
PROBLEMA
PASUL 1

Identificarea problemelor comunității ce necesită politici publice

 Clasa noastră a identificat o serie de probleme ale comunității, care necesită politici

publice

 Data de început a proiectului nostru (prima lecție): online - vineri, 11 decembrie 2020

 Descrierea problemei: În comuna Tomești se ajunge din Iași (Podu Roș) cu autobuzul 29

aparținând de RATP Iași. Primăria Tomești nu are la dispoziție (în acest moment), pentru

transportul elevilor tomeșteni decât un singur microbuz, care aduce elevii din satul

Vlădiceni (aprox. 4 km) la Școala Gimnazială "D. D. Pătrășcanu", situată în localitatea

Tomești, strada Mihail Codreanu, nr. 07. Autobuzul 29 nu traversează toată comuna

Tomești, ci are rondul în cartierul Tomești. În această situație elevii din celelalte zone ale

comunei Tomești (dinspre Țuțora, Chicerea, Vlădiceni) nu au mijloace în comun decât

microbuzele care transportă persoane pe raza județului Iași. Aceste microbuze aparțin

unor firme particulare (SC Rândunica SRL, SC Trans SA), care nu emit abonamente pe

trasee scurte, nu opresc în fiecare stație decât dacă sunt călători și practică un preț

aproape dublu sau triplu pentru câțiva km (Iași - Țuțora, 5.50 ron în 2018; 7.50 ron în

2021) față de mijloacele de transport în comun din Iași, având un program diferit de cel

școlar.

PASUL 2

Selectarea unei probleme pentru a fi studiată de clasa voastră

Care este problema pe care clasa voastră a selectat-o pentru a fi studiată ?

Lipsa mijloacelor de transport în satul Tomești, Comuna Tomești, Județul Iași

PASUL 3

Culegerea de informații despre problema selectată

Care sunt principalele surse de informare pe care le-ați folosit ?

1. Site-uri ale unor instituții responsabile de transportul public în județul Iași:

 Primăria Tomești

 CTP Iași

 SC Rândunica SRL

 SC Trans SRL

2. Articole din ziare

3. Informații afișate la sediile acestor instituții

4. Internet

5. Materiale informative ale acestor instituții (pliante, broșuri)

METODA
“PROIECT CETĂȚEANUL”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “D. D. PĂTRĂȘCANU” TOMEȘTI, IAȘI
Profesor inițiator și coordonator de proiect, Agavriloaei Lăcrămioara Daniela

An școlar: 2020 – 2021
Desfășurare proiect online pe aplicația WhatsApp, Padlet și Google Classroom

Clasa VII B – 24 elevi / (Total: 12 ore)

“Microbuzul școlar” – Tănasă-Iftimie Roxana



TREI SOLUȚII POSIBILE 

ANALIZATE DE CLASA 

NOASTRĂ (VII B)
 Identificarea de propuneri de soluții și

selectarea a trei soluții posibile pentru a fi

analizate:

 Prelungirea traseului 29

 Microbuzul școlar al Primăriei Tomești

 Asigurarea de abonamente elevilor de

către firmele particulare implicate în

transportul școlarilor

 Identificarea avantajelor și dezavantajelor

fiecărei soluții

Soluția Nr. 1 – Prelungirea traseului 29

Avantaje Dezavantaje
 Confort și siguranță

 Abonament pentru toate categoriile de vârstă

 Decontarea transportului de către Primăria Iași pentru elevi și studenți

 Decontarea transportului de către Primăria Tomești pentru personalul didactic

și nedidactic al școlii din satul Tomești

 Traseu scurt, rapid, eficient (Podu-Roș – Blocuri Tomești)

 Termen redus de așteptare în stațiile de autobuz (10 – 15 minute)

 Program accesibil tuturor categoriilor de profesii (6.00 – 22.30)

 Întreținere permanentă de către CTP Iași

 Șoferii sunt angajații ai CTP Iași (pregătiți, instruiți, școlarizați)

 Mijloace de transport noi, curate, spațioase, moderne

 Prezența camerelor de luat vederi (4 camere)

 Suplimentarea mijloacelor de transport la orele de vârf (7.00-8.00; 14-18.00)

 Necesită resurse financiare și umane considerabile din partea

CTP Iași și a Primăriei Iași

 Nu există un acord între Primăria Tomești și Primăria Iași

pentru prelungirea traseului până la capătul satului

 Traseu lung, deci întârzieri mari în trafic

 Număr redus de autobuze zilnic

 Perioade mari de așteptare în stațiile de autobuz (25-30

minute față de 15 minute)

