
 

ANUNȚ IMPORTANT! 
            

           Testarea la disciplina LIMBA ENGLEZĂ realizată în vederea constituirii clasei a-V-a 

intensive limba engleză pentru anul școlar 2020-2021, va avea loc 

                      LUNI, 29.06.2020, între orele 10:00 – 10,50 
    1.Accesul în sala de examen se face în baza legitimării candidatului cu certificatul de nastere  în 

original cel mai târziu cu 30 minute înainte de începerea probei scrise , 9,30 , folosindu-se circuitele de 

intrare  A și B aferente.  

   Pentru sălile de examen  din corpul A  etajul I: 16,17,19,20 / sala 21 sală de bagaje  - Circuitul de 

intrare A- Poarta A spre Ușa 1 ( din strada Trei Ierarhi / intrarea elevilor) 

   Pentru sălile de examen  din corpurile B și C  etajul I: 22,23,24A, 24B / laboratorul de biologie sală 

de bagaje / – Circuitul de intrare B- Poarta B spre Ușa 2  ( din strada  Vasile Lupu / Sala de sport ) 

    Părăsirea instituției la finalul examenului  se face folosind Circuitul de ieșire C – spre Ușa 3 Poarta 

C ( spre strada Vlad Țepeș) 

    2.La intrarea în instituție ,  personalul medical va efectua triajul epidemiologic ( măsurarea 

temperaturii corporale în zona frunții cu termometrul digital non-contact ) 

    3.Candidatul depistat cu temperatura peste 37,3 grade Celsius va fi lăsat în repaus câteva minute și 

se va repeta termometrizarea .  

     Dacă temperatura se menține peste 37,3 grade Celsius accesul candidatului în școală nu va fi 

permis, acesta fiind îndrumat să se adreseze medicului de familie . 

     Se va încheia un  proces verbal pentru situația constatată și se va anunța telefonic Inspectoratul 

Școlar Județean Prahova și Direcția de Sănătate Publică Prahova . 

     Candidatul aflat în această situație nu va sustine  testarea 

     Dacă temperatura este sub valoarea de 37,3 grade Celsius atunci candidatul primește o mască de 

protecție , se dezinfectează pe mâini și este însoțit de către profesorul supraveghetor în sala de 

examen pe calea de acces indicată. 

     Este obligatoriu ca toate persoanele aflate în incinta școlii ( elevi , profesori , personal medical , 

personal nedidactic de pază și de îngrijire ) să poarte masca de protecție pe toată perioada șederii în 

instituție. 

  4. Toate informațiile referitoare la organizarea și desfășurarea probei  scrise   vor fi afișate cu 24 de 

ore înaintea  probei scrise la avizierul școlii  și pe site-ul instituției 

   5. Instituția este supravegheată  audio video. 

   6. Bagajul  candidatului va fi depozitat în spațiul cu destinația -Sală de bagaje / etajul I . 

   7. Proba scrisă  la limba engleză durează  50 de  minute  din momentul primirii subiectului 

   8. Pentru redactarea lucrării se folosește stilou cu cerneală albastră sau pix cu pasta albastră. 

   9. Este interzisă pătrunderea candidatul  în sala de examen cu materiale care ar putea fi folosite  

pentru rezolvarea  subiectelor.  

  10.CANDIDAȚII  SUNT AȘTEPTATI LA CIRCUITELE DE INTRARE ÎNCEPÂND CU ORA 8,45  

( conform programării )  

       

                                                     DIRECTOR 

                                        PROF. RODICA POPESCU 

 

 

 



 

 

 


