 
cutremur 

4/20/23 Exerciții  în caz  de 
cutremur 

5/15/23

79
LICEUL TEORETIC 
AMARASTII DE JOS

exerci4u prac4c de 
alarmare si evacuare a 
persoanelor din scoala in 
condi4i e siguranta in 
cazul unui incendiu

10/13/22

Exerci4u prac4c de 
alarmare si evacuare a 
elevilor in caz de 
cutremur

12/14/22

Simulare/Exerci4u 
prac4c de alarmare si 
evacuare a personelor 
din unitatea scolara, in 
cazul unui cutremur

2/15/23

Simulare/Exerci4u prac4c 
de alarmare si evacuare a 
personelor din unitatea 
scolara, in condi4i de 
siguranta, , in cazul unui 
incendiu

11/5/23

80 LICEUL TEORETIC BECHET
Cutremurul pe înțelesul 
tuturor - campanie de 
informare 

2/17/23
Exercițiu de alarmare-
evacuare în caz de 
cutremur 

3/2/23
Cum ne ges4onăm 
emoțiile în cazul unui 
cutremur?

3/9/23
Măsuri de prim-ajutor în 
caz de cutremur 3/16/23

81
PALATUL COPIILOR 
CRAIOVA

Instruire personal unitate 
pentru simulare de 
evacuare in caz de 
cutremur

2/16/23
Exerci4u de Simulare 
de evacuare in caz de 
cutremur

2/28/23
Exercitu simulare la 
incendiu 4/26/23

Exerci4u Simulare in caz de 
explozie 5/26/23

82
SCOALA GIMNAZIALA 
"ALECSANDRU NICOLAID" 
MISCHII

Evacuare in caz de 
cutremur

10/3/22 Evacuare in caz de 
incendiu

12/7/22 Evacuare in caz de 
cutremur

3/17/23 Evacuare in caz de incendiu 
si explozii

6/2/23

83
SCOALA GIMNAZIALA 
"ALEXANDRU 
MACEDONSKI" CRAIOVA

Exerci4u de interven4e in 
caz de incendiu

10/10/22 Exerci4u de interven4e 
in caz de cutremur

11/16/22 Exerci4u de interven4e 
in caz de incendiu

4/5/23 Exerci4u de interven4e in 
caz de cutremur

5/4/23
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84
SCOALA GIMNAZIALA 
"AMZA PELLEA" BAILESTI

Exerci4u de evacuare in 
cazul unui incendiu 10/20/22

Exercu4u de evacuare 
in cazul unui cutremur 12/8/22

Exerci4u de simulare 
comportament in caz de 
vreme periculoasa  
(furtuni sau alte 
fenomene 
meteorologice).

3/16/23
Exerci4u de evacuare in caz 
de inunda4i. 5/18/23

85
SCOALA GIMNAZIALA 
"ANTON PANN" CRAIOVA

Efectuarea Exercițiilor de 
simulare a unui cutremur/
incendiu

11/9/22
Efectuarea Exercițiilor 
de simulare a unui 
cutremur/incendiu

12/7/22
Efectuarea Exercițiilor de 
simulare a unui 
cutremur/incendiu

2/28/23
Efectuarea Exercițiilor de 
simulare a unui cutremur/
incencendiu

5/17/23

86
SCOALA GIMNAZIALA 
"BARBU IONESCU" 
URZICUTA

Exerci4u de evacuare 
-cutremur -incendiu

10/14/22 Exerci4u de evacuare 
in caz de cutremur

12/9/22 Exerci4u de s4ngere 2/28/23 Evacuare in caz de 
cutremur

4/13/23

87 SCOALA GIMNAZIALA 
"CAROL AL II-LEA" DIOSTI

Exerci4u de simulare in 
caz de cutremur 

10/13/22 Exerci4i de simulare in 
caz de incendiu

11/17/22 Exerci4u de simulare in 
caz de explozie

1/16/23 Exerci4u de simulare in caz 
de cutremur

2/15/23

88
SCOALA GIMNAZIALA 
"CONSTANTIN GEROTA" 
CALAFAT

Simulare cutremur 2/17/23 Simulare incendiu 3/6/23 Simulare cutremur 4/5/23 Simulare incendiu 5/2/23

89
SCOALA GIMNAZIALA 
"CONSTANTIN 
GHEORGHITA" PODARI

Ac4vitate simulare 
incendiu

10/21/22 Ac4vitate simulare 
cutremur

10/17/23
Ac4vitate simulare 
accident chimic in 
vecinatate

4/7/23 Ac4vitate simulare explozii 5/19/23

90 SCOALA GIMNAZIALA 
"DECEBAL" CRAIOVA

Cum ac4onam in cazul 
unui incendiu

10/11/22 Cum ac4onam in cazul 
unui cutremur

12/8/22 Cum ac4onam in cazul 
unui incendiu

3/14/23 Cum ac4onam in cazul unui 
cutremur

5/23/23

91
SCOALA GIMNAZIALA 
"ELENA FARAGO" CRAIOVA

EXERCIȚIU DE EVACUARE 
ÎN CAZ DE SEISM 3/16/23

EXERCIȚIU DE 
EVACUARE PRIN 
SIMULAREA 
IZBUCNIRII UNUI 
INCENDIU ÎN 
INTERIORUL ȘCOLII

4/27/23
EXERCIȚIU DE EVACUARE 
ÎN CAZ DE EXPLOZIE 5/18/23

EXERCIȚIU DE EVACUARE 
ÎN CAZ DE SEISM 6/8/23

92 SCOALA GIMNAZIALA 
"ELIZA OPRAN" ISALNITA

Prevenirea incendiilor 10/21/22
Reguli de 
comportament în caz 
de cutremur 

2/15/23 Antrenament în caz de 
cutremur 

3/3/23 Antrenament în caz de 
incendiu 

6/7/23

93
SCOALA GIMNAZIALA 
"EUFROSINA POPESCU" 
BOTOSESTI-PAIA

Cutremurul pe intelesul 
tuturor- ac4vitate 
documentara

2/27/23
Exercițiu de simulare 
cutremur -ac4vitate 
prac4ca

3/6/23
Exercițiu de simulare 
incendiu-ac4vitate 
prac4ca

3/13/23
Exercițiu de simulare 
explozie-ac4vitate prac4ca 3/20/23

94 SCOALA GIMNAZIALA "GH. 
JIENESCU" RAST

Scânteia din brad 12/21/22 Şcoală la cutremur! Ce 
să fac?

