
 

INVITAŢIE 

 Având în vedere prevederile Regulamentului Concursului National “ Educaţie Rutiera - 

Educaţie pentru Viața''  în data de de 14.06.2018 ora 10,00 pe terenul de sport al Colegiului 

Agricol Sandu Aldea se va organiza etapa judeţeană a acestei competiții,  concurs cuprins în 

Calendarul Activităţilor Educative Naţionale, finanţate de M.E.N. poziţia 4. 

Conform Regulamentului Concursului Național, competiția va cuprinde următoarele probe :   

Proba teoretică - în vederea verificării cunoştinţelor privind regulile de circulație, pe bază de 

test grilă.   

Proba practică 1 - parcurgerea unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon. 

Proba practică 2 - parcurgerea unui traseu de către biciclişti în parcul-şcoală. 

Înscrierea la concurs se va face până la data de 11.06.2018 prin transmiterea componenţei 

echipelor către Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi și către Serviciul Rutier la fax 

0242.313.017, la data  organizării concursului cadrul didactic îndrumător al echipajului urmând să 

prezinte următoarele documente: 

● Tabel nominal semnat şi ştampilat de directorul unităţii de învăţământ şi îndrumătorul 

echipajului(vezi Anexa 1).  

● Aviz medical „clinic sănătos” pentru fiecare membru al echipajului.  

● Copie a certificatelor de naştere (sau C.I.) ale concurenţilor.  

● Carnetul de note cu fotografia fiecărui concurent, vizat pentru anul şcolar curent; pe 

fotografie trebuie să existe aplicată ștampila școlii.  

● Avizul epidemiologic pentru fiecare membru al echipajului şi îndrumătorul acestuia. 

 Directorul unităţii de învăţământ şi îndrumătorul echipajului poartă întreaga răspundere 

pentru exactitatea datelor înscrise în documente şi corectitudinea participării la toate etapele 

concursului. Neprezentarea tuturor documentelor menţionate va atrage după sine descalificarea 

echipajului. 

Componenţa echipajului la concursul național „Educaţie rutierǎ – educaţie pentru viaţǎ” 

este format din elevi din clasele primare şi gimnaziale. Fiecare echipaj, obligatoriu mixt (b+f), va 

avea în componenţa sa patru elevi, dintre care minimum unul din ciclul primar. Membrii echipajului 

vor participa la cele trei probe ale concursului după cum urmează: la proba teoretică participă toti 

cei patru elevi; la proba practică 1 participă doi elevi; la proba practică 2 participă ceilalți doi elevi, 

care nu au participat la proba practică 1. Participanții trebuie să facă parte din aceeaşi unitate de 

învăţământ. În cazul în care echipajul provine dintr-un palat/club al copiilor, membrii echipajului 

trebuie să fie elevi la aceeași școală.  
Câştigătorii etapei judeţene vor participa la etapa naţională ca reprezentanţi ai judeţului nostru.Vă 

dorim succes şi vă aşteptăm să participaţi. 

Alăturat vă transmitem Regulamentului Concursului National “ Educaţie Rutiera - 

Educaţie pentru Viața''   


