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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI PSI 

Semestrul I anul școlar 2020 -2021 

 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

 

În cursul semestrului I al anului școlar 2020 -2021 comisia de prevenire și 

stingerea incendiilor din cadrul școlii și-a desfășurat activitatea conform graficului 

întocmit și a urmărit atingerea obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc 

incidente în cadrul unităţii mai ales că din luna Octombrie, orele s-au desfășurat 

online. A existat o strânsă colaborare între cadrele didactice, managerul unităţii și 

responsabilul comisiei PSI. 

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 sem I al anului școlar 2017-2018 

 

1.Întocmirea planului de măsuri pentru semestrul I al anului școlar 2020-

2021. 

2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei. 

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 instalaţiilor sanitare, iluminat, încălzire.  

6.Verificarea însuşirii normelor PSI de către cadrele didactice, personal de 

îngrijire. 

7. Verificarea însuşirii normelor PSI de către elevi. 



8. Prezentarea de material informative referitoare la anumite situații de urgenta. 

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; 

 Puncte slabe: 

- finanţarea minimală a activităţii PSI; 

- nerealizarea activității de alarmare în colaborare cu ISU Sighișoara. 

 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: 

- 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 