2/15/23 Apa-miracolul vieţii 3/22/23 Cutremurul! 5/29/23
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95
SCOALA GIMNAZIALA 
"GHEORGHE BIBESCU" 
CRAIOVA

CUM MĂ COMPORT ÎN 
CAZUL IZBUCNIRII UNUI 
INCENDIU

11/15/22 EU NU TREMUR LA 
CUTREMUR

2/15/23 MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
ÎN CAZ DE INUNDAȚIE

3/23/23 CE FAC ÎN CAZUL UNUI  
DEZASTRU NATURAL

5/19/23

96
SCOALA GIMNAZIALA 
"GHEORGHE BRAESCU" 
CALAFAT

Diseminarea in rândul 
elevilor a ”Ghidului în caz 
de cutremur”  pus la 
dispoziția cadrelor 
didac4ce pe sit-ul hips://
fiipregă4t.ro/ghid/
cutremur

2/16/23

Ac4vitate 
prac4că:Exercițiu 
prac4c(simulare 
cutremur) de evacuare 
a personalului și 
elevilor din unitatea 
școlară

2/28/23

Tema4că 
specifica:modul concret 
de alarmare în caz de 
cutremur/
incendiu(sarcini pe 
funcții și persoane)

3/10/23

Ac4vitate prac4că:Exercițiu 
prac4c(simulare cutremur) 
de evacuare a personalului 
și elevilor din unitatea 
școlară

5/16/23

97
SCOALA GIMNAZIALA 
"GHEORGHE TITEICA" 
CRAIOVA

Simulare incendiu 11/23/22 Simulare cutremur 12/17/22 Simulare cutremur 3/17/23 Simulare incendiu 5/12/23

98 SCOALA GIMNAZIALA 
"HENRI COANDA" PERISOR

Exercițiu de alarmare în 
cazul producerii unui 
incendiu în exteriorul 
clădirii

10/12/22 Exercițiu de evacuare 
în caz de cutremur

12/15/22

Exercițiu de alarmare în 
cazul producerii unui 
incendiu în interiorul 
clădirii

3/14/23 Exercițiu de evacuare în caz 
de cutremur

5/16/23

99 SCOALA GIMNAZIALA "ILIE 
MARTIN" BRABOVA

Exerciții prac4ce de 
simulare a unui cutremur

2/16/23 Exerciții prac4ce de 
simulare a inunda4ilor

3/8/23 Exerciții de simulare a 
incendiilor

4/7/23 Exerciții de simulare a 
inundațiilor 

5/26/23

100 SCOALA GIMNAZIALA "ILIE 
MURGULESCU" VELA

,,Nu tremur la cutremur!,, 3/13/23
Masuri de prevenire și 
reducere a efectelor 
inunda4ilor

4/5/23

Concepte fundamentale 
pentru prevenirea și 
apărarea împotriva 
exploziilor

5/15/23 Prevenirea și s4ngerea 
incendiilor

6/8/23

101 SCOALA GIMNAZIALA "INV. 
M. GEORGESCU" CELARU

Alarmare în caz de 
cutremur

11/10/22 Alarmare în caz de 
cutremur

3/2/23 Alarmare în caz de 
incendiu

4/5/23 Alarmare în caz de incendiu 5/4/23

102
SCOALA GIMNAZIALA "ION 
CREANGA" CRAIOVA

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur. 3/23/23

Exerciții de acordare a 
primului ajutor în caz 
de accident.

4/21/23

Exercițiu de 
comportament în caz de 
accident chimic în 
vecinătate.

5/8/23
Exercițiu de evacuare în caz 
de incendiu în interior. 5/23/23

103 SCOALA GIMNAZIALA "ION 
GH. PLESA" ALMAJ

Excer4ul in caz de 
cutremur

11/14/22 Exerci4ul in caz de 
incendiul

12/12/22 Excer4ul in caz de 
cutremur

1/9/23 Exerci4ul in caz de 
incendiul

3/20/23

104 SCOALA GIMNAZIALA "ION 
TUCULESCU" CRAIOVA

Simulare incendiu 11/9/22 Simulare Cutremur 2/16/23 Simulare incendiu 3/29/23 Simulare cutremur 5/17/23
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105
SCOALA GIMNAZIALA 
"LASCAR CATARGIU" 
CRAIOVA

Comportamentul elevilor 
si cadrelor didac4ce in 
4mpul unui incendiu

11/10/22

CUTREMUR - SUNTEM 
LA SCOALA! 
Cum ne comportam in 
4mpul si imediat după 
un cutremur.

2/17/23
EXPLOZIE NUCLEARA! 
Ce masuri luam in cazul 
unei explozii nucleare?

3/28/23
CUTREMUR!! Cum ne 
comportam in caz de 
cutremur.

5/16/23

106
SCOALA GIMNAZIALA 
"MARIN SORESCU" 
BULZESTI

Exerci4u prac4c evacuate 
incendiu 

10/18/22 Exerci4u prac4c 
evacuate cutremur

12/12/22 Exerci4u prac4c 
evacuate incendiu 

3/14/23 Exerci4u prac4c evacuate 
cutremur

5/22/23

107
SCOALA GIMNAZIALA 
"MIHAI EMINESCU" 
CRAIOVA

Exercițiu prac4c- simulare 
cutremur

2/15/23 Exercițiu prac4c 
-simulare cutremur

2/17/23 Exercițiu prac4c 
-simulare cutremur

3/6/23 Exercițiu prac4c- simulare 
cutremur

3/17/23

108 SCOALA GIMNAZIALA 
"MIHAI VITEAZUL" CRAIOVA

Cum procedam in caz de 
incendiu?

11/3/22 Cutremurele 1/19/23 Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur

3/9/23 Exerci4i de s4ngere a 
incendiilor

5/4/23

109
SCOALA GIMNAZIALA 
"MIRCEA ELIADE" CRAIOVA

exerci4u de evacuare in 
caz de incendiu(ciclul 
primar)

11/16/22

exerci4u de evacuare 
in caz de 
cutremur(ciclul 
gimnazial)

3/6/23
exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur(ciclul 
primar)

3/10/23
exerci4u de evacuare in caz 
de incendiu(ciclul 
gimnazial)

5/15/23

110 SCOALA GIMNAZIALA "NICA 
BARBU LOCUSTEANU" LEU

Nu tremur la cutremur ! 2/16/23 Nu tremur la cutremur 
!

2/28/23 Simulare in caz de 
incendiu  

4/4/23 Simulare în caz de 
incendiu!

