
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ACCES  
în liceu  

BAC 22-25.06.2010 
 

1. Candidații sunt rugați  la venirea la școală să aibă pregătită o pungă in care 
sa pună toate obiectele pe care trebuie lăsale la la sala de bagaje. Pe pungă 
vă rugăm să lipiți o etichetă autocolantă cu numele vostru și sala în care 
sunteți repartizați. Această rugaminte este valabilă pentru fiecare zi de 
examen 

2. Candidații sunt împărțiți în două grupe: 
 ½ din candidați       interval orar    7:30 - 8:00 
 ½ din candidați       interval orar    8:00- 8:30 

Candidații în ordine alfabetică: 
Proba  Interval orar  Termoscanare cabinet medical 1  Termoscanare cabinet medical 2 

Ea)  7:30 - 8:00  De la: ANDREI I DANIEL‐CĂTĂLIN 
 
La: DINICĂ G MANUELA ELENA 

De la: DINU AD IONUȚ SEBASTIAN 
 
La: MILUȚ M ALEXANDRU MARIAN 

8:00- 8:30  De la: MINCAN M IONUȚ 
LAURENȚIU 
 
La: RĂDUCU C LUIZA OLIMPIA 

De la: RIZEA MM MARIUS FLORIAN 
EMANUEL 
 
La: ZIDARU N IONUŢ MARIAN 

Ec)  7:30 - 8:00  De la: ANGHEL DM ALEXANDRU 
FLORIN 
 
La: DINICĂ G MANUELA ELENA 

De la: DINU AD IONUȚ SEBASTIAN
 
La: MILUȚ M ALEXANDRU MARIAN 

8:00- 8:30  De la: MINCAN M IONUȚ 
LAURENȚIU 
 
La: RĂDUCU C LUIZA OLIMPIA 

De la: RIZEA MM MARIUS FLORIAN 
EMANUEL 
 
La: ZIDARU N IONUŢ MARIAN 

Ed)  7:30 - 8:00  De la: ANGHEL DM ALEXANDRU 
FLORIN 
 
La: DRAGĂ CD ALEXANDRA 
MARIA 

De la: DUMITRA GG BOGDAN 
GEORGE 
 
La: MILUȚ M ALEXANDRU MARIAN 
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8:00- 8:30  De la: MINCAN M IONUȚ 
LAURENȚIU 
 
La: RIZEA MM MARIUS FLORIAN 
EMANUEL 

De la: ROAIBĂ TM ANDI IONUȚ 
MĂDĂLIN 
 
La: ZIDARU N IONUŢ MARIAN 

 
3. TERMOSCANAREA este asigurată de personalul cabinetului medical după 

cum urmează:   22.06. 3 cadre medicale; 24,25.06  4 cadre medicale. Echipa 
medicală are la dispoziție tabele cu elevii repartizați pe săli. Elevii așteaptă  
în dreptul marcajelor realizate în curtea școlii cu respectarea distanței fizice. 

4. ACCESUL  elevilor în săli: 
 CORP A    Accesul elevilor se va realiza pe intrarea elevilor spre sala 6 

(sală bagaje), apoi continua drumul spre sălile repartizate 5,4,3,2,1. Elevii 
repartizați etaj 1 continuă drumul pe scara profesorilor spre săli. Ieșirea se 
va realiza pe scara elevi spre sala bagaje (sala 6) pentru elevii de la etaj 1. 
Pentru elevii de la pater traseul este sala de bagaje(sala 6) apoi spre ieșire 
elevi. 

 CORP B   Accesul elevilor se va realiza pe intrarea elevilor, poziționată în 
lateralul clădirii (din spre Nord) spre cabinet legislație (sală bagaje), apoi 
continuă drumul spre sălile repartizate , la etaj accesul pe scara principală. . 
Ieșirea se va realiza pe scara elevi spre sala bagaje (cabinet legislație) apoi 
spre ieșire profesori. 
 
 


