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Anexa la PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ 

privind DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN CONDIŢII DE SIGURANŢĂ 

EPIDEMIOLOGICĂ PENTRU PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR  CU SARS-CoV-2 

 

 

11.4. ANEXA 4- - Circuite acces clădirea A2-Clasele : IX A; IX C; IX E; IXF; XA; XB; XC; 

XD; XE; XID; XIE; XIF; XIG 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs - La nivel de palier 

sau între paliere 

pentru a asigura 

distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă 

perete urmărind 

direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-

IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

- Grup sanitar băieţi 

–ET 2, clădire A2 

- Grup sanitar fete –

ET 2, clădire A2 

Clasa  

1. Clasa IX A SALA 2.1. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte 

principală-Hol parter-

Casa scărilor principală-

etaj 2-sala 2.1 

-INTRARE2-curte principală-

Hol parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.1. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.1- Casa 

scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală 

sport /cabinet 

medical/chioşc/INTRAR

E 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa 

scărilor de serviciu- Parter-

stânga spre curtea principală pt. 

pauză/sală sport/cabinet 

medical/chioşc/INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.1  la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 

 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a asigura 

distantarea pe coridoare la deplasarea spre/de la grupurile 

sanitare se circulă pe lângă perete urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

 

-Grup sanitar băieţi- ET 2,  

-Grup sanitar fete  

-ET 2, clădire A2 

2. Clasa XI D SALA 2.4. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE2-curte 

principală-Hol parter-

Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.4 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.4- Casa 

scărilor de serviciu- 

Parter-stânga spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

electro/INTRARE 2 

 

  



 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –

ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 2, clădire A2 

Clasa  

3. Clasa IX C SALA 2.5. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.5.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.5. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.5. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.5. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar băieţi - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

4. Clasa IX E SALA P 4 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P4.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P4 la etajul 1 

spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P4. – spre 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/atelier 

mecanică/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

mecanică/INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P4 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

Clasa  

5. Clasa IX F SALA 2.2. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 2-sala 

2.2.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la laborator TIC la 

etajul 2 spre sala 2.2. pe scara 

principală/deplasare pe palier 



săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –

ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 2, clădire A2 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.2. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet 

medical/atelier 

ceramică/chioşc/ 

INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier ceramic/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala 2.2. la 

laborator TIC de la etajul 1 pe 

scara de serviciu/deplasare pe 

palier conform săgetilor. 
 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

6. Clasa X A SALA 1.1. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.1..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.1.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

7. Clasa X B SALA 1.2. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.2..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.2.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ atelier 

electro/INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

atelier electro/INTRARE 2 

 

 

  



 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

Clasa  

8. Clasa X C SALA 1.3. LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-Casa scărilor 

principală-etaj 1-sala 

1.3..  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.3.. - 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter-

stânga spre curtea 

principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 

2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

atelier mecanică/INTRARE 2 

 

 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

9. Clasa X D SALA P1 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P1.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P1 la etajul 1 

spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P1. – spre 

Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

/chioşc/ INTRARE 2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet medical/chioşc/ 

INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P1 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 

 

  



 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau 

între paliere pentru a 

asigura distantarea pe 

coridoare la 

deplasarea spre/de la 

grupurile sanitare se 

circulă pe lângă perete 

urmărind direcţia 

săgeţilor şi traseele 

INTRARE-IEŞIRE  

pentru coborâre/urcare 

-Grup sanitar băieţi – 

ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete - 

ET 1, clădire A2 

-se urca pe scara 

principală 

-se coboară pe scara 

de serviciu 

Clasa  

10. Clasa X E SALA P2+P4 LAB- TIC-A2-et1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte 

principală-Hol 

parter-stanga-sala 

P2+P4.  

-INTRARE2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1- LAB- TIC-A2 

-Urcare de la sala P2+P4 la etajul 

1 spre laborator TIC. pe scara 

principală/deplasare pe palier 

conform săgetilor 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Parter-sala P2+P4. – 

spre Casa scărilor de 

serviciu- Parter- spre 

curtea principală pt. 

pauză/sală sport 

/cabinet medical/ 

/chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 

2 

-LAB- TIC-A2-et1-Casa scărilor 

de serviciu- Parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport/cabinet 

medical/chioşc/atelier 

mecanică/INTRARE 2 

-Coborâre din sala laborator TIC 

de la etajul 1, la sala P4 pe scara 

de serviciu/deplasare pe palier 

conform săgetilor. 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete - ET 2, clădire A2 

11. Clasa XI G SALA 1.6.-et.1 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1-sala 1.6. 

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.6. - Casa scărilor 

principală-ET 1-spre casa scărilor 

de serviciu- parter-stânga spre 

curtea principală pt. pauză/sală 

sport /cabinet medical/ 

chioşc/INTRARE 2 

 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi – ET 1, clădire A2 

-Grup sanitar fete -ET 1, clădire A2 

12. Clasa XI E SALA 1.4. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 1-sala 1.4..  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 1-sala 1.4.. - Casa scărilor de 

serviciu- Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/ chioşc/ atelier 

mecanică/INTRARE 2 

 

  



 

CLĂDIREA A2 (din spate) 

Clasa  Sala de curs -La nivel de palier sau între paliere pentru a 

asigura distantarea pe coridoare la deplasarea 

spre/de la grupurile sanitare se circulă pe 

lângă perete urmărind direcţia săgeţilor şi 

traseele INTRARE-IEŞIRE  pentru 

coborâre/urcare 

 

-Grup sanitar băieţi –ET 2, clădire A2 

-Grup sanitar fete -ET 2, clădire A2 

13. Clasa XI F SALA 2.3. 

Traseu intrare 

 

Săgetată 

albastră 

INTRARE 2-curte principală-Hol 

parter-Casa scărilor principală-

etaj 2-sala 2.3.  

Traseu ieşire 

 

Săgetată rosie 

Etaj 2-sala 2.3. - Casa scărilor de 

serviciu- Parter-stânga spre curtea 

principală pt. pauză/sală sport 

/cabinet medical/atelier 

electro/chioşc/ INTRARE 2 

 