4/26/23

111
SCOALA GIMNAZIALA 
"NICOLAE BALCESCU" 
CRAIOVA

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur urmat de 
incendiu

10/17/22

Exercițiu de s4ngere a 
unui incendiu folosind 
mijloacele de primă 
intervenție din dotarea 
unității de învățământ

1/16/23 Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur

4/19/23 Exercițiu de evacuare în caz 
de cutremur

6/14/23

112
SCOALA GIMNAZIALA 
"NICOLAE CARAS" 
CIUPERCENII NOI

Exerci4u - Prevenirea si 
s4ngerea incendiilor

11/2/22 Exerci4u in caz de 
cutremur

2/15/23 Exerci4u de prevenire si 
s4ngere a incendiului

4/5/23 Exerci4u in caz de 
cutremur

5/15/23

113
SCOALA GIMNAZIALA 
"NICOLAE GH. POPESCU" 
INTORSURA

Exercițiu de simulare a 
unei calamități (incendiu) 10/3/22

Exercițiu de simulare a 
unei calamități 
(cutremur)

2/16/23
Exercițiu de simulare a 
unei calamități 
(incendiu)

3/27/23
Exercițiu de simulare a unei 
calamități (cutremur) 5/22/23

114
SCOALA GIMNAZIALA 
"NICOLAE ROMANESCU" 
CRAIOVA

Simulare in caz de 
cutremur - Corp A, corp B, 
Gradinita

2/16/23 Simulare in caz de 
cutremur 

3/15/23 Simulare in caz de 
cutremur 

3/28/23 Simulare in caz de 
cutremur 

5/24/23

115
SCOALA GIMNAZIALA 
"OPSICHIE CAZACU" SEACA 
DE PADURE

Ne pregă4m pentru  
cutremur 

10/20/22 Focul și urmările lui 11/17/22 Comportamentul după 
un cutremur 

12/15/22 Inundațiile și urmările 
acestora 

1/12/23
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116
SCOALA GIMNAZIALA 
"PETRACHE CERNATESCU" 
CERNATESTI

Cum ac4onam in caz de 
cutremur. 2/16/23

Evacuarea din incinta 
unita4i. 2/27/23

Prega4rea elevilor 
pentru perioada post 
cutremur

3/8/23
Evacuarea si ingrijirea 
persoanelor in caz de 
dezastre naturale

3/15/23

117
SCOALA GIMNAZIALA 
"PETRACHE POENARU" 
BRADESTI

"Comportarea în caz de 
incendiu"

11/25/22 întâlnire cu specialiş4 
din cadrul ISU Oltenia

2/28/23 "Aver4zarea  - alarmarea 
in caz de dezastru"

4/28/23 "Comportarea în caz de 
incendiu"

6/8/23

118
SCOALA GIMNAZIALA 
"PETRE MANARCESCU" 
LIPOVU

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur 3/1/23

Exerci4u de evacuare 
în caz de cutremur 
urmat de incendiu

4/20/23
Exerci4u de evacuare în 
caz de incendiu 5/16/23

Exerci4u de evacuare în caz 
de cutremur 6/6/23

119 SCOALA GIMNAZIALA "SF. 
DUMITRU" CRAIOVA

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune 
în cazul producerii unei 
situații de urgență- 
CUTREMUR 

2/17/23

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unei situații 
de urgență- INCENDIU

3/22/23

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unei situații 
de urgență - CUTREMUR 

5/3/23

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune în 
cazul producerii unei 
situații de urgență- 
INCENDIU 

6/9/23

120 SCOALA GIMNAZIALA "SF. 
DUMITRU" MACESU DE SUS

Exercițiu de simulare în 
caz de cutremur 

10/17/22 Exercițiu de simulare 
în caz de incendiu 

12/7/22 Exercițiu de simulare în 
caz de cutremur 

2/15/23 Exercițiu de simulare în caz 
de incendiu 

6/7/23

121 SCOALA GIMNAZIALA "SF. 
GHEORGHE" CRAIOVA

Exercițiu alarmare-
evacuare cutremur

2/28/23 Exercițiu alarmare 
evacuare incendiu

3/24/23 Exercițiu alarmare - 
evacuare cutremur

5/5/23 Exercițiu alarmare/
evacuare incendiu

5/19/23

122 SCOALA GIMNAZIALA 
"STEFAN ISPAS" MAGLAVIT

SIMULARE ÎN CAZ DE 
CUTREMUR.

2/17/23 SIMULARE ÎN CAZ DE 
INCENDIU

3/17/23 SIMULARE ÎN CAZ DE 
EXPLOZII

4/28/23 SIMULARE ÎN CAZ DE 
INUNDAȚII

5/26/23

123 SCOALA GIMNAZIALA 
"TERRAVEDA" CRAIOVA

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune 
în cazul producerii unui 
incendiu (desfășurat sub 
îndrumarea persoanei 
desemnate de către S.C. 
PROPREST S.R.L.)

10/21/22

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unui 
cutremur (desfășurat 
sub îndrumarea 
persoanei desemnate 
de către S.C. 
PROPREST S.R.L.)

12/9/22

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unui incendiu  
(desfășurat sub 
îndrumarea persoanei 
desemnate de către S.C. 
PROPREST S.R.L.)

3/23/23

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune în 
cazul producerii unui 
cutremur (desfășurat sub 
îndrumarea persoanei 
desemnate de către S.C. 
PROPREST S.R.L.)

5/23/23
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124
SCOALA GIMNAZIALA 
"TRAIAN" CRAIOVA

Exerci4u prac4c de 
simulare in caz de 
cutremur 

11/2/22

Exerci4u prac4c de 
simulare in caz de 
cutremur - inv. 
prescolar si primar

2/15/23
Exerci4u prac4c de 
simulare in caz de 
cutremur - inv. gimnazial

2/16/23
Exerci4u prac4c de 
simulare in caz de 
cutremur 

5/10/23

125
SCOALA GIMNAZIALA 
"TUDOR SEGARCEANU" 
GOICEA

Incendii în interiorul si 
exteriorul cladirilor

12/15/22 Cutremure 2/16/23 Inundații 4/25/23 Accidente chimice 6/7/23

126 SCOALA GIMNAZIALA 
AFUMATI

Cum ne protejam in caz 
de seism!

3/15/23 Reguli respectate la 
inunda4i

4/28/23 Incendiul- cum ne 
protejam

5/20/23 Concentra4a gazelor in aer 6/6/23

127
SCOALA GIMNAZIALA 
AMARASTII DE SUS

Reguli de pregă4re 
an4seismică in caz de 
cutremur.

2/17/23

Reguli de 
comportament după 
producerea 
cutremurului.

2/28/23
Evacuare in caz de 
incendiu. 3/2/23

Cauze de producere a 
incendiilor. 3/14/23

128
SCOALA GIMNAZIALA 
APELE VII

Executarea unui exerci4u 
in caz de cutremur 10/11/22

Exerci4u de evacuare 
in caz de incendiu 11/21/22

Executarea unui 
exerci4u de evacuare in 
caz de explozie

1/16/23
Exerci4i de evacuare in caz 
de cutremur 2/15/23

129 SCOALA GIMNAZIALA 
BELOT

Incendiu 11/21/22 Cutremur 10/18/23 Incendiu 1/25/23 Cutremur 3/21/23

130 SCOALA GIMNAZIALA 
BISTRET

Exercițiu de s4ngere la un 
tablou  electric

10/12/22

Exercițiu de s4ngere a 
unui  incendiu folosind 
mijloacele de prima 
intervenție 

1/16/23 Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur 

4/6/23
Exercițiu de evacuare în caz 
de cutremur urmat de 
incendiu 

6/7/23

131 SCOALA GIMNAZIALA 
BRALOSTITA

Cons4tuirea unui punct de 
informare privind reguli 
de comportare in 4mpul 
unei situa4i de urgenta 

10/13/22

Exerci4i de evacuare in 
cadrul producerii unor 
incendii; Prezentare 
materiale informa4ve.

