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O R D I N 
privind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar 

 

 

În baza prevederilor Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009, privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor 

de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, 

ale prevederilor Legii nr. 500/2002, privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 396/2002, privind unele măsuri referitoare la 

procedura de elaborare a proiectelor de acte normative cu relevanţă asupra mediului de afaceri, 

ale Hotărârii Guvernului nr. 185/2013, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naționale, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

emite prezentul ordin: 
 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de asigurare și gestionare a manualelor școlare pentru 

învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

Art. 2. Se aprobă Procedura de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul 

preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 3. Se aprobă Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare 

pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Art. 4. Se aprobă Metodologia de constituire și funcționare a Corpului evaluatorilor de 

proiecte de manuale şcolare pentru învățământul preuniversitar, prevăzută în Anexa nr. 4 care 

face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Metodologia privind regimul 

manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECT nr. 5913/2008, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 28 din 14.01.2009, se abrogă.  



Art. 6. Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcţia Generală 

Învăţământ în Limbile Minorităţilor, Direcţia Generală Buget-Finanţe, Centrul Naţional de 

Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de 

învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 7. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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