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19 octombrie 2017, 18:00 – 20:00 
Casa Meșteșugarului, Municipiul Satu Mare 

 
 
Com’ON Café@Satu Mare a fost primul dintr-un șir de consultări în format de dialog 
structurat (bazat pe metoda World Café) în mai multe orașe românești și s-a 
desfășurat în cadrul proiectului Com’On România, susținut de programul Erasmus+ 
prin Agenția Naționala pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 
Profesionale. 
 
La evenimentul din Satu Mare au participat în jur de 50 tineri și au fost adunate un 
număr total de 185 de idei legate de lipsurile și nevoile din oraș. 
 
Evenimentul Com’ON Café din Satu Mare a fost organizat de Grupul PONT și Asociația 
SamStudia, cu sprijinul Primăriei Satu-Mare. 
 

 



 

 

1. Scopul evenimentului 

În prima fază a proiectului, scopul dialogului structurat este de a identifica nevoile, 
lipsurile, dorințele tinerilor, specifice în fiecare oraș în parte.  

La ComON Cafe@Satu Mare discuțiile s-au purtat despre trei subiecte: „Dacă aș fi 
primar...”, „În viața de zi cu zi mă preocupă acum cel mai mult...” și „Îmi lipsește în Satu 
Mare...”. Subiectele au fost formulate pentru a demara discuții despre cele mai 
importante lipsuri și nevoi din oraș, percepute de tinerii între 14 și 29 de ani. 

 

 

2. Date generale 
 
La ComON Cafe@Satu Mare au participat la discuții aproximativ 50 de tineri, 
evenimentul fiind facilitat de aproximativ 10 de voluntari în diferite roluri: moderator, 
coordonator, harvester.  
 
Structura discuțiilor s-a prezentat astfel: 
18:00 – 18:15 Introducere 
18:15 – 18:45 Prima rundă de discuție 
18:45 – 19:00 Pauză 



 

 
19:00 – 19:30 A doua rundă de discuție 
19:30 – 20:00 Podium și încheiere 
 
Participanții au discutat împărțiți în 9 grupuri. 
 
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 185 de idei: 
 
75 idei la subiectul „Dacă aș fi primar...” 
51 idei la subiectul „În viața de zi cu zi mă preocupă acum cel mai mult...” 
59 idei la subiectul „Îmi lipsește în Satu Mare...” 
 
Toate ideile se găsesc în anexa 1, în format Excel. 
 
Instrumente folosite în derularea evenimentului: 

- Videoproiector 
- Mentimenter.com, respectiv menti.com 
- Coli A3, cu design unic, folosite în grupuri pentru notarea ideilor discutate 

 

 

 

 

 



 

 

3. Sumarizarea ideilor 
 

3.1. Sumarizare a ideilor cel mai intens discutate 
 
În 8 din cele 9 grupuri de discuție, a fost menționată nevoia orașului de a-și dezvolta 
infrastructura pentru biciclete. Tinerii au ținut să specifice că mai mult decât pistă de 
biciclete, e importantă însușirea obiceiului de a merge cu bicicleta, iar pentru asta au 
recomandat următoarele soluții precum organizarea mai multor marșuri pe bicicletă 
prin oraș, înființarea unui serviciu public prin care se pun biciclete la dispoziția 
sătmărenilor pe bază de abonament, realizarea mai multor locuri de staționare a 
bicicletei sau montarea de suporturi pentru bicicletă pe autobuze. 
 
În 5 din cele 9 grupuri, a fost identificat ca deranjant aspectul orașului, principalele 
referiri fiind vis a vis de curățenie și de restaurarea cel puțin a fațadelor clădirilor 
monument din oraș. 
 
Printre acțiunile identificate în 4 dintre cele 9 grupuri de discuție, amintim: dezvoltarea 
educației nonformale, accesul cetățenilor pe spațiul verde în parcuri, spații special 
amenajate pentru sporturi extreme și crearea de baze sportive multifuncționale. 
 
