
 
 

Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București, România  Pagina 1 din 4 
Tel.: +4 021 405 62 23 Fax: +4 021 312 47 19 E-mail: cabinet@edu.gov.ro 
www.edu.ro 
 

 

 

INFORMARE 

 

 

De la: Ecaterina ANDRONESCU 

           Ministrul Educației Naționale 

 

Referitor:                 

 Informare privind stadiul asigurării manualelor școlare pentru anul școlar 2019-2020 

 

       

       Necesarul de manuale școlare pentru anul școlar 2019-2020, s-a realizat în baza: 

1. Acordurilor cadru dintre CNEE și editurile participante la licitațiile desfășurate în 

perioada 2013-2019; 

2. Contractelor dintre MEN și EDP din anii 2018, respectiv 2019; 

3. Contractelor dintre inspectoratele școlare și edituri, pentru manualele elaborate în baza 

programelor școlare vechi (clasele VIII-XII); 

4. Licitației deschise, pentru clasa a VII-a, dar și pentru disciplinele de la clasele I-VI 

pentru care nu s-au realizat manuale școlare conform punctelor 1-2. 

I. În ceea ce privește manualele școlare la care fac referire punctele 1-3, precizăm că 

acestea sunt deja în școli sau în depozitele de carte școlară de pe lângă inspectoratele 

școlare, respectiv urmează să ajungă până la începutul anului școlar. 

Astfel situția asigurării manualelor școlare pentru anul școlar 2019-2020, pe clase, se 

prezintă astfel : 

Clasa I 

Pentru clasa I este un necesar total de 926 664 de manuale școlare. Din acest total: 

 -un număr de  911 383  manuale, reprezentând 98,35 % din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru 713 manuale, adică 0,08% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli până 

la începutul anului școlar; 

-1 287  manuale, 0,14 %,  sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC; 

-pentru un număr de 13 281 manuale, adică 1,43%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  
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Clasa a II-a 

Pentru clasa a II-a este un necesar total de 1 600 026 de manuale școlare. Din acest total: 

 -un număr de  1 432 242  manuale, reprezentând 89,52% din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru 2 130 manuale, adică 0,13% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli 

până la începutul anului școlar; 

-153 560  manuale, 9,60 %,  sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC; 

-pentru un număr de 12 054 manuale, adică 0,75%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  

 

Clasa a III-a 

Pentru clasa a III-a este un necesar total de 1 686 021 de manuale școlare. Din acest total: 

 -un număr de  1 662 306  manuale, reprezentând 98,59% din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru 131 manuale, adică 0,01% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli până 

la începutul anului școlar; 

-pentru un număr de 23 584 manuale, adică 1,40%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  

 

 

 

Clasa a IV-a 

Pentru clasa a IV-a este un necesar total de 2 129 678 de manuale școlare. Din acest total: 

 -un număr de  2 107 183  manuale, reprezentând 98,94% din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru un număr de 22 495 manuale, adică 1,06%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  

 

Clasa a V-a 

Pentru clasa a V-a este un necesar total de 3 275 623 de manuale școlare. Din acest total: 

 -un număr de  3 216 158  manuale, reprezentând 98,19% din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru 31 722 manuale, adică 0,97% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli 

până la începutul anului școlar; 

-pentru un număr de 27 743 manuale, adică 0,85%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  

 



 

  Pagina 3 din 4 
  
  
 

Clasa a VI-a 

Pentru clasa a VI-a este un necesar total de 3 431 543 de manuale școlare. Din acest total: 

 -un număr de  2 607 042  manuale, reprezentând 75,97% din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru 39 932 manuale, adică 1,16% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli 

până la începutul anului școlar; 

-753 167  manuale, 21,95 %,  sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC; 

-pentru un număr de 31 402 manuale, adică 0,92%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  

 

Clasa a VII-a 

Pentru clasa a VII-a este un necesar total de 2 685 349 de manuale școlare. Din acest total: 

-pentru 153 960 manuale, adică 5,73% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli 

până la începutul anului școlar; 

-2 500 680  manuale, 93,12 %,  sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC; 

-pentru un număr de 30 709 manuale, adică 1,14%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare.  

 

Total general clasele I-VII 

Pentru clasa I-VII este un necesar total de 15 734 904 de manuale școlare. Din acest total: 

-un număr de  11 936 314  manuale, reprezentând 75,86% din necesar, sunt asigurate prin 

contractele existente. Acestea au ajuns în școli sau în depozitele inspectoratelor școlare;  

-pentru 228 588 manuale, adică 1,45% , au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli 

până la începutul anului școlar; 

-3 408 694  manuale, 21,66 %,  sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC; 

-pentru un număr de 161 268 manuale, adică 1,02%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013-

2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au 

fost încredințate EDP pentru elaborare. 

 

Clasele VIII-XII 

Manualele sunt asigurate în proporție de 100%. 

Acestea au fost elaborate în baza programelor școlare vechi, urmând în anii școlari următori să 

fie înlocuite gradual pe măsura implementării noului curriculum. 

II.Referitor la licitația deschisă, vă mai informăm  că: 

La procedura de licitație deschisă în vederea asigurării manualelor școlare, în anul școlar 

2019-2020, pentru învățământul preuniversitar  s-au înscris  un număr 23 de ofertanți. Un 

număr de 2 ofertanți nu au depus documentația corespunzătoare pentru a participa cu proiectele 

de manuale școlare în faza de evaluare a calității științifice . În faza de evaluare a ofertei tehnice 
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a proiectelor de manuale școlare au ajuns un număr de 176 de proiecte manuale școlare aferente  

a 53 de loturi.  

După parcurgerea etapei de verificare a ofertei financiare pentru cele 104 proiecte de 

manuale școlare, Centrul Național de Evaluare și Examinare, în calitate de autoritate 

contractantă a comunicat public Raportul procedurii în data de 27.06.2019. În urma publicării 

Raportului procedurii, un număr de 15 ofertanți au depus o serie de contestații conform legii 

nr 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție 

publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de 

servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 

Contestațiilor cu completările și modificările ulterioare. Acestea vor fi soluționate de Consiliul 

Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), conform Legii nr. 101 din 19 mai 2016 

privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor. 

În acest moment, un număr de 30 de loturi sunt contestate și se așteaptă deciziile CNSC 

cu privire la modul de soluționare al acestora.  

Precizăm că CNEE, în calitate de autoritate contractantă, a respectat prevederile 

Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 

respectiv prevederile HG nr. 395/2016 privind normele de aplicare a legii. Au fost 

respectate atât termenele prevăzute de actele normative precizate, cât și toate solicitările 

CNSC privind depunerea dosarului achizitiei. 

Soluţiile pe care le pronunţă Consiliul pot avea ca efect următoarele situații: 

- respingerea contestațiilor editurilor cu continuarea procedurii în vederea aprobării 

manualelor școlare 

- reevaluarea proiectelor de manuale școlare contestate și întocmirea unui nou Raport 

al procedurii 

Având în vedere faptul că s-a contestat evaluarea tehnică, o eventuală reevaluare va 

privi doar acest aspect (procedura până în acest punct fiind finalizată), astfel încât durata de 

timp alocată nu va depăși 15 zile. 

 

 

 