12/8/22

Ac4vitate prac4ca in 
cazul producerii unui 
cutremur ; Prezentare 
power point si materiale 
informa4ve.

2/15/23

Consultarea site ului oficial 
al  Inspectoratului General 
pentru situa4i de urgenta: 
Vizita la ISU Dolj / invita4e 
la Scoala Bralos4ta a unui 
inspector ISU.

3/30/23

132 SCOALA GIMNAZIALA 
BRATOVOESTI

Simulare cutremur 2/27/23 Simulare incendiu 2/28/23 Simulare explozie 3/1/23 simulare inunda4e 3/2/23

133
SCOALA GIMNAZIALA 
BREASTA

Exercițiu de alarmare - 
evacuare în caz de 
cutremur 

11/7/22
Exercițiu de alarmare - 
evacuare în caz de 
incendiu 

12/12/22
Exercițiu de alarmare - 
evacuare în caz de 
cutremur 

3/6/23
Exercițiu de alarmare - 
evacuare în caz de incendiu 5/22/23

134
SCOALA GIMNAZIALA 
BUCOVAT

Exercițiu de Evacuare în 
caz de incendiu- Structura 
Bucovăț

10/10/22
Exercițiu de Evacuare 
în caz de incendiu- 
Structura Palilula

10/11/22

Exercițiu de Protecție și 
Evacuare în caz de  
cutremur- Structura 
Bucovăț

2/15/23
Exercițiu de Protecție și 
Evacuare în caz de  
cutremur- Structura Palilula

2/16/23

135 SCOALA GIMNAZIALA 
CALOPAR

Incendiu 10/12/22 Cutremur 12/14/22 Incendiu 3/15/23 Cutremur 5/10/23

 14



136 SCOALA GIMNAZIALA 
CARAULA

SIMULARE CUTREMUR 2/27/23 SIMULARE INCENDIU 3/22/23 SIMULARE CUTREMUR 4/24/23 SIMULARE INCENDIU 5/8/23

137 SCOALA GIMNAZIALA 
CARNA

Antrenat, vei fi protejat! 2/27/23 Stai liniș4t, totul va fi 
bine! 

3/3/23 Cu focul, nu te joci! 3/13/23 Apa, prieten sau dușman? 5/22/23

138 SCOALA GIMNAZIALA 
CARPEN

Exercițiu de simulare 
cutremur

11/25/22 Exercițiu de simulare 
incendiu  

1/27/23 Exercițiu de simulare 
cutremur

3/27/23 Exercițiu de simulare 
cutremur si incendiu  

5/5/23

139 SCOALA GIMNAZIALA 
CASTRANOVA

SIMULARE CUTREMUR 2/27/23 SIMULARE CUTREMUR 3/2/23 SIMULARE INCENDIU 4/27/23 SIMULARE INCENDIU 5/8/23

140 SCOALA GIMNAZIALA 
CATANE

Cum ne ferim de 
cutremur?

2/28/23
Inunda4ile-o problema 
in zona de sud a 
Romaniei.

3/17/23 Nu ma panichez la 
incendiu.

4/27/23 Reguli de protec4e N.B.C 5/30/23

141 SCOALA GIMNAZIALA 
CERAT

Simulare cutremur 2/17/23 Simulare cutremur 3/10/23 Simulare incendiu 4/21/23 Simulare inundații 5/12/23

142
SCOALA GIMNAZIALA 
CIOROIASI

Exerciții de alarmare și 
evacuare la incendiu 10/12/22

Exerciții de alarmare și 
evacuare la cutremur 10/13/22

Exerciții de alarmare și 
evacuare la incendiu 3/23/23

Exerciții de alarmare și 
evacuare la cutremur 3/23/23

143 SCOALA GIMNAZIALA 
COSOVENI

Reguli în caz de cutremur 
la școală 

2/16/23 Cum să ne comportăm 
în caz de inundații

3/23/23

Cum să ne protejăm în 
caz de explozii 
(accidente chimice în 
vecinătate)

5/4/23

Reguli de comportament în 
caz de incendii ( în 
interiorul sau exteriorul 
clădirii)

6/8/23

144
SCOALA GIMNAZIALA 
COTOFENII DIN DOS

Exercițiu de alarmare si 
evacuare în caz de 
cutremur

9/7/22
Exercițiu de alarmare 
si evacuare în caz de 
incendiu

11/16/22
Exercițiu de alarmare si 
evacuare în caz de 
cutremur

2/16/23
Exercițiu de alarmare si 
evacuare în caz de incendiu 5/4/23

145 SCOALA GIMNAZIALA 
COTOFENII DIN FATA

Evacuare în caz de 
cutremur

10/3/22 Evacuare în caz de 
incendiu

11/10/22 Evacuare în caz de 
cutremur

4/6/23 Evacuare în caz de incendiu 
și explozii

5/22/23

146 SCOALA GIMNAZIALA DESA Cutremurul pe înțelesul 
tuturor

2/27/23 Nu tremur la cutremur 3/24/23 Prevenirea incendiilor 4/21/23
Accident chimic-eliberare 
necontrolata în mediul 
inconjurator

5/26/23

147
SCOALA GIMNAZIALA 
DOBRESTI

Cum sa te protejezi si sa 
intervii in caz de incendiu. 10/12/22

Cum ac4onam in caz 
de dezastru: 
protejarea individuala

12/14/22
Reguli de comportare in 
caz de cutremur 2/15/23

Exerci4i de evacuare in caz 
de cutremur urmat de 
incendiu

4/11/23

148
SCOALA GIMNAZIALA 
DOBROTESTI

Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul 
producerii unui incendiu.

10/10/22

Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul 
producerii unui 
cutremur.

2/16/23

Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul 
producerii unui 
incendiu.

3/20/23
Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul producerii 
unui cutremur.