3.2. Ideile notate de către participanți 
 
a) Dacă aș fi primar... 
 
aș fi mai atent la curățenia din oraș 
aș susține mai mult asociațiile de tineri 
și proiectele lor 
aș face automate de reciclare a 
plasticului care să ofere în schimb 
mâncare pentru mai donezi - o parte 
din venitul din reciclare să fie 
redirecționat către ONG-urile cu 
caracter social 
aș construi echipe valide pentru 
închirierea diverselor proiecte 
europene (reabilitare, construcție și 
altele) 
aș transforma centrul orașului într-o 
zonă pietonală 
 

aș oferi companiilor private clădiri din 
patrimoniului orașului pentru ca 
acestea să își desfășoare activitățile 
angajând tineri cu studii superioare 
aș iniția un proiect mai serios de a crea 
o facultate serioasă în Satu Mare 
menținând și chiar atrăgând tineri din 
alte orașe 
amenajarea digurilor în parcuri 
aș muta țiganii din centru 
reorganizare, ordonare la tot 
aș reorganiza metodele de 
administrare a animalelor străzii 
susținerea evenimentelor organizate 
de tineri 
 



 

aș susține artă stradală (grafitti, muzică, 
performance) 
aș da mai multă atenție detaliilor (mai 
mulți copaci, coșuri gunoi) 
aș schimba firma de salubritate 
reabilitarea stadionului Dinamo 
mi-aș forma o echipă de specialitate cu 
care să mă consult regulat pe diverse 
domenii 
aș acorda mai mult credit tinerilor care 
absolv studii administrative și aș 
încerca să îi încurajez să se implice în 
dezvoltarea comunității 
aș promova turismul local și aș explora 
obiectivele turistice existente 
pistă de bicicliști în centru 
pietonală în jurul parcului central 
încă un pod 
restaurarea hotelului Dacia 
un spațiu verde intens pentru activități 
sală de sport deschisă tuturor 
mai multe căi de transport public 
renovarea pavajului 
căi alternative (ex. Biciclete, role etc.) 
decorarea busurilor pe diferite teme 
(busul florilor) 
loc de picnic 
renovarea clădirilor vechi  
loc special pentru Graffiti 
valorificarea personalităților din Satu 
mare 
amenajarea și iluminarea malului 
Someșului 
iluminarea creativă a parcului centrul 
amenajarea Grădinii Romei 
echipe sportive susținute de primărie 
pod pietonal 
„fântâna dorințelor” 
concurs „cel mai frumos balcon” 
 

aș renova clădirile cu importanță 
istorică 
aș organiza mai multe evenimente 
aș încuraja organizațiile de tineret 
atribuirea spațiilor libere din clădirile 
administrative 
m-aș ocupa mai mult de igiena 
orașului 
reabilitarea pasajului Corneliu Coposu 
și transformarea acestuia în spațiu 
verde 
cursuri de dezvoltare pentru tineri 
parcuri de divertisment 
„primărie pentru tineri” 
parcuri de divertisment 
sală de cinema 
teatru de vară 
proiecție în aer liber 
abonamente pe autobuz (gratis) dacă 
ai performanțe bune la școala,  
piste și spații pe autobuz pt. Biciclete 
skatepark ls Dâmburi 
restaurarea „Grădinii Romei” 
elevi de la liceul Forestier să se ocupe 
de cosmetizarea „Grădinii Romei” 
Aș face tot posibilul să țin tinerii în Satu 
Mare 
EDUCAȚIE: *susținerea și promovarea 
învățământului dual / diversificarea 
ramurilor de specialitate, din 
învățământul superior 
LOC. DE MUNCĂ: platformă locală de 
promovare a loc. de muncă/atragerea 
unor noi investitori în domenii cheie pt. 
tineri 
DIVERTISMENT: sală polivalentă / org. 
mai multor festivaluri pt. tineret/parc 
pt. câini/piste de biciclete/aș ține cont 
de op. tinerilor în org. Zilelor orașului 
 



