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7 noiembrie 2017, 17:00 – 19:00 
Casa de Cultură a Tineretului, Reghin 

 
 
Com’ON Café@Reghin a făcut parte 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 Reghin au participat în jur de 20 tineri și au fost adunate un număr 
total de 135 de idei legate de lipsurile și nevoile din oraș. 
 
Evenimentul Com’ON Café din Reghin a fost organizat de Grupul PONT și Fundația 
Comunitară Mureș prin Fondul Comunitar Reghin. 
  

 



 

 
 
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@Reghin, discuțiile s-au purtat despre trei subiecte: „Dacă aș fi 
primar...”, „Ultima chestie care m-a scos din sărite...” și „Îmi lipsește în Reghin...”. 
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@Reghin au participat la discuții aproximativ 20 de tineri, dar și factori 
de decizie. 
  



 

 
Structura discuțiilor s-a prezentat astfel: 
 
17:00 – 17:15 Introducere 
17:15 – 17:45 Prima rundă de discuție 
17:45 – 18:15 A doua rundă de discuție 
18:15 – 19:00 Podium și încheiere 
 
Participanții au discutat împărțiți în 5 grupuri. 
 
În cele două runde de discuții au fost formulate un număr total de 135 de idei: 
 
53 idei la subiectul „Dacă aș fi primar...” 
28 idei la subiectul „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...” 
54 idei la subiectul „Îmi lipsește în Reghin...” 
 
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 discuții, unul dintre subiectele recurente a fost circulația: de la necesitatea scoaterii 
traficului greu din oraș până la problema ambuteiajelor în jurul școlilor, s-au 
menționat aspecte atât infrastructurale cât și legate de atitudinea cetățenilor. O altă 
temă a fost curățenia, unde iarăși s-a pus și problema colectării selective sau ridicării 
deșeurilor, dar și a necesității de educare a populației.  
 
Reghinenii au discutat intens necesitatea construirii unei centuri de ocolire pentru 
relaxarea traficului și nevoia pentru piste de biciclete. Mai mulți au identificat opțiunea 
de piscină în interior și locuri de joacă pentru copii ca și elemente care le lipsesc din 
Reghin. 
 
În ceea ce privește lipsurile sau necesitățile legate de tineret, iarăși găsim o varietate 
de propuneri: mâncare de calitate la chioșcurile din incinta școlilor, locuri de joacă 
pentru copii, sprijinirea tinerilor meșteri sau dotarea bibliotecii cu cărți utile pentru 
tineret. Printre proiecte specifice pe care și-ar dori reghinenii au fost menționat un 
muzeu al industriei locale, al viorii sau reînvierea tradiției de fabricarea berii în Reghin. 
 
3.2. Ideile notate de către participanți 
 
a) Dacă aș fi primar... 
 
Incluziunea socială a Apalinei 
Aș crea spațiu de dezbatere 
Aș concretiza ideile inovatoare (buget 
participativ) 
Reabilitarea spațiilor urbane (centru 
istoric - spațiu pietonal, parcurile - arh. 
Peisagiști) 
canalul morii - vechiul baraj - 
reamenajare 
Infrastructura pentru turism (pârtie, 
parc aventură, spa) 
modernizare instituții de învățământ - 
umanizarea aspectului extern 
Rețea de piste pentru biciclete + 
închiriat biciclete 
introducerea rețelelor în subteran 
aș face consultări pe cartiere/sectoriale 
locuri de joacă 

 
amenajare școli la nivel european 
program de incluziune 
2/350000 - finanțare pentru asociații 
aș moderniza biblioteca (dotare cu 
cărți actuale și tehnologie actuală) 
reciclarea gunoaielor 
accesare fonduri europene pentru 
dezvoltarea municipiului 
atragere investitori naționali și 
internaționali 
eficientizarea sistemului birocratic  
aș renova spitalul municipali (dotare, 
elicopter) 
reînvierea tradiției fabricării berii în 
Reghin 
instalare sistem de monitorizare video 
pentru gunoaie 



 

parcări pentru biciclete - monitorizate - 
la licee 
pasarele în zonele școlilor 
muzeu al industriei locale 
(ambarcațiuni, articole sportive, 
industria muzicii, avioane) 
clasament cu zone/cartiere curate - 
recompensare 
închiderea traficului în zona centrală 
mutarea Zilelor Reghinului din centru 
aș lua exemplul comunelor Ciugud AB 
și Peștera CT 
aș închide magazinele duminica 
transparența bugetară 
toaletă publică alta decât centru 
pista de atletism de pe Avântul 
aș facilita dialogul dintre cetățeni și 
administrație 
organizarea unor patrule civile legat de 
prevenirea dezordinii în oraș (un 
jandarm și restul civili) 
modernizarea școlilor, grădinițe, spital 
școli profesionale/de meserii 
uniformizarea aspectului blocurilor  

taxă intrare în centru cu mașina 
închide centru/reamenajare centru 
istoric 
monitorizarea spațiilor de 
joacă/patrulă de poliție mai des în oraș 
competiții sportive (turneu tenis) 
deschiderea autorităților spre investiții 
străine (rezolvă problema plecării 
tinerilor) 
accesarea de fonduri UE 
centură ocolitoare 
aș susține producătorii locali  
modernizarea toaletelor de la liceul I 
înființarea unor programe pentru tineri 
care termină facultatea să se întoarcă 
în oraș (de ex. loc de casă) 
aș scoate ”zilele reghinene” 
limitarea costurilor 
al încerca să atrag profesori în acțiuni 
de voluntariat  
renovarea clădirilor (blocuri) 
introducerea unei reguli la nivel de 
oraș de a curăța orașul 

 
b) „Ultima chestie care m-a scos din sărite în oraș...” 
 