5/29/23

149 SCOALA GIMNAZIALA 
DRAGOTESTI

Exercițiu prac4c de 
evacuare în caz de 
incendiu

10/20/22
Exercițiu prac4c de 
evacuare în caz de 
cutremur

12/15/22
Exerci4u prac4c de 
evacuare în caz de 
incendiu

3/16/23
Exerci4u prac4c de 
evacuare în caz de 
cutremur

5/18/23

150 SCOALA GIMNAZIALA 
DRANIC

Ac4vitate incendiu 10/27/22 Ac4vitate cutremur 1/27/23 Exercițiu cutremur 3/31/23 Incendiu 6/9/23
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151 SCOALA GIMNAZIALA 
FARCAS

Procedee și metode de 
intervenție pentru 
salvarea persoanelor în 
cazul producerii unui 
cutremur 

10/18/23

Ac4vitatea celulei de 
urgenta în vederea 
asigurării masurilor în 
cazul producerii unui 
cutremur de pământ la 
Școală Gimnaziala 
Fărcaș 

1/17/23

Cum ne comportam în 
caz de incendiu? 
" Focul - prieten sau 
dușman "

4/25/23
Protecția mediului 
înconjurător împotriva 
incendiilor

6/13/23

152
SCOALA GIMNAZIALA 
FILIASI

Cai de evacuare; 
interven4e in caz de 
cutremur

10/12/22

Procedee si metode de 
interven4e pentru 
salvarea persoanelor 
in cazul producerii 
unui incendiu

12/17/22
Organizarea interven4ei 
in caz de cutremur 2/28/23

Organizarea interven4ei in 
caz de incendiu 5/8/23

153
SCOALA GIMNAZIALA 
FRATOSTITA

Exerci4u de simulare in 
cazul unui cutremur 11/8/22

Exerci4u de simulare 
in cazul producerii 
unui incendiu

1/17/23
Exerci4u de simulare in 
cazul producerii unui 
cutremur

2/16/23
Exerci4u de simulare in 
cazul producerii unui 
incendiu

5/11/23

154
SCOALA GIMNAZIALA 
GALICEA MARE

Exercițiu privind 
evacuarea în caz de 
incendiu.

10/6/22
Exercițiu privind 
evacuarea în caz de 
cutremur.

2/16/23
Exerciții de prevenire și 
combaterea incendiilor. 3/30/23

Exercițiu de prevenire și 
combaterea incendiilor. 5/25/23

155 SCOALA GIMNAZIALA 
GALICIUICA

Exercițiu de s4ngere 
incendiu

4/4/22 Exercițiu de evacuare 
in caz de cutremur

7/3/22
Exercițiu de evacuare in 
caz de cutremur/
incendiu

10/5/22 Exercițiu de evacuare in caz 
de cutremur

3/6/24

156
SCOALA GIMNAZIALA 
GANGIOVA

Educația și protecția 
elevilor în cazul situațiilor 
de urgență

10/11/22
Simulare în caz de 
cutremur 2/16/23

Simulare în caz de 
incendiu in interiorul sau 
exteriorul clădirilor

3/28/23
Diferite 4puri de situații de 
urgență și ges4onarea 
acestora

5/23/23

157 SCOALA GIMNAZIALA 
GHERCESTI

”CU FOCUL NU ESTE DE 
GLUMIT!”- Exerciţiu de 
s4ngere a unui incendiu 
din interior/exterior 
folosind mijloacele de 
primă intervenţie din 
dotarea locului

10/11/22

”NU TREMUR LA 
CUTREMUR”- Exerciţiu 
de comportare și 
acțiune în cazul unui 
cutremur 

2/15/23

”STOP! și ACȚIONEAZĂ!”
Exerciţiu de comportare 
și acțiune în cazul unei 
explozii

3/31/23
”VINE APA!”Exerciţiu de 
comportare și acțiune în 
cazul unei inundații

5/8/23

158
SCOALA GIMNAZIALA 
GHIDICI

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur 11/11/22

Exercițiu de s4ngere a 
unui incendiu 12/16/22

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur  urmat 
de incendiu

2/15/23
Exercițiu de s4ngere a unui 
incendiu 3/24/23
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159
SCOALA GIMNAZIALA 
GHINDENI

Exerci4u de evacuare in 
caz de incendiu 11/18/22

Exerci4u de alarmare 
in caz de cutremur 11/25/22

Exerci4u de evacuare in 
cazul producerii unui 
cutremur

2/14/23
Exerci4u de evacuare in 
cazul producerii unui 
incendiu

2/28/23

160 SCOALA GIMNAZIALA 
GIGHERA

Exercițiu de simulare a 
incendiului

11/24/22 Exercițiu de simulare a 
cutremurului

1/25/23 Exercițiu de simulare a 
cutremurului

2/15/23 Exercițiu de simulare a 
incendiului

6/6/23

161 SCOALA GIMNAZIALA 
GIUBEGA

Modul de comportare şi 
de acţiune în cazul 
producerii unui incendiu 
în interiorul clădirii

11/8/22

Modul de comportare 
şi de acţiune în cazul 
producerii unui 
cutremur

12/9/22

Modul de comportare şi 
de acţiune în cazul 
producerii unui 
cutremur

3/16/23

Modul de comportare şi de 
acţiune în cazul producerii 
unui incendiu în exteriorul 
clădirii

5/18/23

162 SCOALA GIMNAZIALA 
GIURGITA

SIMULARE DE CUTREMUR 10/12/22 SIMULARE DE 
INCENDIU 

11/23/23 SIMULARE DE 
CUTREMUR 

2/16/23 SIMULARE DE INCENDIU 5/18/23

163 SCOALA GIMNAZIALA 
GOGOSU

EU ȘTIU CE SĂ FAC ÎN CAZ 
DE CUTREMUR!

10/10/22
PUNE CAPĂT 
IMPROVIZAȚIILOR, NU 
VIEȚII!

1/6/23 MICUL POMPIER-CU 
VIAȚA MEA APĂR VIAȚA!

3/15/23 10 SFATURI ÎN SITUAȚII DE 
URGENȚĂ

5/12/23

164 SCOALA GIMNAZIALA 
GOIESTI

Evacuare în caz de 
cutremur

11/10/22 Evacuare în caz de 
incendiu

12/7/22 Evacuare în caz de 
cutremur

2/15/23 Evacuare în caz de incendiu 5/5/23

165 SCOALA GIMNAZIALA 
GRECESTI

Exercițiu prac4c simulare 
incendiu

11/9/22 Exercițiu prac4c 
simulare inundații

12/9/22 Exercițiu prac4c 
simulare cutremur

2/15/23 Exercițiu prac4c simulare 
incendiu

5/19/23

166
SCOALA GIMNAZIALA 
IZVOARE

Ex.de evacuare în cazul 
producerii unui cutremur 
urmat de incendiu

10/6/22
Ex.de s4ngerea unui 
incendiu 12/15/22

Ex.de evacuare în cazul 
unui cutremur 2/16/23

Ex.de alarmare în cazul 
producerii unui incendiu în 
interiorul clădirii 

5/15/23

167
SCOALA GIMNAZIALA 
LESILE

Să învățam  să  ne 
pregă4m în  caz de 
cutremur 

11/23/22
Rucsacul de urgență  al 
elevului 12/7/22

Reguli de comportare și  
măsuri  de protecție  în  
caz de cutremur 

1/13/23
10 reguli  esențiale de 
comportament în  caz de 
cutremur 

2/8/23

168 SCOALA GIMNAZIALA 
MACESU DE JOS

Protejând pădurea, 
protejăm viata! 