 

EDUCAȚIE: schimb de experiență / 
consiliere în alegerea unei meserii 
Aș închide centrul vechi (strict pietonal) 
Aș rezolva problema cerșetorilor 
Aș construi locuințe pentru oamenii 
fără adăpost 
Sprijinirea tinerilor antreprenori 
aș promova evenimentele organizate 
de tiner 

 
Aș sprijini proiectele organizate de 
tineret 
Aș promova mai mult voluntariatul 
Aș pune accent pe curățarea orașului 
Aș reconstrui clădirile 
distruse/abandonate (Dacia) 

 
b) „În viața de zi cu zi mă preocupă acum cel mai mult...” 
 
lipsa trecerilor de pietoni în zona 
podului Decebal - pasarele sau pasaj 
subteran 
renovarea bibliotecii și fonduri pentru 
acestea 
mai multe evenimente în aer liber 
să particip la workshop-uri  
aspectele orașului 
divertismentul în oraș  
aglomerația de dimineață și de seară 
socializare (reală) 
prostul aspect general 
lipsa spațiilor de joacă mari 
pasajul Coposu 
lipsa spațiilor verzi (prost amenajate 
cele existente)- interzicere călcării 
ierbii??? 
parcuri sportive de gratuite pentru 
elevi și studenți 
wifi gratuit în centru 
transport gratuit cu busul pentru elevi 
piste biciclete 
lipsa de activitate 
lipsa de comunicare între tineri 
lipsa stațiilor de autobus amplasate 
corespunzător 
lipsa unui map-ing local care să indice 
ce mijloace de transport în comun să 
folosim pt a ajunge la o adresă anume 

informarea populației asupra unor 
probleme de interes publice precum 
dezastrele naturale 
școala (atitudinea profesorilor) 
nu există un loc unde să cânt la un 
instrument în locuri publice 
cantitatea exagerată de teme 
deșeurile din oraș 
evenimente culturale 
școala 
înfrumusețarea clădirilor 
accentuarea cromaticii în oraș 
evenimente culturale 
muzica, arta stradală 
siguranța adolescenților în spațiile 
publice 
cursuri de orientare profesională 
desființarea zilelor Maghiarilor si măcar 
reducerea zilelor în care își desfășoară 
festivalul (10 zile) 
școala  
să acumulez informații noi 
să îmi e greu să îmi găsesc mentori în 
domeniul pe care vreau să-l 
aprofundezi 
promovarea voluntariatului, că oamenii 
nu înțeleg ce înseamnă voluntariatul 
(părinții) 
SĂNĂTATE: condițiile din spitale 
Siguranța 



 

Mă preocupă oportunitățile pe care mi 
le oferă Satu Mare 
Curățenia orașului 
Lipsă de viziune 
Traficul 
Orientarea profesională 
Dezvoltarea educației 

Punerea accentului pe limbi străine 
Colaborarea tuturor organizațiilor 
Dezvoltarea personală a tineretului 
sătmărean 
Promovarea voluntariatului 
Organizarea mai multor proiecte 
Aspectul orașului 

 
c) „Îmi lipsește în Satu Mare...” 
 
un parc de câini  
un network pentru elevi și studenți 
(reducere la unele servicii ex. 
Transport) 
birouri de carieră 
park pentru bikeri + instructori 
viața în „grădina Romei” 
lipsa spațiilor destinate skate-ului 
sala polivalentă 
administrare corectă a spațiilor pentru 
recreere (curți ale școlii, parcuri) 
reciclare- educare 
piste bicicliști 
pista de biciclete și locații de închiriere 
a bicicletelor  
lipsa studiilor superioare în domeniul 
uman 
un parc aerisit, frumos amenajat cu 
posibilități de recreere  
o sală polivalentă 
un teatru de vară 
cluburi școlare 
investitori, branduri internațional 
linile de transport ca cluj 
sisteme de biciclete 
cladire de cinema 
siguranța 
curățenia 
planetariu cu scopo educativ 
pistă pentru bicilete 
parc de câini  
facultățile 
traninguri pe diverse teme 
drumui de calitate un al treilea pod 