indiferența cetățenilor 
vandalism 
aruncarea gunoaielor oriunde 
ridicarea tardivă a gunoaielor 
birocrația 
foarte multe căpușe în Reghin 
Indisciplină în construcții 
romii / lipsa siguranței cetățeanului 
ambuteiaje 
casa de cultură a tineretului 
indiferența cetățenilor 
interes personal, imediat vs. Interesul 
comunității, termen mediu și lung 
curățenia în liceu / dotare 
circulația haotică - ore de vârf în 
preajma școlilor 
 

 
amenajarea digurilor pentru 
promenadă/sport 
prețul pază bibliotecii - 6000 lei/lună 
parcări pentru persoane cu handicap 
spațiu pentru gunoi in Unirii 57 
vandalizarea și mizeria din oraș 
(coșurile de gunoi( 
atitudinea atotștiutoare a oamenilor 
că nu am siguranță noaptea prin oraș 
închiderea Casei de Cultură a 
Tineretului 
aglomerația din trafic (bariera IRUM - 
ALPINA) 
șoferii habar nu au cum se folosește 
sensul giratoriu 
nu se apreciază cunoștințele dobândite 
în facultățile din altă țară 



 

foarte mulți vitezomani prin oraș, chiar 
și ziua 

ieșirea cu mașina de pe Duzilor pe 
Iernuțeni (mutarea sensului giratoriu) 
liceul este foarte murdar 

c) „Îmi lipsește în Reghin..” 
 
siguranță fizică în spațiul public 
siguranța copiilor în spațiul public 
centura ocolitoare 
facilități de petrecere a timpului liber 
(parc aventură, sporturi extreme, 
centru cultural) 
centru/cartier creativ pentru tinerii 
creativi 
colectarea selectivă a gunoiului 
integrarea vârstnicilor prin proiecte 
pentru menținerea echilibrului mental 
și emoțional 
spații de agrement/divertisment/sport 
siguranța cetățeanului 
mâncare de calitate la chioșcurile din 
incinta școlilor 
alei pietonale 
piste biciclete 
cinematograf 
câine fără stăpân 
centura ocolitoare 
implicarea tinerilor 
catalog de servicii, evenimente - virtual, 
cu informații corecte, actuale 
protejarea și sprijinirea tinerilor 
artizani/meșteri (asociație) 
programe de educare și motivare 
pentru tineri / descoperirea 
potențialului (prof. tineri + psihologi) 
aspectul practic al învățământului 
slujbe part-time pentru tineri - 
responsabilizare 
pârtia de schi 
piscină publică - interioare 
proiecte pentru comunitate susținute 
de cluburile de afaceri 
granturi pentru tineri 
curățenia - educație - prin puterea 
exemplului personal 

spații de joacă pentru copii mici / 
închis, protejat 
sport în masă, piscina 
pistă de biciclete pentru uz în masă / 
pe străzile cu sens unic e ff ușor 
centura ocolitoare 
treceri de pietoni luminate 
galerie de expoziție pentru artiștii 
reghineni 
locuri de parcare pentru locatari - Unirii 
57 
amenajarea pășunii de la Pădurea 
Rotundă 
programe pentru integrarea 
vârstnicilor (cursuri de operare 
calculator - skype, curs de limbi străine) 
pentru sănătatea lor mentală, 
integrarea lor în dezbateri publice 
centru de recreere în aer liber pentru 
copii (sau spațiu închis(spațiile 
existente sunt private) 
conectarea între generații (tinerii să 
facă voluntariat) 
amenajarea centralei vechi din Unirii 
socializarea tinerilor și a reghinenilor în 
general 
muzeu al viorilor, cinematograful 
amenajarea apelor: este un loc unde se 
poate dus molozul de la dărâmături? 
facilitarea cluburilor sportive 
necompetiționale (pilates, aikido) / 
spații dotate cu saltele pentru sporturi 
care implică căderi) 
un bazin de înot 
amenajarea malului Mureș pentru 
promenadă 
mai multe evenimente 
culturale/diversificare  
companie de teatru, dans, muzică 



 

tinerii care termină facultatea nu au 
pentru ce să revină în oraș 
locuri de joacă pentru adolescenți 
(terenuri de baschet, fotbal etc) 
locuri de joacă pentru copii 
spații de socializare în oraș  

dezbateri publice pe diferite teme 
piste de biciclete/alergare 
amenajarea malului Mureș 
evenimente culturale în aer liber (dar 
nu gratuit) 

 

 
 
 
3.3. 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. De notat că ideile adunate în baza de date a Mentimeter nu constituie 
sumarizarea oficială. 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 
3.4. Idei prezentate la podium 
 
La Reghin, participanții au putut primi câteva răspunsuri instante de la Crina Slev, 
consiliera primarului, care a participat și ea la discuții. Slev a precizat că o parte dintre 
proiectele sau lucrările pe care le-au menționat cetățenii sunt deja în desfășurare sau 
planificate, de exemplu, introducerea cablurilor în subteran în centru sau renovarea 
clădirii cinematografului va fi realizat în curând. 
 
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 locurile, 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. La sfârșit, oricine își poate prezenta ideile publicului. 
 
5. Organizatori 
 
Evenimentul Com’ON Café din Reghin a fost organizat de Grupul PONT și Fundația 
Comunitară Mureș prin Fondul Comunitar Reghin. 

 

 



 

 