 Trafic intens

 Suplimentare de autobuze

 Număr mare de călători navetiști între Iași – Tomești și invers

 Reducerea numărului de călători pentru firmele particulare de

transport, care vor fi în pierdere

Soluția Nr. 2 – Microbuzul școlar al Primăriei Tomești
Avantaje Dezavantaje

 Respectă programul școlar al elevilor

 Asigură transportul pentru toate zonele satului

Tomești (Dealul Doamnei), dar și sate

învecinate (Chicerea, Vlădiceni, Goruni, capătul

dinspre Chiperești)

 Transport gratuit

 Confort și siguranță

 Rapiditate și eficiență

 Fără abonamente și grija decontării

 Reducerea numărului de elevi, evitând

aglomerația

 Mijloc de transport special pentru elevii școlii

noastre achiziționat prin licitație

 Se încadrează în timp pentru orice traseu din

sat sau din afara satului

 Elevii sunt așteptați la finalizarea programului

școlar

 Socializare

 Șoferi angajați de către Primărie pe bază de

concurs

 Necesită resurse financiare și umane din partea

Primăriei Tomești (licențe anuale, angajarea

șoferilor, monitorizarea activității)

 Costuri ridicate lunar cu întreținerea și carburantul

 Imposibilitatea de a transporta elevii de la Chiperești

/ Oprișeni, sate care aparțin de Comuna Țuțora

 Traseu lung, deci întârzieri mari în trafic

 Există un singur microbuz pentru toată comuna

 Întârzieri din cauza traficului intens

 Timp insuficient uneori pentru cursele realizate

 Suplimentarea cu încă un microbuz

 Existența unui singur șofer (salarizare minimă)

 Capacitate redusă de transport (16 persoane) și

spațiu redus

 Din cauza numărului mare de elevi navetiști

microbuzul este nevoit să facă trei drumuri dus-întors

de trei ori pe zi

 Lipsa banilor pentru achiziționarea unui alt microbuz

mai mare

Soluția Nr. 3 – Asigurarea de abonamente elevilor de către firmele particulare

Avantaje Dezavantaje
 Respectă programul impus de firmă

 Asigură transportul pentru toate zonele

satului Tomești (Dealul Doamnei), dar și sate

învecinate (Chicerea, Vlădiceni, Goruni,

capătul dinspre Chiperești)

 Asigurarea unor noi locuri de muncă, deoarece

sunt firme particulare care caută angajați

 Abonamentele lunare asigură câștiguri

garantate lunar firmei și salariaților acesteia

 Extinderea firmei pe mai multe trasee dacă

există călători (exemplu: Vișan în Iași, Chicerea

și Vlădiceni în Comuna Tomești)

 Autobuze cu capacitate mare de transport

persoane (20 – 42 locuri)

 Mijloc de transport local, județean și

interjudețean

 Siguranța elevilor

 Abonamentele reduc costurile lunare ale

elevilor, deci nu vor mai avea grija banilor și a

biletelor în aglomerația din stații și din

interiorul mijlocului de transport

 Necesită resurse financiare și umane din partea managerilor firmei

 Costuri ridicate lunar cu întreținerea și carburantul microbuzelor

 Bilete la un preț ridicat (navetă zilnică)

 Circulă la ore nepotrivite pentru elevi

 Banii pe bilete / abonamentele adulților nu justifică prețul cerut de

aceste firme particulare pentru kilometrii parcurși

 Lipsa abonamentelor pentru elevi și studenți

 Adulții își cumpără abonamentele numai din Iași din anumite locații

 Schimbarea unor mijloace de transport și aglomerație

 Nu se face diferență între elevi și adulți la prețul biletelor

 Imposibilitatea de a transporta toții elevii în condiții optime

 Întârzieri din cauza traficului intens și a traseului lung parcurs, deci

nu se cunoaște ora exactă a sosirii

 Timp insuficient uneori pentru cursele realizate

 Disconfort și lipsa siguranței în trafic

 Capacitate redusă de transport uneori (16 persoane) și spațiu redus

 Autobuze vechi, deteriorate, fără echipamente moderne / investiții

 Lipsa banilor pentru achiziționarea mai multor microbuze / investiții

 Fiecare firmă de transport are un anumit traseu, deci necesită încă

un mijloc de transport în municipiul Iași

 Șoferii pot fi agresivi și nu respectă regulile în trafic



Pasul 4

Elaborarea unei propuneri de politică publică

Care sunt cele trei soluții posibile analizate de clasa voastră pentru rezolvarea

problemei ?

