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CALENDARUL  
privind asigurarea cu manuale şcolare pentru clasele I și a II-a 

pentru anul școlar 2014-2015 
 

 

Data/Perioada Activitatea 

07 martie 2014 

Lansarea sesiunii de evaluare și a licitației proiectelor de manuale şcolare pentru 

clasele I și a II-a, în urma aprobării ordinului ministrului educației naționale 

privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar. 

15 aprilie 2014 
Postarea pe SEAP a documentaţiei de atribuire pentru achiziţia manualelor şcolare 

pentru clasele I și a II-a. 

02 iunie 2014 
Termenul limită pentru depunerea de către ofertanţi, la CNEE, a documentelor 

necesare procedurii de achiziție. 

02-20 iunie 2014 
Desfășurarea sesiunii de evaluare a ofertelor de proiecte de manuale şcolare 

pentru clasele I și a II-a. 

23 iunie 2014 
Comunicarea rezultatelor evaluării ofertelor de proiecte de manuale şcolare 

pentru clasele I și a II-a. 

28 iulie 2014 

Comunicarea rezultatelor finale în urma procedurii de licitaţie pentru proiectele de 

manuale şcolare pentru clasele I și a II-a. 

Aprobarea, prin ordin al ministrului educației naționale, a manualelor şcolare 

pentru clasele I și a II-a. 

4 – 15 august 2014 

Incheierea acordurilor cadru cu câştigătorii licitaţiei de manuale şcolare pentru 

clasele I și a II-a. Derularea procesului de consultare, de către cadrele didactice, 

a manualelor aprobate și comunicarea către inspectoratele școlare a listei 

manualelor școlare selectate pentru a fi utilizate în clasele I și a II-a.  

18 – 22 august 2014 

Centralizarea, de către inspectoratele școlare, a comenzilor și încheierea 

contractelor subsecvente de furnizare a manualelor şcolare pentru clasele I și a 

II-a. 

22 august – 10 

septembrie 2014 

Realizarea tirajului de manuale şcolare pentru clasele I și a II-a. 

11 – 15 septembrie 

2014 

Livrarea tirajului de manuale şcolare pentru clasele I și a II-a către 

inspectoratele școlare și către unitățile de învățământ. 
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