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Rezultatele asteptate :

Plan integrat de dezvoltare ;
Revizuirea documentatiilor tehnico economice 
necesare elaborarii proiectelor incluse in planul 
integrat care trebuie anexate cererii de finantare. 
Asistenta tehnica  pentru elaborarea cererilor de 
finantare.
Asistenta tehnica pe parcursul evaluarii planului 
integrat si al proiectelor aferente

Vor fi 10 proiecte transmise spre finantare prin 
Programul Operational Regional si alte proiecte 
identificate pentru finantare din resurse financiare 
aditionale.



Finantare nerambursabila disponibila pentru 
Municipiul Galati din Programul Operational 
Regional  axa 1: 18,06 milioane  Euro

Termenul limita pentru implementare: 2015, 2012 
(pentru proiecte care implica ajutor de stat)



Fazele proiectului:

Faza 1:  Caracterizarea generala a polului de 
dezvoltare urbana
Faza  2:  Strategia dezvoltarii polului de dezvoltare 
urbana, campanie de informare, promovare si 
consultari publice
Faza 3: Planul de actiune care include proiectele 
care vor fi depuse spre finantare
Faza 4: Revizuirea documentatiei tehnice si 
economice si  asistenta tehnica pentru elaborarea 
cererilor de finantare. 



Expertii implicati:

Stratos MANOS- Manager Proiect 
Adamantios Paschalidis- Expert in Urbanism
Ana Gadiuta- Expert in elaborarea cererilor de 
finantare 
Alina Manea- Expert in dezvoltarea strategiilor 
Catalin Cernat- Economist
Catalina Mihu – Expert in Comunicare 



Programul de executare a proiectului“Plan integrat de 
dezvoltare urbana" pentru Municipiul Galati 



Date de contact

Stratos Manos- efmanos@eurotec.com.gr
Birou: +302310-804186 Mobil: 6932 - 357 892

Adamantios Paschalidis- M.Pashalidis@eurotec.com.gr
Birou: 0030-2310-804182, mobil: 0030-6977-828310

Ana Gadiuta- a.gadiuta@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil: 0726305208

Alina Manea- a.manea@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil :0728984727

Catalin Cernat- c.cernat@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil: 0726129732

Catalina Mihu – c.mihu@euroconsultants.ro
Birou: 021 305 5605; mobil: 0732 309887
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