1. Prelungirea traseului autobuzului 29

2. Microbuzul Primăriei Tomești să deservească zonele comunei Tomești

3. Asigurarea de abonamente elevilor de către firmele particulare de transport implicate

Declarația de constituționalitate:
Politica publică propusă de clasa noastră:

 Respectă Principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II, Capitolul 1, art. 16);

 Respectă Principiul neretroactivității - se aplică doar pentru situații ce apar în viitor, după

adoptare (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);

 Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul 2);

 Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților (Titlul II, Capitolul 3, art.

57);

 Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul 3, art. 56);

 Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art. 136);

 Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

 Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv normele Uniunii Europene în

domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20);

Proiect de act normativ pentru implementarea politicii propuse

Microbuzul Primăriei Tomești să deservească zonele comunei Tomești

Hotărârea Consiliului Local nr. 18 / 25.06.2021 privind

Microbuzul Primăriei Tomești să deservească zonele comunei Tomești

Consiliul Local al Comunei Tomești

Având în vedere:

Regulamentul privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor 

de hotărâri adoptate de Consiliul Local

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă licitația pentru contractarea unei firme de transport călători în vederea

achiziționării unui microbuz transport persoane pentru elevii comunei Tomești, județul Iași.

Art. 2. Microbuzul școlar va transporta numai elevii, având domiciliul în comuna Tomești,

inclusiv părinții acestora.

Art. 3. Se asigură transportul gratuit al elevilor care sunt înscriși și frecventează cursurile la zi

ale unității de învățământ: Școala Gimnazială “D. D. Pătrășcanu” Tomești.

Art. 4. Se instituie o taxă locală de 5 lei / familie pentru întreținerea mijloacelor de transport

pentru elevi, taxă inclusă în impozitul local anual.

Art. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 septembrie 2021.

Art. 6. Secretarul comunei Tomești va comunica în copie prezenta hotărâre către persoanele

vizate.

Secretar,                                            Consilier juridic,

Argumentele pentru soluţia propusă
"Microbuzul școlar al Primăriei Tomești pentru transportul în siguranță al elevilor școlii noastre„

 mersul la şcoală este o problemă reală pentru mulţi elevi din mediul rural din comuna Tomești (sunt copii care trebuie să facă
naveta zilnic, purtând un ghiozdan foarte greu, în condiţii dificile de transport, cu microbuze / autobuze vechi, aglomerate,
nemodernizate sau care îi lasă să aştepte în frig);

 conform datelor din școala noastră peste 25 de elevi fac naveta zilnic către unitatea de învățământ din diferite locații ale
comunei (Dealul Doamnei, Vlădiceni, Chicerea);

 toți sunt copii din mediul rural, mulți dintre ei cu posibilități financiare reduse sau medii;
 un procent redus de elevi fac naveta din municipiul Iași, fiind aduși de părinți sau circulă cu mijloacele de transport locale ori

interjudețene;
 mulți elevi se trezesc foarte devreme, străbat uliţele satului şi, apoi, aşteaptă în staţie un mijloc de transport sau microbuzul

şcolar (singurul existent la ora actuală în dotarea Primăriei Comunei Tomești);
 mijlocele de transport interjudețene oferite de către firmele particulare de transport călători nu oferă condițiile necesare de

confort și siguranță, rapiditate și eficiență;
 zilnic, un singur microbuz școlar cu numai 16 locuri deserveşte transportul a peste 25 de elevi către școala noastră;
 în aceste condiţii elevii sunt duşi în ture la şcoală, fiind nevoiţi să se trezească mai devreme, iar cei care nu prind mijlocul de

transport sunt nevoiţi să se deplaseze pe jos sau cu alte mijloace de transport locale;
 microbuzul existent este vechi și a fost oferit de către minister în cadrul unui program care să sprijine elevii navetiști, mai ales

din comunitățile rurale (la noi este satul Vlădiceni, Dealul Doamnei - mulți elevi navetiști);
 există şoferi dispuşi să conducă acest microbuz, însă salarizarea acestora constituie o problemă;
 pe lângă microbuzul şcolar, Primăria sau şcoala ar putea încheia contracte cu diferite firme de transport privat sau să asigure

decontarea transportului tuturor elevilor navetiști.

“Autobuzul 29” – Atanasiu Bianca și Bodai Smaranda



Pasul 5

Dezvoltarea unui plan de acțiune

Realizarea unui plan de acţiune cu privire la modul în care pot fi influențate autoritățile să 

adopte această politică publică.

