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              CĂTRE,  

Unitățile școlare din jud.Călărași 

 
 
 
 
 Având în vedere prevederile Regulamentului Concursului National “Educație 

Rutiera - Educație pentru Viața'', în data de 31.05.2022, ora 09.00 se va organiza faza 

judeţeană a concursului care se va desfăşura în municipiul Călăraşi, la Colegiul 

Agricol Sandu Aldea.  

 Probele concursului vor fi următoarele: 

 Proba teoretică – în vederea verificării cunoștințelor 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 bicicliști în parcul – școală; 

La concurs pot participa elevi din clasele primare și gimnaziale, fiecare echipaj 

obligatoriu mixt(b+f) având în componență 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 toți 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.  

 Înscrierea la concurs se va face până la data de 30.05.2022 prin transmiterea 

componenţei echipelor către Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi ( email: 

educativicl@gmail.com) 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  si stampilat de directorul unităţii de învăţământ şi de cadrul 

didactic îndrumător al echipajului;  

- Avizul medical ”clinic sănătos” pentru fiecare membru de echipaj pentru fiecare 

membru al echipajului și pentru cadrul didactic îndrumător; 

- Carnetul de note al fiecărui concurent, vizat pentru anul şcolar în curs; 

- Copia certificatului de naştere (sau C.I.) a participantului. 
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- Avizul epidemiologic pentru fiecare membru al echipajului și îndrumătorul acestuia 

 Concurenții se vor prezenta la startul probelor practice cu biciclete cu roți de 

minim 20”(inch),  pentru elevii sub 9 ani, respectiv de 24”(inch), pentru elevii de peste 

9 ani, fără modificări la sistemul de construcție. 

În cadrul competiției, la toate etapele, este obligatoriu ca participanții la cele 

două probe practice cu bicicleta să poarte cască de protecție omologată, genunchiere și 

cotierelor, iar bicicleta să fie echipată regulamentar și să funcționeze în condiții optime 

de siguranță.  

 

Pentru orice probleme organizatorice, persoana de contact desemnat din partea 

Serviciului Rutier este comisar șef de poliție Naghi Daniel, telefon 0723.302.319.      

 

Cu stimă,  

 

 

Î/ ȘEFULUI  INSPECTORATULUI 

Comisar șef de poliție 

ȚICU FLORIN 
 

 

 

 

 

Î/ŞEFUL SERVICIULUI RUTIER CĂLĂRAŞI 

Comisar de poliție  

MAGEARU MIHAI   

 

Inspector școlar pentru geografie, educație 

permanentă și activități extrașcolare, 

Mari-Elena Belciu 


