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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII 

COMISIEI PENTRU SĂNĂTATE ŞI SECURITATE  ÎN MUNCĂ 

în anul şcolar 2016-2017 

 

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii  

     Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă şi-a desfăşurat activitatea în 

anului şcolar 2016-2017 conform graficului de activităţi întocmit. Membrii comisiei au 

efectuat sau au verificat efectuarea instructajului privind sănătatea şi securitatea muncii în 

laboratoare, sala de sport precum şi la toţi ceilalţi elevi şi la întregul personal al şcolii. Au fost 

urmărite deasemenea aspectele legate de prevenirea apariţiei unor situaţii de urgenţă. 

  Diriginţii şi maiştrii instructori precum şi profesorii care predau în laboratoare au 

urmărit ca pe tot parcursul  semestrului  să se realizeze instruire corespunzătoare a elevilor 

atât în domeniul SSM cât si al situaţiilor de urgenţă.    

 Atunci când a fost cazul, cadrele didactice au intervenit cu promptitudine pentru 

acordarea primului ajutor elevilor accidentaţi şi îndrumarea lor spre cabinetul medical şcolar 

sau anunţarea familiei sau a educatorilor de la centrul de plasament.   

II. Lista activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2016-2017  

1. Studierea documentelor la nivelul şcolii:  

a. Planul de prevenire si protectie 



b. Planul de actiune în caz de pericol grav si iminent 

c. Planul de interventie în cazul aparitiei unei situati de urgenţă 

d. Instructiunile proprii  

2. Colaborarea cu Comitetul de Sanatate si Securitate în Muncă ce funcţionează în 

cadrul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” si cu Serviciul 

Extern de Prevenire şi Protecţie 

3. Realizarea documentelor necesare portofoliului comisiei;  

4. Verificarea existenţei instrucţinilor proprii în locurile stabilite şi a modului de 

efectuare a instructajului în vederea prevenirii accidentelor, la toate locurile de 

muncă, cu precădere în atelierele şcolare. 

5. Colaborarea cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. 

 

III. Analiza SWOT a activităţii comisiei  

PUNCTE TARI:  

 este asigurat  cadrul organizatoric şi  mijloacele necesare securităţii şi sănătăţii în 

muncă în şcoală, conducerea colegiului implicându-se activ în cresterea nivelului 

de securitate în muncă din unitate. 

 Activităţi desfăsurate în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. 

 interes din partea majorităţii cadrelor didactice şi a personalului nedidactic pentru 

evitarea producerii accidentelor în incinta şcolii 

PUNCTE  SLABE:  

 Elevii aflati în perioada de pregatire practică, datorită vârstei, nu conştientizează 

riscul existent la locul de muncă (atelier scolar)  

 Este posibil ca ei să nu acorde importanța cuvenită riscurilor cu care se confruntă, 

să le lipsească experiența și, adesea, maturitatea fizică și psihologică. 

AMENINTARI:  

 comportamentul  uneori mai  puţin controlat,  chiar  agresiv  al  unor elevi şi/sau 

neatenţia  acestora pot duce la producerea unor accidente;  

OPORTUNITATI:  

 Conţinuturile care abordeaza Sănătatea şi securitatea muncii sunt incluse în 

structura programelor scolare la toate nivelurile de pregătire şi oferă elevilor 

accesul la cunoştinţe care le vor permite să-şi dezvolte abilităţi privind 

recunoaşterea factorilor de risc şi a bolilor profesionale pentru un anumit loc de 

muncă, să aplice legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la 

locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, să-şi însuşească şi să aplice 



regulile de sănătate şi igienă individuală la locul de muncă şi să acorde primul 

ajutor în caz de accident, în condiţiile participării lor nemijlocite şi responsabile la 

un proces instructiv-formativ centrat pe nevoile şi aspiraţiile proprii. 

 implicarea elevilor în concursul ce are ca temă securitatea și sănătatea în muncă 

“Stiu si aplic”, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu. 

SOLUŢII POSIBILE  

 Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă individualizată pentru elevii 

implicaţi, ca autori sau victime, în cazuri de violenţă, prin care să se urmărească  

o conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă asupra propriei persoane 

şi asupra celorlalţi (colegi, cadre didactice, părinţi, prieteni etc.) 

o  prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative (resentimentul, 

suspiciunea excesivă, iritabilitatea, ostilitatea, negativismul) 

o  ameliorarea imaginii de sine  

o dobândirea autocontrolului privind impulsurile violente şi a capacităţii de 

autoanaliză a propriului comportament 

 efectuarea cu responsabilitate a serviciului pe şcoală de către cadrele didactice 

poate duce la prevenirea unor situaţii generatoare de accidente;  

 dezvoltarea parteneriatelor la nivelul unităţii de învăţământ în domeniul 

activităţilor educative în domeniul Sănătăţii si Securitatăţii în Muncă şi al 

Situaţiilor de Urgenţă 

 

 

INTOCMIT,   

Responsabil comisie,   

Ing. Sandu Livia 

 

 


