
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI PSI 
Anul școlar 2017 -2018 

 
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 
 

În cursul anului școlar 2017 -2018 comisia de prevenire și stingerea incendiilor din 
cadrul școlii si-a desfășurat activitatea conform graficului întocmit și a urmărit atingerea 
obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii. A existat o 
strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unităţii și responsabilul comisiei PSI. 

Apărarea împotriva incendiilor a constituit o preocupare permanentă a școlii 
noastre, sens în care am acţionat pentru: 

- implementarea noilor prevederi legale;  
- îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne şi al controalelor 

executate de organele abilitate; 
- analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în 

domeniul apărării împotriva incendiilor;  
- analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a 

personalului;  
- asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare 

împotriva incendiilor; 
- stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.  
Diriginţii au prelucrat măsurile de prevenire și combatere a incendiilor elevilor la 

orele de dirigenţie, având diverse tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a 
cutremurelor. 
  
II. Lista activităţilor desfășurate în anului școlar 2017-2018 
 
1.Întocmirea planului de măsuri pentru anului școlar 2017-2018. 
2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei. 
 Având în vedere noile prevederi legale, directorul școlii a emis actele de autoritate 
care stabilesc modul de organizare şi răspunderile în domeniul apărării împotriva 
incendiilor, astfel:  

 dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind 
apărarea împotriva incendiilor;  

 instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de 
muncă;  

 dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a interzicerii fumatului 
(proceduri şi măsuri specifice);  

 dispoziţie privind organizarea instruirii personalului ( proceduri, tematici şi grafice 
de instruire);   

 reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, 
transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice ( dacă este cazul);  

 convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării 
împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra 
bunurilor imobile/antrepriză;  

 dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu 
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;  

 măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau 
secetoase.  
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3.Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea si stingerea incendiilor  pentru 
personalul scolii. 
4.Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea scolii. 
5.Asigurarea bunei funcţionări a instalaţii lor sanitare, iluminat, încălzire prin 
schimbarea și modernizarea acestora. 
6.Verificarea însuşirii normelor PSI de către cadrele didactice, personal de 
îngrijire,prin chestionare. 
7.Verificarea însuşirii normelor PSI de către elevi. 
8. Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situații de urgenta. 
9. Organizarea unei situații de urgență (cutremur) organizată și desfășurată în școală  de 
către Detașamentul de Pompieri al municipiului Sighișoara . 
10. Pentru menţinerea unui nivel scăzut al riscului de incendiu în perioada următoare s-au 
lua măsuri pentru prevenirea incendiilor , astfel:  

 centralizarea şi inventarierea documentaţiei tehnice la nivelul școlii, care cuprind 
în conţinutul acesteia măsurile de securitate la incendiu capabile să îndeplinească 
nivelurile de performanţă prevăzute de reglementările tehnice specifice, şi monitorizarea 
măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite în domeniul securităţii la incendiu; 

 conductele de gaze, apă au fost vopsite conform STAS 297-2; 

 instalaţiile electrice au fost verificate iar acolo unde s-a impus s-au remediat de 
către firma cu are școala are contract de service, iar exploatarea lor a fost făcută fără 
defecţiuni şi improvizaţii; 

 în centralele termice nu s-au depozitat , chiar şi temporar, alte materiale şi 
produse care nu au incidenţă cu funcţionarea acestor spaţii;  

 căile de acces, evacuare şi intervenţie au fost păstrate libere în permanenţă, la 
gabaritele proiectate, evitându-se blocarea acestora cu mobilier, ambalaje şi diferite 
materiale; 

 ambalajele şi reziduurile combustibile s-au evacua ritmic evitându-se depozitarea 
acestora pe casele de scări, culoare etc.; 

 s-a respectat cu stricteţe procedura de lucru cu foc şi regulile privind fumatul; 

 s-a respectat instruirea periodică a personalului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, executarea periodică a exerciţiilor practice de alarmare. 
III. Analiza SWOT a activităţii comisiei 
 
Puncte tari: 
- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI; 
- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI; 
- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI; 
- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 
- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI; 
- achiziționarea, verificarea și încărcarea tuturor stingătoarelor din dotare; 
- punctaj mare la simularea alarmării. 
Puncte slabe: 
- finanţarea minimală a activităţii PSI; 
- la clădirile din curtea interioară din spatele Corpului 2 nu se poate ajunge cu mașinile de 
intervenție, la un eventual incendiu, datorită construcțiilor din jur care nu permit lărgirea 
accesului. 
Oportunităţi : 
- creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi a elevilor în activităţi extraşcolare; 
- stabilirea de relaţii de cooperare între Liceul Tehnologic nr.1 Sighișoara şi autorităţile 
publice: ISU Mureș şi Primăria Sighișoara. 
Ameninţări: 
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- fumatul pe ascuns în incinta şcolii; 
- aducerea de către elevi a unor substanţe cu risc de incendiu; 
- nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea 
unor incendii cu urmări grave. 
 

Responsabil comisia PSI:  ing. Medrea Eugen Ovidiu 


