
Elevii clasei a VIII-a A au constatat că mijloacele de transport în comun destinate 
doar elevilor și studenților sunt folosite și de persoanele în vârstă, ceea ce duce la 
aglomerare și lipsă de locuri pe scaune.

Problema îi afectează pentru că apar conflicte pe parcursul călătoriilor între elevi și 
pensionari pentru locurile pe scaune.

Această problemă a apărut chiar din momentul introducerii acestor curse speciale 
pentru elevi și studenți.

Există în prezent o politică publică referitoare la problemă, dar care nu are efect.

Instituția responsabilă de implementarea acestei politici publice este Compania de 
Transport Public Iași.



1. Amendarea bătrânilor care utilizează mijloacele de 
transport în comun special dedicate elevilor.

Avantaje: bătrânii sunt persoane cu venituri mici, deci amenzile 
i-ar descuraja să mai abuzeze de aceste curse speciale

Dezavantaje: amendarea repetată a unor pensionari cu venituri 
mici ar putea deveni un abuz în sine asupra acestei categorii 
sociale.



2. Suplimentarea mijloacelor de transport în comun, astfel 
încât bătrânii să nu fie nevoiți să aștepte în stație mai mult 
de 5 minute.

Avantaje: bătrânii ar avea la dispoziție o multitudine de variante 
de călătorie, ceea ce ar duce și la curse mai puțin aglomerate

Dezavantaje: ar putea ca această soluție să fie prea 
costisitoare pentru companie



3. Controlul riguros al persoanelor care urcă în mijloacele 
de transport dedicate elevilor și studenților.

Avantaje: bătrânii ar fi împiedicați să mai urce în aceste curse 
speciale, explicându-li-se motivul pentru care nu sunt primiți în 
mijlocul de transport

Dezavantaje: îmbarcarea ar dura mai mult, s-ar mări timpul 
alocat verificării persoanelor, deci s-ar putea înregistra întârzieri



Soluți propusă a fost cea cu numărul 3:

Controlul riguros al persoanelor care urcă în mijloacele de 
transport dedicate elevilor și studenților.

Argumente: chiar dacă la început această soluție ar lungi timpul 
de îmbarcare, în timp pensionarii ar renunța să mai încerce 
folosirea acestor curse speciale, iar verificările la urcare ar 
deveni tot mai rapide și mai reduse ca timp



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)



Elevii clasei a VIII-a își propun să redacteze o scrisoare 
către autoritatea competentă pentru rezolvarea problemei 
de interes public.

În sprijinul inițiativei noastre, dorim să îi implicăm pe 
părinții noștri și prietenii care ne pot susține pe platforma 
de social media Facebook.



Domnule director Cristian Stoica,

Către Compania de Transport Public Iași,

Subsemnații, elevii clasei a VIII-a de la Liceul Teoretic de Informatica Grigore Moisil din Iasi, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din 
Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare, privind reglementarea activității de 
soluționare a petițiilor (prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un 
cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale 
ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor 
autonome) vă adresăm propunerea atașată.

Intrucat ne confruntam zilnic cu mijloace de transport dedicate elevilor aglomerate ilegal de batrani, dorim sa va aducem la cunostinta propunerea noastra 
de solutionare a acestei probleme de interes public. Propunem ca instituita dvs sa controleze riguros  persoanele care urca in mijloacele de transport 
dedicate elevilor si  studentilor.

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de cultură civică și este însoțită de argumentele principale pe 
care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email licinfoiasi@liis.ro.

Elevii clasei a VIII-a A


