
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