Descrieți planul de obținere a sprijinului pentru soluția propusă:
Planul de obținere a sprijinului pentru soluția propusă - Soluţia nr. 2. Microbuzul Primăriei Tomești să deservească

zonele comunei Tomești :
1. Plan de mobilizare de susţinere a comunităţii locale:
A.1. PERSOANE CONTACTATE
- contactarea primarului Comunei Tomeşti / al unui reprezentant al primăriei;
- chestionarea cetăţenilor din satul Tomeşti (cartierul Tomeşti);
- căutarea și contactarea firmelor particulare de transport (SC Rândunica SA, SC Trans Iași)
A.2. INSTITUŢII PUBLICE
- Firmele particulare de transport (SC Rândunica SA, SC Trans Iași)
- Primăria Comunei Tomeşti
- Solicitarea sprijinului părinţilor prin Asociaţia părinţilor din Tomeşti (elevi, părinţi şi cadre didactice să participe la
proiectul comunităţii locale - Campanie pentru asigurarea transportului în siguranță al elevilor tomeșteni).
- Şcoala Gimnazială "D. D. Pătrăşcanu" Tomeşti
3. Redactarea şi transmirea unei scrisori oficiale către Primăria Comunei Tomeşti (instituţia cu responsabilităţi în
implementarea propunerii clasei).
Mediatizare:
- Grupul elevilor VII B pe WhatsApp
- Afişe şi postere create de elevii clasei VII B despre avantajele utilizării microbuzului școlar al Primăriei Tomești pentru
transportul elevilor în siguranță în satul Tomeşti
- Site-ul Şcolii Gimnaziale "D. D. Pătrăşcanu" Tomeşti
La final, auto-evaluarea planului de acțiune și realizarea scrisorii pentru autoritatea publică.

Scrisoare oficială către autoritatea responsabilă

(şi eventual răspunsul primit)

Subsemnaţii, elevii clasei a VII - a B de la Şcoala Gimnazială "D. D. Pătrăşcanu" din localitatea

Tomeşti, judeţul Iaşi, în baza dreptului de petiţionare, prevăzut la articolul 51 din Constituţia României şi

având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27 / 2002, cu modificările ulterioare, privind

reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea

sau propunerea formulată în scris ori prin poşta electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal

constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice

descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale,

societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome) vă adresăm

propunerea ataşată.

Prezenta propunere este rezultatul activităţilor realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură

civică şi este însoţită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Argumentele pentru soluţia propusă "Microbuzul școlar al Primăriei Tomești pentru transportul în

siguranță al elevilor școlii noastre": mersul la şcoală este o problemă reală pentru mulţi elevi din mediul

rural din comuna Tomești (sunt copii care trebuie să facă naveta zilnic în condiţii dificile de transport, cu

microbuze / autobuze vechi, aglomerate, nemodernizate sau care îi lasă să aştepte în frig); conform

datelor din școala noastră peste 25 de elevi fac naveta zilnic către unitatea de învățământ din diferite

locații ale comunei; toți sunt copii din mediul rural; un procent redus de elevi fac naveta din municipiul

Iași, fiind aduși de părinți sau circulă cu mijloacele de transport locale ori interjudețene; mulți elevi se

trezesc foarte devreme, străbat uliţele satului şi, apoi, aşteaptă în staţie un mijloc de transport sau

microbuzul școlar (singurul existent la ora actuală în dotarea Primăriei Comunei Tomești); mijlocele de

transport interjudețene oferite de către firmele particulare de transport călători nu oferă condițiile necesare

de confort și siguranță, rapiditate și eficiență; zilnic, un singur microbuz școlar cu numai 16 locuri

deserveşte transportul a peste 25 de elevi către școala noastră; în aceste condiții elevii sunt duşi în ture la

şcoală, fiind nevoiţi să se trezească mai devreme, iar cei care nu prind mijlocul de transport sunt nevoiţi

să se deplaseze pe jos sau cu alte mijloace de transport locale; microbuzul existent este vechi și a fost

oferit de către minister în cadrul unui program care să sprijine elevii navetiști, mai ales din comunitățile

rurale (la noi este satul Vlădiceni, Dealul Doamnei - mulți elevi navetiști); există şoferi dispuşi să conducă

acest microbuz, însă salarizarea acestora constituie o problemă; pe lângă microbuzul şcolar, Primăria

sau şcoala ar putea încheia contracte cu diferite firme de transport privat sau să asigure decontarea

transportului tuturor elevilor navetiști.

Vă rugăm să ne comunicaţi răspunsul dumneavoastră, în termenul legal, la această adresă de e-

mail: lacramioaraagavriloaei@yahoo.com.

Semnături elevi: ___________________________

Semnătură profesor iniţiator şi coordonator, Agavriloaei Lăcrămioara Daniela _________________

Link eveniment: https://cetateanul.intercultural.ro/evenimente_elevi/lipsa-
mijloacelor-de-transport-in-comun-in-comuna-tomesti-judetul-iasi/

“Microbuzul școlar” – Scorțescu Adina


