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Un proiect indraznet are menirea sa schimbe, treptat, perceptia albaiulianilor despre cartierul Lumea Noua 
din municipiul Alba Iulia si a romilor care locuiesc in acest cartier. Proiectul „Conditii de viata mai bune 
pentru cetatenii romi din Cartierul Lumea Noua" reprezinta o initiativa a Primariei si Consiliului Local Alba 
Iulia in parteneriat cu Grupul comunitar de initiativa „Lumea Nou” si care isi propune sa contribuie, pe 
termen lung, la cresterea calitatii vietii si spiritului civic comunitar aferent cetatenilor de etnie roma care 
locuiesc in aceasta zona a municipiului. Finantat cu suma de 115 500 euro, la care se adauga suma de 15 
000 euro, ce reprezinta contributia locala a Consiliului Local, actiunea mentionata face parte din Programul 
de Interventii Prioritare pentru Comunitati Rome, fiind sustinut de catre Fondul Roman de Dezvoltare 
Sociala.  
 
 
Conditii mai bune de viata pentru romi 

Prin aceasta initiativa, in scurt timp, cel putin 320 de cetateni de etnie roma din zona vor avea conditii 
imbunatatite de circulatie si acces in cartier. Locuintele si activitatle comerciale vor beneficia de aceste 
imbunatatiri in egala masura. Concret, la acest rezultat se va ajunge prin reabilitarea si modernizarea 
strazilor Almasului si Helesteului din Cartierul Lumea Noua. In plus, pe langa toate aceste activitati, sunt 
sustinute proiecte menite sa contribuie la implicarea comunitatii in protejarea mediului inconjurator, in 
cadrul unei campanii de ecologizare a domeniului public si privat din zona, precum si in cadrul unor servicii 
de informare, consiliere si educatie ecologica a locuitorilor. 
 
 
Mircea Hava: “Nu este un cartier mai important decat altul” 

In acest context, primarul Mircea Hava afirma ca “Nu ne este permis sa ignoram rolul si importanta acestui 
cartier in dezvoltarea unitara a municipiului nostru. Este datoria noastra sa parcurgem pasi importanti si sa 
oferim locuitorilor care au ales sa traiasca in acest spatiu urban, toate conditiile de viata ce se regasesc in 
alte zone ale orasului. In acest sens putem argumenta ca nu este un cartier mai important decat altul si ca 
dorinta noastra este de a armoniza pe cat posibil, intreg municipiul, in termeni economici si sociali. “ 
 
 
Romii, invatati sa pastreze curatenia 

Prin acest proiect se doreste reabilitarea si modernizarea strazilor Helesteului si Almasului, precum si 
organizarea unei campanii de salubrizare a cartierului Lumea Noua, corelata cu doua seminarii de educatie 
ecologica adresate membrilor comunitatii de romi. Cele doua modalitati de interventie sunt complementare 
intrucat doresc sa dezvolte, la nivel comunitar, o schimbare a confortului rezidential si de atitudine fata de 
intretinerea domeniul public si propriul habitat locativ, precum si o schimbare a mentalitatii fata de viata 
intr-o comunitate accesibila, curata, deschisa spre exterior, comunicativa, care respecta si conserva 
bunurile domeniului public si viata intr-un mediu curat.  
 
 
 
La ce sa ne asteptam  

In urma demersului, rezultatele trebuie sa evidentieze 3651 de mp de cai de acces reabilitate si 
modernizate, incluzand trotuare si spatiu verde, 320 de beneficiari directi, cetateni de etnie roma ai acestui 
tip de infrastructura, o campanie de ecologizare a Cartierului Lumea Noua, 140 europubele amplasate in 
fiecare gospodarie de pe cele dou strazi modernizate, 20 eurocontainere, doua cursuri de educatie 
ecologica; 62 de participanti la cursuri; cel putin 100 de fise de consiliere ecologica si cel putin 80% din 
beneficiarii directi ai acestui proiect ar trebui sa se declare multumiti de schimbare. 
 

 