3/3/23 Viața ta este cea mai 
importantă 

4/24/23 Eu ș4u ce să fac în caz 
de cutremur 

5/12/23 Viața are întotdeauna 
prioritate 

6/9/23

169 SCOALA GIMNAZIALA MALU 
MARE

Simulare incendiu 10/19/22 Simulare cutremur 2/15/23 Simulare inunda4e 3/15/23 Simulare cutremur 5/17/23

170 SCOALA GIMNAZIALA 
MURGASI

Exercițiu prac4c simulare- 
cutremur 

3/6/23 Exercițiu prac4c 
simulare- incendiu

3/27/23 Exercițiu prac4c 
simulare- inundații 

4/3/23 Exercițiu prac4c simulare- 
explozii

5/15/23

171 SCOALA GIMNAZIALA 
NEGOI

Exerci4u in caz de 
inunda4i

11/4/22 Simulare in caz de 
cutremur

2/16/23 Simularea unui cutremur 3/20/23 Exerci4u de evacuare in caz 
de incendiu

5/8/23

172 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 
BAILESTI

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur urmat de 
incendiu

10/14/22 Exercițiu de evacuare 
în caz de cutremur

12/9/22 Exercițiu de s4ngere a 
unui incendiu

2/28/23 Exercițiu de evacuare în 
cazul unui cutremur

4/13/23

173 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 
DABULENI

Exercițiu de simulare la 
incendiu.

11/11/22 Exercițiu de simulare la 
cutremur.

2/17/23 Exercițiu de simulare la 
inundație.

5/10/23 Exercițiu de simulare la 
inundație.

6/7/23

 17



174 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 
MARSANI

“Focul- un pericol ce 
trebuie prevenit!”

11/11/22 “Cum ne apărăm 
viața?”

2/9/23 “Cum putem ocro4 
mediul înconjurător?”

4/5/23 “Apa, prieten sau 
dușman?”

6/6/23

175
SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 
MOTATEI

Simulare în caz de 
calamitate naturala, 
cutremur

2/15/23
Ac4vitate simulare 
evacuare incendiu 3/15/23

Ac4vitate simulare 
calamitate naturala, 
evacuare, norme de 
comportament2

5/4/23
Norme de comportament 
în situații de urgenta 6/6/23

176 SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 
BAILESTI

Dezastrele explicate de 
specialiș4

11/25/22 Simulare în caz de 
incendiu

1/26/23 Simulare în caz de 
cutremur

2/9/23 Acordarea primului ajutor 3/23/23

177 SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 
"AV. P. IVANOVICI" BAILESTI

Exerci4u de evacuare in 
caz de incendiu

10/20/22 Exerci4u de evacuare 
in caz de cutremur 

12/8/22 Exercițiu in caz de 
furtuna

3/16/23 Exerci4u de evacuare in caz 
de inunda4i

5/18/23

178 SCOALA GIMNAZIALA 
ORODEL

Exercițiu evacuare/ 
intervenție incendiu

9/22/22 Exercițiu evacuare/
intervenție cutremur

12/7/22 Exercițiu evacuare/
intervenție cutremur

2/17/23 Exercițiu evacuare/
intervenție incendiu

6/6/23

179 SCOALA GIMNAZIALA 
OSTROVENI

Simul;are incendiu 10/20/22 Simulare cutremur 12/9/22 Simulare incendiu 2/17/23 Simulare cutremur 5/19/23

180
SCOALA GIMNAZIALA 
PARTICULARA "ETHOS" 
CRAIOVA

Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur 10/3/22

Exerci4u evacuare in 
caz de incendiu. 1/6/23

Exerci4u de adapos4re si 
evacuare in caz de 
cutremur.

3/3/23
Adapos4re in cazul unui 
accident chimic. 6/2/23

181 SCOALA GIMNAZIALA 
PIELESTI

Exerciții prac4ce de 
simulare pentru cutremur

9/14/22
Exerciții prac4ce de 
simulare pentru 
incendii

11/16/22
Exerciții prac4ce de 
simulare pentru 
cutremur

2/14/23 Exerciții prac4ce de 
simulare pentru cutremur

5/17/23

182
SCOALA GIMNAZIALA PISCU 
VECHI

Exerci4u de simulare in 
caz de cutremur 2/17/23

Exerci4u de simulare 
in caz de incendiu 3/2/23

Exerci4u de simulare in 
caz de inunda4i 4/5/23

Exerci4u de simulare in 
cazul unui accident nuclear 
si urgenta radiologica

5/10/23

183 SCOALA GIMNAZIALA 
PLESOI

PREGATIREA IN CAZ DE 
CUTREMUR

12/15/22 Ce facem în caz de 
incendiu?

10/13/22 Focul prieten sau 
dusman

11/23/22
Folosirea mijloacelor de 
apărare împotriva 
dezastrelor naturale

2/21/23

184 SCOALA GIMNAZIALA 
PREDESTI

Sa învățăm sa prevenim 
dezastrele

9/20/22 Regulii în caz de 
incendiu

10/13/22 Ac4vitatea de prevenire  
in ca de incendiu

12/12/22
Reguli de combatere și 
masuri de protecție în caz 
de cutremur

2/15/23

185 SCOALA GIMNAZIALA 
RADOVAN

Exercițiu de simulare 
cutremur 

2/16/23 Exercițiu de simulare 
incendiu 

3/8/23 Exercițiu de simulare 
inundații 

4/21/23 Exercițiu de simulare 
explozie 

5/4/23

186
SCOALA GIMNAZIALA 
ROBANESTII DE JOS

Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul  
producerii unui  incendiu

10/6/22

Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul 
producerii unui 
cutremur

2/16/23
Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul 
producerii unui incendiu

2/28/23
Exerci4u prac4c de 
simulare în cazul producerii 
unui cutremur

5/7/23

187
SCOALA GIMNAZIALA 
ROJISTE

Exercițiu prac4c de 
alarmare - evacuare în caz 
de cutremur  

10/25/22
Exercițiu prac4c de 
alarmare - evacuare în 
caz de incendiu

12/16/22
Exercițiu prac4c de 
alarmare - evacuare în 
caz de cutremur  

3/3/23
Exercițiu prac4c de 
alarmare - evacuare în caz 
de incendiu

5/29/23
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188 SCOALA GIMNAZIALA 
SADOVA

Simulare cutremur 2/16/23 Simulare incendiu 3/17/23 Simulare cutremur 4/24/24 Simulare incendiu 5/26/23

189
SCOALA GIMNAZIALA 
SALCUTA

Ce este cutremurul - 
prezentare video 3/16/23

Acțiuni care salvează 
viața - simulare 
cutremur

4/6/23
Evacuarea unei clădiri 
după cutremur - 
simulare cutremur

5/11/23
Măsuri de prim ajutor după 
cutremur 6/8/23

190 SCOALA GIMNAZIALA 
SCAESTI

Simulare cutremur 10/10/22 Simulare incendiu 12/12/22 Simulare cutremur 2/13/23 Simulare incendiu 5/8/23

