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Graficul de acces al claselor în școală 
 

 

Corp cămin – Intrare principală  pentru elevii din clasele :  
 

 

 

 

 

 

 

 

Corp cămin – Intrare laterală pentru elevii din clasele:    

 

 

 

 

 

 

 

Corp Liceu- Intrarea principală pentru elevii: 

 

 

 

 

 

 

 

Corp Liceu- Intrarea  de lângă capelă  pentru elevii: 

 

 

 

 

 

 

Corp Liceu- Intrarea  de lângă sala de sport pentru elevii: 

 

 

 

 

 

 

 

Personalul școlii și cadrele didactice vor avea acces pe  intrarea principală – secretariat 

 

Clasa Sala 

a IX –a C Sala  2 - parter 

a XI-a C Sala 1 - parter/ sala 12 – etaj II 

a IX-a D Sala 3 / 4 - etaj I 

a X-a E Sala 7 - etaj II 

a IX-a E  Sala 11 – etaj II 

Clasa Sala 

a X-a  D Sala  5 / 4 – etaj I 

a X-a C Sala  6 – etaj I/ Cabinet Nave - parter 

a XI –a E Sala 8 – etaj II 

a XI –a D Sala 10 – etaj II 

Clasa Sala 

a  IX-a  A Sala 3- etaj II 

a X –a B Sala 5- etaj II 

a  XI-a B Sala 8- etaj II 

a  XII-a C Sala 6- etaj II 

Clasa Sala 

a  X-a  A Laborator fizică - parter 

a XII-a B Sala 2- etaj I 

a XI-a A Cabinet Lb. Română – etaj I 

Clasa Sala 

a  IX-a  B Sala 1/ cab. Mecatronică - parter 

a  XII-a A Cabinet TAC - parter 

Toate clasele care au 

Instruire Practică 

Ateliere – lăcătușerie/mecanică 
auto/electronică/electromecanică/sudură 
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DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 
Subsemnatul/Subsemnata ………………........………..............................., domiciliat  în 

...................................................... str...................................................... nr........., legitimat(ă) cu CI/BI, 

seria……., nr………………….., CNP………………………......, telefon.............................................. 

după ce am luat la cunoștință de faptul că furnizarea de informații false și/sau incomplete, către 

Liceul Tehnologic "Ion Bănescu" poate conduce la îmbolnăvirea altor persoane și/sau decesul altor 

persoane, declar pe propria răspundere că: 

1. nicio autoritate română competentă nu a dispus măsuri de carantină sau autoizolare, cu privire la 

persoana mea, care să fie în vigoare la data prezentei declarații; 

2. nu am călătorit în ultimele 14 zile într-una din zonele de risc prevăzute în lista cu țările, teritoriile 

și zonele de care am cunoștință; 

3. în ultimele 14 zile, nu am cunoștință să fi intrat în contact cu persoane pentru care există 

posibilitatea să fi fost în zone de risc sau să fi intrat în contact cu persoane contaminate, 

4. nu prezint simptome ale COVID-19 cum sunt febra, oboseala şi tusea uscată, dureri de cap, 

congestie nazală, dureri în gât sau diaree; 

5. nu am acasa un membru al familiei diagnosticat cu covid 19 și, totodată, îmi iau angajametul ca în 

cazul aparției unor simptome să-mi informez superiorul si să mă adresez autoritatilor pentru a fi 

evaluate/evaluați în legatura cu riscul de expunere. 

Dau și semnez această declarație, pe deplin conștinet/ă de faptul că este necesar ca prin 

acțiunile mele să protejez persoanele cu care vin în contact. Încălcarea clauzelor mai sus menţionate 

poate atrage, în funcţie de situaţie, răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală. 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE/679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date; 

 

Data și locul: ___________________                     Semnătura: _____________________ 

 


