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Din 01 martie 2018 nr. 125

Ref/.Organizarea şi desfăşurarea etapei raionale 
a concursului„Securitatea la trafic înseamnă viaţâ”.

în baza cerinţelor Regulamentului Concursului republican al tinerilor agenţi ai circulaţiei rutiere 
„Securitatea la traffic înseamnă viaţă”, aprobat de ME, MAI, DPR, UCA din RM , şi conform 
Planului de activitate al DE Sîngerei pentru anul de studii 2017-2018, emit următorul

O R D I N :

1. A desfăşura etapa raională a Concursului „Securitatea la trafic înseamnă viaţă” la 
31.03.2018, ora 09 00 în incinta gimnaziului „ A. Crihan” Sîngerei.

•>

2. A aproba componenţa membrilor juriului după cum urmează:
• Curciuc Mihai, şef-adjunct DE Sîngerei, preşedinte.
• Ţăruş Livia, specialist principal-metodist DE Sîngerei.
• Bostan Vasile, inspector al Serviciului Supraveghere tehnică şi accidente rutiere.
• Urecheanu Marin, directorul Şcolii Auto Sîngerei.
• Cucereavîi Leonid, directorul filialei Uniunii Conducătorilor Auto.
• Grăjdieru Vasile, directorul şcolii Auto SRL „Stud autonord”.
• Tronciu Elvira, Şef SAMU Sîngerei.
• Tabarcea Vera, zicirul „Ecoul nostru”.

3. Managerii instituţiilor de învăţământ:
> Vor prezenta oferta de participare şi Tabelul nominal conform cerinţelor 

Regulamentului concursului până la data de 23.03.2018 dnei Ţăruş Livia, specialist 
principal-metodist.

> Vor asigura echipele cu transport tur-retur.
> Vor numi prin ordin responsabil de securitatea vieţii şi sănătăţii copiilor pe tot 

parcursul zilei de 31.03.2018.

4. Centrul Metodic Raional :
♦♦♦ Va acumula ofertele de participare şi va contribui la rezolvarea problemelor 

organizatorice.
♦♦♦ Va elabora Fişele de evaluare a probelor de concurs.
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❖  Va asigura îndeplinirea cerinţelor Regulamentului de către membrii juriului 
concursului.

❖  Va efectua totalurile concursului în baza procesului-verbal al juriului.
❖  Va prezenta spre aprobare Nota Informativă şi proiectul ordinului respectiv.
♦♦♦ Va informa managerii şcolari despre totalurile concursului în cadrul consfatuirii din 

luna mai 2018.
❖  Va pregăti Diplomele de Merit conform cerinţelor Regulamentului.

5. Contabilitatea DE Sîngerei:
❖  Va finanţa procesul de organizare şi desfaşurare a concursului conform Devizului 

de cheltuieli (Anexa nr.l).
❖  Va elibera participanţilor premiile băneşti în baza Procesului-verbal în ziua 

desfaşurării concursului.

6. Va asigura îndeplinirea prevederilor prezentului ordin dna. Ţăruş Livia, specialist 
principal-metodist al DE Sîngerei.

7. Va monitoriza procesului de îndeplinire a cerinţelor respective dl. Curciuc Mihai, şef- 
adjunct DE Sîngerei.

NOTĂ: Proba nr. 8 „Tema pentru acasă” se anunţă temă liberă. 
Durata - 5-7 minute.

Ex.: Livia Ţăruş, specialist principal-metodist. 
Tel.: 0 262 8 13 19; 068243174
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