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Finalizarea proiectului 
Modernizare Grădiniţa „FLOARE DE IRIS” în car�er IRIS, municipiul CLUJ-NAPOCA

cod SMIS: 122713

Unitatea Administra�v – Teritorială Municipiul Cluj-Napoca anunţă finalizarea ac�vităţilor proiectului Modernizare Grădiniţa 
„FLOARE DE IRIS” în car�er IRIS, municipiul CLUJ-NAPOCA", cod SMIS: 122713, în baza contractului de finanţare nr. 4799 din 
21.10.2019, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția 
de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursalile acordate prin Regio - Programul Operaţional Regional 
2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de inves�ții 4.4 – Sprijinirea dezvoltării urbane 
durabile, Prioritatea de inves�ții 4.4 Inves�ţiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competențe și învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie și formare, Obiec�v Specific 4.4 Creşterea 
calitaţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie �mpurie şi sprijinirea par�cipării părinţilor pe piaţa forţei de 
muncă.

Obiec�vul general al proiectului l-a reprezentat îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie pentru asigurarea unui proces 
educaţional la standarde europene şi a creşterii par�cipării populaţiei şcolare la procesul educaţional prin reabilitarea, ex�nderea, 
modernizarea şi echiparea Grădiniţei „Floare de Iris”, situată în municipiul Cluj-Napoca, Strada Războieni, Nr. 67A, judeţul Cluj.

Obiec�vele specifice ale proiectului au fost:
1. Îmbunătăţirea şi ex�nderea infrastructurii de învăţământ a Grădiniţei „Floare de Iris”. Clădirile existente vor suporta 

următoarele modificări: Corpul de clădire C1 se va demola, iar Corpul C2 se va ex�nde, atât pe ver�cală (P+2E+ER) cât şi pe 
orizontală, ajungând la o suprafaţă construită de 633mp şi 2400mp suprafaţă desfăşurată. Sunt prevăzute soluţii pentru 
asigurarea confortului termic, respec�v termoizolarea integrală a clădirii pe exterior.

2. Creşterea accesului, calităţii şi a atrac�vităţii educaţiei prin dotarea cu echipamente didac�ce, echipamente IT, modernizarea 
u�lităţilor şi crearea de facilităţi speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, în vederea dobândirii de competenţe de învăţare pe 
tot parcursul vieţii.

3. Crearea infrastructurii educaţionale esențială pentru educaţie, dezvoltarea �mpurie a copiilor, construirea de abilităţi sociale 
şi a capacităţii de integrare socială, ceea ce va conduce la creşterea accesului calităţii şi a atrac�vităţii educaţiei, contribuind la 
creşterea ratei de par�cipare la diferite niveluri de educaţie, la reducerea abandonului scolar şi a părăsirii �mpurii a şcolii, la o 
rata mai mare de absolvire a invătămantului obligatoriu şi la creşterea ratei de tranziţie spre niveluri superioare de educaţie.

În urma implementării proiectului au fost obținute următoarele rezultate: creșterea numărului de participanți la procesul 
educațional de la 195 de persoane la 225, din care, 113 fete, 112 băieți, 3 persoane cu dizabilități și 6 persoane aparținând categoriilor 
dezavantajate.

Impactul implementării proiectului la nivel local: îmbunătățirea calității infrastructurii de educație pentru asigurarea unui proces 
educațional la standarde europene și creșterea par�cipării populației școlare la procesul educațional prin reabilitarea, ex�nderea, 
modernizarea și echiparea Gradiniței „Floare de Iris” din Municipiul Cluj-Napoca.

Valoarea totală a proiectului este de 8.807.077,60 lei, din care 6.852.269,65 lei reprezintă finanţare nerambursabilă din Fondul 
European de Dezvoltare Regională şi 161.229,87 lei reprezintă valoarea contribuţiei proprii a Municipiului Cluj-Napoca la cheltuielile 
eligibile.
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