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Nr.
Crt.

Activităţile de informare a populaţiei,
salariaţilor şi elevilor

Luna
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

Campanii de informare PREVENTIVĂ
1. Nu tremur la cutremur (activitatea se

va desfășura conform anexei nr. 29)
2. RISC – Renunță, improvizațiile sunt

catastrofale
3. Vreau să fiu voluntar
4. Detectorul de fum de tip autonom vă

poate salva viața

Informare preventivă premergător unor activități sezoniere
5. Curățenia de primăvară. Arderea

pajiștilor. Curățare șanțuri și rigole.
6. Măsuri de prevenire a inundațiilor.
7. Prevenirea incendiilor pe timpul

campaniilor agricole. Arderea miriștilor
8. Măsuri de prevenire a incendiilor pe

timpul sezonului rece.



Nr.
Crt.

Activităţile de informare a populaţiei,
salariaţilor şi elevilor

Luna
ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct noi dec

Informare preventivă pe tipuri de riscuri
9. Riscuri specifice UAT (ex. zăpor,

inundații pe râul Cracău, etc.)
10. Modul de prevenire a incendiilor în

utilizarea buteliilor GPL

Coordonare cercuri de elevi Cu viața mea apăr viața și Prietenii pompierilor
11. Cu viața mea apăr viața
12. Prietenii pompierilor

Zile de informare preventivă
13. 11 februarie – ziua europeană a

numărului unic de urgență 112
14. 28 februarie – ziua Protecției Civile din

România
15. 15 martie – 15 aprilie – Luna pădurii
16. 13 august – Ziua Informîrii preventive
17. 15 august – 15 septembrie –

Luna prevenirii incendiilor
18. 13 septembrie – ziua Pompierilor din

România
19. 13 octombrie – ziua Internațională de

Reducere a Riscului Dezastrelor

Alte activități de informare preventivă
20. Sărbători fericite! – în preajma

Paștelui și Crăciunului

Şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
BARCAN BOGDAN


