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Anexa 8 

FLAG .........................                                                                                                             

Nr. de înregistrare……………data……………..…        

NOTIFICARE DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE 

Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea 
coeziunii teritoriale 
Măsura Nr. III.3: Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală   
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A ZONEI PESCĂREȘTI PRUT-DUNĂRE GALAȚI 
Măsura nr. ……………………………………………………………………………………..                 
Titlul proiectului :  

 
  

Nr inregistrare proiect FLAG 
         

Solicitant Reprezentat legal 

Denumire………………………………..……..................... 

Statut juridic ………….......    
Tel/fax……………………… Email  

Nume  

Prenume  

Funcție    

 

Vă aducem la cunoștință faptul că, în urma verificării efectuate în etapa de 
conformitate administrativă/eligibilitate/evaluare calitativă/selecție asupra Cererii de 
finanţare având nr de inregistrare………………… a rezultat necesitatea clarificării unor 
subiecte pe care vi le prezentăm în partea I din acest formular. 

Va rugăm  să completaţi partea a II-a a formularului şi să transmiteti clarificarile 
ADDPD Galati în maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. 

În cazul în care răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menționat sau 
documentele nu respectă cerinţele sau nu oferă clarificările solicitate, Cererea 
dumneavoastră de finanţare va fi declarată neconformă.  
Cu stimă, 

Funcţie/Semnatura/stampila 

 

 

AT          Manager 
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PARTEA I 
A se completa de expertul/asistentul tehnic FLAG 

 

Nr. 
crt. 

Referinţa 

(document 
/pct. din 

doc.) 

Subiecte de clarificat/Document lipsă 

1   

2   

 

Pentru motivarea răspunsului dumneavoastră va rugăm să ataşaţi următoarele documente  

1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 
2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 
3…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 
4…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 
5…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 
 

PARTEA II 
A se completa de Solicitant  
 

1. Precizările Reprezentantului legal referitoare la solicitările menţionate în Partea I : 
 

Nr. 
crt. 

Referinţa 

(document /pct. 
din doc.) 

Precizări 

1   

2   

 
Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:  

 
1…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 
2…............................................. în original / copie cu menţiunea conform cu originalul 

Reprezentant legal      

( nume,  prenume, semnătura, ştampila, data) 


