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ACCES  INTRAREA  PRINCIPALĂ  

Corpul A – latura dinspre internat  

(sălile A1 – A6, parter) 

Corpul B 

Internat 

Corpul C 
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ACCES  INTRAREA  SECUNDARĂ 

(poarta laterală dinspre cantină) 

 

Cantină (clasele a V-a și a VIII-a) 

Corpul A – latura dinspre sala de sport  

(sălile A7 – A17, parter și etaj, cabinetul Fonic 
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                                        CORPUL A 

    Clasele a X-a și a XI-a          

 

      Clasele a XII-a B și a XII-a G     - sala A10 și A12  

                                           

    Intrare în sălile de clasă:   -  sălile A1- A6 - intrarea elevilor 

- sălile A7–A17,cabinetul Fonic – ușa laterală dinspre 

cantină;cei de la etaj vor folosi scara de lemn; 

 

    Ieșire din clădire  :  -  sălile A1-A6 calea de acces spre curtea interioară apoi 

vor   urma indicatoarele spre ieșirea principală; 

- sălile A7-A10  calea de acces spre curtea interioară 

apoi 

vor urma indicatoarele spre ieșirea laterală dinspre cantină; 

 

- sălile de clasă de la etaj (A11-A17) și cabinetul Fonic  

vor folosi scara de lemn ,apoi vor urma indicatoarele spre ieșirea laterală dinspre 

cantină 

 

Locul de relaxare pentru pauză :    

                    - sălile A1- A6 –curtea interioară(Careul) 

                    - sălile A7-A17 și cabinetul Fonic –spațiul din fața sălii de sport 

 

 Spațiul de izolare temporară:   - sala  profesorilor 

     

        Director   

 Prof. Vasiliu Anișor 
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CORPUL B 

 

    Clasele:     a XII-a A, C, D, E, F, H    in sălile  B1, B2, B3,B 4, B5, B6,  

               

    Intrare în sălile de clasă:    - intrarea elevilor 

 

    Ieșire din clădire  : - calea de acces dinspre terenul de sport. 

                             

    Locul de relaxare pentru pauză :   - spațiul dintre Capelă și terenul de sport 

 

    Spațiul de izolare temporară:   - sala de patrimoniu.       

 

 

 

                     Director  

               Prof. Vasiliu Anișor 
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CORPUL C 

 

    Clasele: - a IX-a  cele de real (A, B, C, D) la parter (C1, C2, C3, C4) 

- a IX-a  cele de uman (E, F, G, H) la etaj (C5, C6, C7, C8) 

               

    Intrare în sălile de clasă:    intrarea profesorilor 

 

    Ieșire din clădire  : -  calea de acces a elevilor      

                        

    Locul de relaxare pentru pauză : - spațiul din fața corpului C și parcul de 

lângă chioșcul „Teo” 

 

Spațiul de izolare temporară:   - Cabinetul metodic al catedrei de  limba și             

literatura română 

 

 

 

                       Director  

             Prof. Vasiliu Anișor 
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INTERNAT 

 

 

        Clasele:   a VI-a și a VII-a în sălile I2,  I3 

 

       Intrare în sala de clasă:   -  intrarea  principală în internat. 

 

        Ieșire din clădire  :  -  ușa secundară ,din spatele internatului 

 

 

          Locul de relaxare pentru pauză :   -  spațiul dintre corpul A și internat 

 

 

        Spațiul de izolare temporară:   -  Cabinetul de proiecte europene. 

 

 

 

                    Director  

           Prof. Vasiliu Anișor 
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CANTINĂ 

 Clasele 

                 a VIII-a   -  etaj   

                   a V-a     -  parter (sala de muzică)    

 

             Intrare în sălile de clasă:    -  clasa  a VIII-a  - ușa laterală 

- clasa a V-a  – ușa principală 

 

            Ieșire din clădire     -  clasa  a VIII-a  -  ușa laterală 

- clasa a V-a  – ușa principală 

 

          Locul de relaxare pentru pauză: 

                                              - clasa  a VIII-a și a V-a  - spațiul din fața cantinei 

 

         Spațiul de izolare temporară:      –    Sala profesorilor (Corp A) 

 

 

                          Director  

             Prof. Vasiliu Anișor 

 


