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Anexa 3 

 

FIȘA SOLICITARE CLARIFICĂRI 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMNISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII 

 
 

Nr. de înregistrare solicitare clarificare: .......................................... 

 
Nr. de înregistrare proiect: ……………………. 

 
 

În atenția ..................................... 

 
Vă aducem la cunoștință, referitor la proiectul depus de .......................... înregistrat la 

Asociația Grup de cține Locală Bucovina de munte cu numărul………………. , faptul că 

în urma verificării efectuate de către comisia de evaluare a rezultat necesitatea clarificării 

unor criterii de evaluare după cum urmează: 

 
 

 

Nr. 
crt
. 

Referinț
a 

(document / 
Criteriu de 
evaluare) 

 
Subiecte de clarificat 

1   
2   
3   

 
 

Pentru justificarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să atașați următoarele documente: 

 
- ...................................; 

- ...................................; 
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Vă rugăm să răspundeți punctual la prezenta solicitare de clarificări și să transmiteți 

răspunsul dumneavoastră pe e-mail la adresa galbucovinademunte@yahoo.ro, în 

maximum 3 zile lcalendaristice de la primirea adresei de solicitare clarificări. 

În cazul lipsei unui răspuns în termenul stabilit, evaluarea se va face în baza informațiilor și 

documentelor anexe existente în dosarul planului de afaceri depus. Numai dosarele 

conforme din punct de vedere administrativ (care îndeplinesc toate criteriile din Anexa 2. 

Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității planului de afaceri sunt 

admise în următoarea etapă a procesului de evaluare tehnică și financiară). În cazul în 

care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU (după etapa de clarificări), planul de 

afaceri va fi respins. 

Toate documentele și informațiile solicitate vor fi asumate prin

 semnătură de către solicitant/reprezentant legal. 

 

Cu stimă, 

Președinte juriu evaluare și selecție 

 

Nume prenume …………………  

Semnătura …………  

Data …………

mailto:antreprenoriat@fundatiacorona.ro
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