curse mai regulate de autobus 
skatepark 
centru de resurse pentru tineret 
o sală de conferințe și evenimente  
cinematograf 
pistă de biciclete 
oameni implicați 
infrastructură 
economie 
perspectivă de carieră 
hotelul Daciei 
susținerea proiecte și idei programe de 
antreprenoriat local 
puncte de atracție turistică 
cultura generală 
interculturalism 
Restaurante/cafenele/librărie/cinema/e
venimente pt. tineri: competiții sportive 
Locuri de parcare 
Amenajarea râului și a digurilor 
Piste de bicilete 
Baze sportive cu acces gratuit 
Skatepark 
Parcuri/locuri de joacă pentru copii 
Mai multe evenimente de acest gen :) 
Piste pentri bicicliști 
Siguranța în oraș 
Adăpost pentru animale 
Activități în aer liber 
Punerea ideeilor în practică 
Implicarea sătmărenilor 
Un centru al tineretului 
Promovarea artei 



 

 

3.2. Sumarizare vizuală 
 
O sumarizare vizuală este prezentată mai jos. Sumarizarea provine din instrumentul 
digital Mentimeter, folosit de către harvesteri la afișarea în timp real a ideilor adunate 
din discuții.  
 

 
 

 



 

 
 

3.4. Idei prezentate la podium 
 
La sfârșit, participanții care doresc, își pot împărtăși ideile cu toți cei prezenți. În Satu 
Mare, mai mulți tineri au luat cuvântul – iată câteva idei: 
 
„S-a discutat concret despre nevoia de dialog real cu tinerii.” 
„În grupul meu s-a discutat despre un centru de orientare pentru tineri, independent 
de școli care să aibă traineri în diverse domenii: alpinism, muzică, etc. Să fie acolo 
oameni de la care poți învăța. De exemplu, dacă vrei să înveți să cânți la violoncel, să 
fie cineva de la Filarmonica.” 
 
”Vorbim despre piste pentru bicicliști, însă și oamenii trebuie încurajați să umble cu 
bicicleta.” 
 

4. Despre proiect 
 
4.1. Despre Com’On Romania 
 
Scopul proiectului Com’On Romania este derularea unui proces de consultare 
participativă în orașe românești prin care se identifică nevoile și dorințele tinerilor în 
ceea ce privește participarea civică prin inițierea unor acțiuni locale prin grupuri 
informale și luarea unor decizii prin mecanisme de democrație participativă. 



 

 

 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unor ecosisteme locale de 
participare organică a tinerilor și în special de  bugetare participativă de tineret și 
crearea unei mișcări naționale de bugetare participativă (Com’On Romania) la nivel 
național prin care grupuri informale de tineri au acces la surse de finanțare iar tineri în 
general pot participa la luarea unor decizii prin mecanisme de democrație 
participativă directă. 
 

 
 
4.2. Despre Com’ON Café 
 
Com’ON Café se desfășoară în format World Cafe. Discuțiile se poartă, după o scurtă 
introducere, în două blocuri de câte 30 de minute, în grupuri de cinci persoane. După 
primele 30 de minute participanții schimbă locuri, iar o persoană din fiecare grup 
rămâne pe loc, sintetizează nou-veniților ce s-a discutat până atunci, apoi discuțiile 
continuă pentru încă 30 de minute. Între timp, voluntarii denumiți harvesteri adună 
informații din discuții pe care le și afișează cu ajutorul instrumentului digital 
Mentimeter.com. 
 
5. Organizatori 
 
Evenimentul Com’ON Café din Satu Mare a fost organizat de Grupul PONT și Asociația 
SamStudia, cu sprijinul Primăriei Satu-Mare. 
 



 

 


