
ANEXA 1.a 

 

Traseu acces C.N. ”Carol I” Craiova 

 

SE VOR RESPECTA MARCAJELE ȘI DISTANȚAREA FIZICĂ 

 

Acces Corp Central Aripa interioară (pentru toate clasele din acest corp): 

-se intră în curtea școlii pe  poarta de lângă bazinul de înot (din str. Bibescu); 

-se urcă scările de la bazin 

- se merge pe  traseul marcat; 

-se ajunge la intrarea din Corp Central Aripa interioară; 

-se urcă pe scări pe sensul de urcare marcat; 

-se ajunge în sala de clasă corespunzătoare numai pe sensul de mers marcat. 

Ieșirea din aăile de clasă se face pe traseul marcat: se coboară scările pe traseul marcat, se iese din școală 

și se urmează traseul de ieșire marcat până la poarta de la bazinul de înot. 

Acces Școala Mică: 

Clasele de la parter 

-intră în curtea școlii pe poarta de intrare persoane (poarta principală – str. Ion Maiorescu); 

-urmează traseul marcat; 

-trec pe lângă cabinetul medical; 

-coboară scările; 

-merg prin fața Școlii mici; 

-intră pe la intrarea din față (intrare profesori); 

 -urmează traseul marcat de mers până la sălile de clasă de la parter. 

Ieșirea din sălile de clasă de la parter se face pe traseul marcat: se iese pe la intrarea profesorilor, apoi prin 

fața școlii mici, pe lângă cabinetul medical și apoi pe poarta de persoane/pietonală (poarta principală – str. 

Ion Maiorescu). 

Clasele de la etajele 1 și 2  

-intră în curtea școlii  pe la poarta de personae/pietonală (poarta principală – str. Ion Maiorescu); 
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-urmează traseul marcat; 

-merg  în față, apoi coboară scările din stânga(dintre sala de sport și clădirea cu un singur nivel); 

 -urmează traseul marcat și intră pe intrarea Școlii mici din partea cu Școala mare (corp central); 

-apoi urcă pe scări pe marcajul existent, ajungându-se în sălile de clasă, acele scări fiind folosite numai 
pentru urcare.  

Ieșirea din sălile de clasă se face pe traseul marcat: se ajunge la scările de lângă Corpul 5 (scări folosite 

numai pentru coborâre), apoi se iese pe ieșirea de lângă Corpul 5,  se urmează traseul marcat pentru ieșire 

până la poarta principală de ieșire persoane (poarta principală – str. Ion Maiorescu). 

 

 

Acces Corpul 5 (pentru toate clasele din acest corp): 

Intrarea în curtea școlii se face pe la intrarea din colțul de lângă Clădirea Proiect, se merge in față pe 

traseul marcat până la intrarea din Corpul 5, se urcă pe scări conform marcajului către sălile de clasă 

(scările se folosesc numai pentru urcare). 

Ieșirea din clase se face respectând marcajul, se coboară pe scările de lângă clădirea corpului 

administrativ (scări folosite numai pentru coborâre), se iese din clădire pe ușa de lângă corpul 

administrativ, apoi se urmează traseul de ieșire până la poarta de acces persoane, intrarea principală (str. 

Ion Maiorescu).  

Acces Corp administrativ (clasele de la parter): 

-intrarea în curtea școlii se face pe la poarta de acces persoane, poarta principală (str. Ion Maiorescu); 

-se merge în față; 

-se urmează traseul marcat; 

-se coboară scările din stânga, dintre sala de sport și clădirea cu un singur nivel;  

-se ajunge pe platoul din fața clădirii administrative; 

-se urmează traseul marcat spre dreapta și apoi se coboară scările din fața clădirii administrative urmând 

traseul marcat; 

 -se intră apoi în clădirea administrativă, mergând către clase pe traseul marcat din interiorul corpului de 

clădire (clasele sunt situate numai la parter). 

Ieșirea se face urmând traseul marcat, se iese din clădire pe aceeași ușă, se urmează traseul marcat din 

afara clădirii până la poarta de acces persoane, poarta principală (str. Ion Maiorescu). 