191 SCOALA GIMNAZIALA 
SEACA DE CAMP

Antrenament evacuare in 
caz de incendiu

11/16/22 antrenament evacuare 
in caz de cutremur

2/14/23 Organizarea apararii 
impotriva incendiilor

3/10/23
Antrenament prac4c de 
evacuare in caz de 
cutremur

5/11/23

192 SCOALA GIMNAZIALA SECU

Nu tremur la cutremur- 
instructaj norme de 
protec4e in caz de 
cutremur, exerci4i de 
simulare- Scoala 
Gimnazială Secu

2/15/23

Nu tremur la 
cutremur- instructaj 
norme de protec4e in 
caz de cutremur, 
exerci4i de simulare- 
Scoala Primară 
Smadovicioara

2/16/23

Nu tremur la cutremur- 
instructaj norme de 
protec4e in caz de 
cutremur, exerci4i de 
simulare- Scoala Primară 
Comănicea

2/17/23

Instructaj norme de 
protec4e in cazul situa4ilor 
de urgenta- Scoala 
Gimnazială Secu si 
structurile arondate

3/29/23

193 SCOALA GIMNAZIALA 
SEGARCEA

Exerci4u de simularea a 
unui incendiu 

11/10/22 Exerci4u de simularea 
a unui cutremur

12/13/22 Exerci4u de simularea a 
unui cutremur 

3/16/23 Exerci4u de simularea a 
unui incendiu 

5/18/23

194
SCOALA GIMNAZIALA 
SILISTEA CRUCII

Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur urmat de 
incendiu

10/4/22
Exerci4u de evacuare 
in cazul producerii 
unui cutremur

2/16/23
Exerci4u de evacuare in 
cazul producerii unui 
incendiu

3/6/23

Exerci4u de evacuare in 
cazul producerii unui 
cutremur urmat de 
incendiu

5/4/23

195
SCOALA GIMNAZIALA 
SPECIALA "SF. MINA" 
CRAIOVA

Exerci4ul de alarmare - 
evacuare in caz de 
incendiu

1/18/23 Exerci4ul de evacuare 
in caz de cutremur

1/19/23
Exerci4ul de alarmare - 
evacuare - s4ngere 
incendiu

5/9/23 Exerci4ul de evacuare in 
caz de cutremur

5/10/23

196 SCOALA GIMNAZIALA 
TALPAS

Procedee di metode de 
intervenție pentru 
salvarea persoanelor în 
cazul producerii unui 
cutremur 

10/18/23

Ac4vitatea celulei de 
urgență în vederea 
asigurării  măsurilor în 
cazul producerii unui 
cutremur de pământ la 
Scoala Gimnazială 
Tălpaș 

1/17/23

Cum ne protejăm în caz 
de incendiu? 
" Focul - prieten sau 
dușman "

4/25/23
Protecția mediului 
înconjurător  împotriva 
incendiilor 

6/14/23

197 SCOALA GIMNAZIALA 
TEASC

Exercițiu de simulare-
cutremur

2/17/23 Exercițiu de simulare 
-incendiu

2/27/23 Exercițiu de simulare-
cutremur

3/14/23 Exercițiu de simulare-
incendiu

3/15/23

198
SCOALA GIMNAZIALA 
TERPEZITA

Pompierii ne învață-
Simulare în caz de 
incendiu

10/14/22

Cum ne comportam în 
caz de inundații-
simulare în caz de 
inunda4i

1/12/22
Nu tremur la cutremur-
Simulare cutremur 2/15/23

Simulare în cazul 
alunecărilor de teren 5/17/23
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199
SCOALA GIMNAZIALA 
TESLUI

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune 
în cazul producerii unui 
incendiu 

10/20/22

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unui 
cutremur 

12/15/22

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul 
de comportare și de 
acțiune în cazul 
producerii unui 
cutremur 

2/15/23

Exercițiu prac4c de 
simulare privind modul de 
comportare și de acțiune în 
cazul producerii unui 
accident chimic

4/26/23

200 SCOALA GIMNAZIALA 
TUGLUI

Simulare incendiu 12/14/22 Simulare cutremur 2/16/23 Dezbatere,, Dezastre 
naturale"

3/15/23 ,, Reguli de comportare în 
caz de cutremur! "

5/12/23

201
SCOALA GIMNAZIALA 
UNIREA

Exercițiu evacuare / 
intervenție / cutremur la 
școala unirea local a 3/1/22

Exercițiu evacuare / 
interven4e / cutremur  
școala unirea local b  6/3/22

 Exercițiu evacuare / 
interven4e / cutremur 
Gradinita Sali clase local 
c  

9/21/22
 Exercițiu evacuare / 
interven4e / cutremur 
Gradinita local d

12/5/22

202
SCOALA GIMNAZIALA 
VARTOP

Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur 2/28/23

Exerci4u de s4ngere 
incendiu 3/13/23

Exerci4u de evacuare in 
caz de cutremur urmat 
de incendiu

4/25/23
Exerci4u de evacuare in caz 
de cutremur 5/15/23

203 SCOALA GIMNAZIALA 
VARVORU DE JOS

S4m sa ne protejam de 
cutremur!

2/16/23 Copiii- prietenii 
pompierilor

3/16/23 Cu viata mea apar viata! 4/20/23 Inunda4ile, un pericol real! 5/11/23

204 SCOALA GIMNAZIALA 
VERBITA

Atenție la neatenție! 
-cutremur!

2/16/23 Feriți-vă de incendii! 3/3/23 Ce facem în caz de 
inundații!

4/28/23 Nu tremur la cutremur! 5/29/23

205 SCOALA POSTLICEALA 
"EDUNET" CRAIOVA

Execi4u de comportament 
si evacuare in caz de 
cutremur

10/14/22

Execi4u de interven4e 
in caz de incendiu si 
evacuare in caz de 
incendiu

1/16/23

Execi4u de 
comportament si 
evacuare in caz de 
cutremur

3/6/23
Execi4u de interven4e in 
caz de incendiu si evacuare 
in caz de incendiu

6/12/23

206
SCOALA POSTLICEALA DE 
STUDII SANITARE "QUEEN 
ELIZABETH" CRAIOVA

Cum ac4onam in caz de 
dezastru: aver4zarea si 
alarmarea in caz de 
dezastru, folosirea 
apelului de urgenta 112

11/15/22

Cum ac4onam in caz 
de dezastru: 
protejarea individuala 
si protejarea colec4va 
- mijloace de protejare

12/6/22

Cum ac4onam in caz de 
dezastru: cum acordam 
primul ajutor in caz de 
dezastre - cutremur, 
incendii

3/28/23

Cum ac4onam in caz de 
dezastru: adapas4rea si 
evacuarea - antrenament 
prac4c

5/15/23

207
SCOALA POSTLICEALA 
ECOLOGICA "SFANTUL 
STEFAN" CRAIOVA

Exercițiu de evacuare în 
caz de cutremur

2/14/23
Exercițiu de evacuare 
în caz de cutremur 
urmat de incendiu

2/15/23

Exercițiu de s4ngerea 
unui incendiu folosind 
mijloacele de primă 
intervenție

2/16/23 Reguli și căi de evacuare în 
caz de cutremur

2/17/23

208 SCOALA POSTLICEALA FEG 
CRAIOVA

Exercițiu în caz de 
cutremur

2/16/23 Exercițiu de evacuare 5/5/23 Exercițiu de s4ngere a 
incendiilor

8/4/23 Exercițiu de alarmare/
aver4zare

11/3/23
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209
SCOALA POSTLICEALA 
SANITARA "EDUNET" 
BAILESTI

EXERCITIU 1 2/15/23 EXERCITIU 2 2/16/23 EXERCITIUL 3 2/17/23 EXERCITIUL 4 3/28/23

210
SCOALA POSTLICEALA 
SANITARA "ION NANUTI" 
CALARASI

  Aver4zarea, alarmarea, 
evacuarea în caz de 
cutremur-exercițiu de 
simulare 
  Reguli de comportare 
rațională, individuale și de 
grup.

