
 

 

 

Informații generale 

 

1. Intrarea elevilor se va realiza pe două circuite, după cum urmează: 
Circuit nr. 1, realizat pentru 76 de elevi: Intrarea B (str. Tineretului)  → Etaj  1 (Sala 1 – Sala10), conform 
schiței anexate. 
Circuit nr. 2, realizat pentru 72 de elevi: IntrareaB (str. Tineretului)→ Etaj 2 (Sala 11 – Sala20), conform 
schiței anexate. 
Ambele circuite au punct de intrare în instituție, intrarea  B în incinta unității de învățământ. 
 

2. Intrarea elevilor la cele două probe se face la oră fixată, conform graficului de mai sus. 
 

3. Măsurarea temperaturii se face pentru fiecare circuit, în holul intrării principale (pentru circuitul nr. 1), 
respectiv în holul intrării elevilor (pentru circuitul nr. 2), de către personalul cabinetului medical, cabinet 
medical aflat în subordinea DSP. 
 

4. Accesul părinților/susținătorilor legali în incinta instituției, dincolo de gardul școlii, este strict interzis.Se 
recomandă părinților să respecte distanțarea socială atunci când aduc elevii sau îi așteaptă la plecare. Aceste 
recomandări de evitarea aglomerației în fața școlii se facîn contextul măsurilor legate de starea de alertă 
existentă la nivel național și implicit a monitărizării zonei de către structuri cu atribuții în ordinea publică. 
 

5. Fiecare circuit conține o zonă de depozitare a bagajelor/obiectelor personale, monitorizată videocât și de un 
cadru didactic, permanent. 



Se recomandă intrarea, pe cât posibil, fără bagaj/obiecte personale/telefoane. 
 

6. Fiecare elev va primi la intrare, în zona de măsurare a temperaturii,o mască. Conform prevederilor, elevii vor 
lăsa masca cu care au intrat în incinta instituției de învățământ, în cutia specială de deșeuri 
biologice,amplasată în zona de măsurare a temperaturii amplasate pe fiecare circuit. 
 

7. Fiecare elev respectă circuitul semnalizat, urmărind la intrare săgeata verde și la ieșire săgeata roșie. 
 

8. Săgețile circuitelor sunt trasate respectând normele de distanțare socială, din 2,5 m în 2,5 m.În cazul unor 
situații de întâlnire a minim doi elevi, aceștia vor staționa pe săgeata respectivă, în scopul păstrării 
distanțării. 
 
 

9. La intrarea în fiecare sală de clasă,elevii și profesorii asistenți vor găsi dezinfectant pentru mâini. 
 

10.  Elevii vor găsi în clasă, la intrarea la fiecare probă, pe bancă, o sticlă sigilată de apă plată, 0,5 l. 
 

11.  La ieșire elevii vor lăsa masca în cutia special amenajată pentru deșeuri biologice și vor primi altă mască. 
 

12.  Ieșirea elevilor în cazul ambelor circuite se va facepe trasee diferite, pe ieșirea C a instituțieidin str. 
Constructorilor. 
 

13.  Elevii vor fi așteptați, îndrumați și instruiți în respectarea tuturor atribuțiilor, conform Metodologiei de 
organizare și desfășurare a Evaluării Naționale. 

 



 



 



Grafic intrare elevi la proba de Limba si Literatura Română, luni 15 iunie 2020 

 

ORĂ 

INTRARE 

CIRCUIT 

1 

CIRCUIT 

2 

07:40 SALA 1 SALA 11 

07:45 SALA 2 SALA 12 

07:50 SALA 3 SALA 13 

07:55 SALA 4 SALA 14 

08:00 SALA 5 SALA 15 

08:05 SALA 6 SALA 16 

08:10 SALA 7 SALA 17 

08:15 SALA 8 SALA 18 

08:20 SALA 9 SALA 19 

08:25 SALA 10 SALA 20 
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Grafic intrare elevi la proba de Matematică, miercuri 17 iunie 2020 
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