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Anexa 6 

 

FIȘA SOLICITARE CLARIFICĂRI 

EVALUAREA TEHNICO-FINANCIARĂ 

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

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

 
 

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

 
Vă aducem la cunoştinţă, referitor la proiectul depus de ……………………….. înregistrat la GAL 

BUCOVINA DE MUNTE cu numărul . ……., faptul că în urma verificării efectuate de către comisia 

de evaluare conform Grila de evaluare tehnica si financiară, în cadrul competiției de planuri de afaceri 

- ”Atelierul de business” a rezultat necesitatea clarificării unor aspecte după cum urmează: 

1. ........................ 

 
2. ........................ 

 
Pentru justificarea răspunsului dumneavoastră vă rugăm să ataşaţi următoarele documente: 

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

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

 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră pe e-mail la adresa 

galbucovinademunte@yahoo.ro, în maximum 3 zile calendaristice de la primirea adresei de solicitare 

clarificări. 

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

documentelor existente. Acordarea punctajului se face în funcție de informațiile existente în cadrul 

dosarului planului de afaceri și a informațiilor suplimentare oferite de solicitant în urma clarificărilor 
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cerute de către comisia de evaluare. Dacă pe parcursul evaluării tehnico-financiare sau în oricare din 

etapele următoare se constată că dosarul Planului de afaceri nu este eligibil, acesta este 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 …………………….. 

 


