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Clarificări VI 

 1. Doresc sa va întreb cum si unde se depun aplicațiile. In metodologie scrie ca se depun online, dar 
nu exista detalii unde (email sau încărcare pe platforma) se trimit si care este oficial termenul de depunere 
(data si ora). 

 Răspuns: Candidații sunt invitați să depună dosarele de candidatură întocmite conform Metodologiei 
postate pe site-ul ANES: https://anes.gov.ro/,  până cel târziu la data 19 noiembrie 2021, ora.16.00. 

Candidații vor transmite documentele solicitate scanate, în format electronic indicând în mesajul de 
înaintare mențiunea: „Pentru procedura de selecție a organizațiilor neguvernamentale (ONG), în calitate 
de parteneri, în cadrul proiectului predefinit „VERA – Positive change through integrated action in 
turbulent times!” propus spre finanțare în cadrul Programului „Justiție” finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2014-2021 – Componenta/Componentele” la adresa: cristina.dusca@anes.gov.ro. 

Anuntul complet postat pe site-ul ANES: https://anes.gov.ro/metodologie-de-selectie-a-organizatiilor-
neguvernamentale-ong-in-calitate-de-parteneri-in-cadrul-proiectului-predefinit-vera-positive-change-
through-integrated-action-in-turbulent-times/. 

 

Clarificări VII 

 1. Am făcut o simulare si dimensiunea documentelor nu imi permite sa le trimit pe email  pe toate 
odată. Ar trebui sa fac trimiteri multiple? Îmi e teama ca daca le arhivez nu le puteți deschide. 

 Răspuns: Puteți transmite documentele în mai multe e-mailuri (partea 1, partea 2 …) sau le puteți 
arhiva (nu am întâmpinat până acum probleme la deschiderea documentelor primite astfel). 

Va recomandam sa scanați documentele la rezoluție mai mica pentru a nu ocupa mult spațiu. 

 

Clarificări VIII 

 1. Doresc sa va intreb daca la depunerea aplicatiei trebuie avem semnat Acordul de parteneriat – Anexa 
11. Este parte din aplicația pe care trebuie sa o depunem? Si daca da, trebuie sa avem semnatura ANES 
anterior depunerii? 

 Răspuns: În ceea ce privește transmiterea Acordului de parteneriat menționăm ca Anexa 11 nu trebuie 
semnată anterior depunerii. Aceasta trebuie completată cu datele ONG-ului/Consorțiului si transmisă în 
cadrul dosarului de candidatura, pentru a fi la dosar în eventualitatea atribuirii contractului. 

 

Clarificări IX 

 1. Am o intrebare cu privire la modul in care se calculează punctajul potrivit metodologiei, înțeleg ca 
in cadrul componentei se face media aritmetica a punctajelor tuturor partenerilor aplicanti, dar la nivel 
de consortiu cum se face acest calcul? 

 Răspuns: Conform Metodologiei, punctajul final pentru Consorțiu reprezintă: media aritmetică dintre 
punctajele obținute de către fiecare ONG aplicant pentru cerințele specifice și cel obținut de Consorțiu 
pentru Metodologie. 