2/17/23

 Acordarea primului 
ajutor în caz de 
cutremur-demonstrații 
prac4ce.

3/4/23

 Aver4zarea, alarmarea, 
evacuarea în caz de 
incendiu-exercițiu de 
simulare 
  Reguli de comportare 
rațională, individuale și 
de grup.

4/28/23

U4lizarea mijlocelor de 
igienă individuală și 
colec4vă în caz de 
incendiu- demonstrații 
prac4ce

5/19/23

211
SCOALA POSTLICEALA 
SANITARA "QUEEN 
ELIZABETH" FILIASI

Antrenament prac4c 
privind modul de 
comportare si de ac4une 
in cazul producerii unei 
situa4i de protec4e civila - 
incendiu

10/20/22

Cum ac4onam in caz 
de dezastru: 
aver4zarea si 
alarmarea, folosirea 
apelului de urgenta 
112 in caz de cutremur

12/6/22

Cum ac4onam in caz de 
dezastru: protejarea 
individuala si colec4va, 
adapos4rea si evacuarea 
in caz de cutremur sau 
incediu

3/22/23

Cum ac4onam in caz de 
dezastru: cum acordam 
primul ajutor in caz de 
dezastru - incendiu, 
cutremur sau inunda4i

5/16/23

212
SCOALA POSTLICEALA 
SANITARA "SAN-ECO-MED" 
CRAIOVA

Exercițiu în caz de 
cutremur 2/17/23

Exercițiu de evacuare 
în caz de incendiu 5/4/23

Exercițiu de s4ngere  - 
mânuirea s4ngătorului 
din dotare

7/6/23
Exercițiu alarmare/
aver4zare în caz de atac 
aerian

11/2/23

213
SCOALA POSTLICEALA 
SANITARA CHRISTIANA 
CRAIOVA

Incendii 11/25/22 Cutremur 12/5/22 Incendiu 5/15/23 Cutremur 5/22/23

214
SCOALA POSTLICEALA 
TEOLOGICO-SANITARA 
"SFANTUL IOSIF" CRAIOVA

Evacuare în caz de 
incendiu.Au  par4cipat 
elevii anilor I și II, cadrele 
didac4ce și personalul 
auxiliar prezent în școală 
la data efectuării 
exercițiului

12/12/22

Evacuare în caz de 
cutremur. Par4cipa 
elevii anilor I și II, 
cadrele didac4ce și 
personalul auxiliar 
prezent în școală la 
data efectuării 
exercițiului

2/17/23

Evacuare în caz de 
incendiu. Par4cipa elevii 
anilor III, cadrele 
didac4ce și personalul 
auxiliar prezent în școală 
la data efectuării 
exercițiului

5/19/23

Evacuare în caz de 
cutremur. Par4cipa elevii 
anilor III, cadrele didac4ce 
și personalul auxiliar 
prezent în școală la data 
efectuării exercițiului

7/14/23
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215
SCOALA PROFESIONALA 
"CONSTANTIN 
ARGETOIANU" ARGETOAIA

Un plus de siguranță 
pentru viața noastră! 
Simulari si reguli de 
conduită in caz de 
cutremur, incendiu si alte 
calamități naturale. 

3/28/23

Un plus de siguranță 
pentru viața noastră! 
Simulari si reguli de 
conduită in caz de 
cutremur, incendiu si 
alte calamități 
naturale. 

5/23/23

Un plus de siguranță 
pentru viața noastră! 
Simulari si reguli de 
conduită in caz de 
cutremur, incendiu si 
alte calamități naturale. 

9/22/23

Un plus de siguranță 
pentru viața noastră! 
Simulari si reguli de 
conduită in caz de 
cutremur, incendiu si alte 
calamități naturale. 

12/7/23

216
SCOALA PROFESIONALA 
DANETI Focul și capcanele sale 11/8/22 Cum ne apărăm viața? 2/28/23

Protejarea mediului și 
asigurarea unei sănătă4 
și securită4 op4me

3/17/23 Apa, prieten sau dușman 5/9/23

217 SCOALA PROFESIONALA 
VALEA STANCIULUI

Simulare cutremur 2/17/23 Simulare cutremur 
urmat de incendiu

2/27/23
Ac4une cu 
reprezentan4i ISU Valea 
Stanciului 

3/6/23
Cons4en4zare 
dezastrelor,ac4vitate 
didac4ca

3/13/23

218 SCOALA ROMANO-
BRITANICA CRAIOVA

SIMULARE CUTREMUR 2/16/23 SIMULARE INCENDIU 2/27/23  accidente chimice în 
vecinătate, explozii

3/10/23 simulare inunda4i 5/12/23

219 SCOALA ROMANO-
BRITANICA PARTENER

SIMULARE CUTREMUR 2/14/23 SIMULARE INCENDIU 2/27/23 SIMULARE ACCIDENTE 
CHIMICE ÎN VECINĂTATE

3/13/23 SIMULARE INUNDATII 5/22/23

220
SCOALA SANITARA 
POSTLICEALA "GHEORGHE 
TITEICA" CALAFAT

Primul ajutor în caz de 
inundații 11/18/22 Nu tremur la cutremur 2/18/23

Cum ne comportam in 
cazul unui accident 
chimic

5/12/23 Pericol de incendiu 6/23/23

221

SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX "SFANTUL 
GRIGORIE TEOLOGUL" 
CRAIOVA

PLANUL DE GESTIUNE A 
ACTIVITĂȚII DE 
PROTECȚIE-INTERVENȚIE 
LA SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX CRAIOVA

7/10/22

MĂSURI COMUNE ȘI 
SPECIFICE DE 
PREVENIRE ȘI 
STINGERE A 
INCENDIILOR

10/12/22
REGULI-MĂSURI DE 
COMPORTAMENT ÎN 
TIMPUL CUTREMURULUI

2/3/23

PLAN DE EVACUARE A 
ELEVILOR, SALARIAȚILOR ȘI 
BUNURILOR ÎN SITUAȚII DE 
URGENȚĂ DE LA 
SEMINARUL TEOLOGIC 
ORTODOX

5/5/23
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