
Propuneri în vederea optimizării etapelor procesului de asigurare cu manuale școlare  

 
 Aspect sesizat Propuneri optimizare Motivație 

1 

Timp total insufi-
cient pentru elabo-
rarea unui conți-
nut de calitate co-
respunzătoare 

a) Acordarea unei perioade de minim 60 zile, pentru ela-
borarea unui conținut de calitate satisfăcătoare; 

- Termenul propus pentru depunerea ofertelor – 03.02.2020 – este total 
insuficient pentru realizarea unor conținuturi de calitate; 

b) Prezentarea parțială a conținutului în vederea evaluă-
rii: aproximativ 25% din manual, însoțită de un 
sinopsis și de o declarație de asumare a conformității 
conținutului final al manualului – a funcționat cu suc-
ces în licitațiile organizate sub egida Băncii Mondiale 
(perioada 1995 – 1999); 

- Reduce timpul de pregătire a ofertelor, permițând încadrarea în timp a 
întregului proces; 

- Se scurtează timpul necesar evaluării, evaluatorii se vor putea concentra 
pe calitățile științifice și pedagogice și pe conceptul manualului. 

- Sunt responsabilizate echipele de autori și editori pentru manualul pro-
dus și nu mai pot fi reproșate comisiilor de evaluare eventualele greșeli 
punctuale; 

c) Termen decalat de depunere a variantei digitale – du-
pă anunțarea rezultatelor, doar pentru proiectele de-
clarate câștigătoare; 

- Reduce efortul financiar al editurilor înainte de a cunoaște rezultatul 
licitației. Se economisesc resurse, se creează posibilitatea pregătirii mai 
multor oferte, în felul acesta crescând șansa mai multor echipe de autori 
și editori de a intra în competiție. Prin creșterea concurenței va crește 
calitatea ofertelor; 

2 

Modul de stabilire 
a ofertanților câș-
tigători este lipsit 
de claritate și ne-
funcțional 

a) Propunem revenirea la modul de acordare a punctaju-
lui folosit cu succes la achiziția pentru clasa a V a, care 
crea o departajare reală a ofertanților; 

- Acordarea punctajului de 95 de puncte din 100 a funcționat defectuos la 
achiziția pentru clasa a VII a. Creează impresia că pune accent pe calitate, 
dar (în realitate) lăsă loc la departajări adesea subiective, care au gene-
rat nemulțumiri și contestații în lanț. 

-  Punctajul de 85 puncte calitate și 15 puncte preț a funcționat cu succes 
la achiziția pentru clasa a V a; 

b) Propunem declararea unui număr nelimitat de câștigă-
tori: toate proiectele care au obținut punctajul minim 
impus. Renunțarea la declararea unui anumit număr 
de câștigători (3) 

- Manualele declarate acceptate vor fi plasate în forma finală pe site-ul 
MEC.  

- Profesorii vor putea consulta toate ofertele și vor face opțiunile indicând 
manualul/manualele și numărul de exemplare necesar conform cifrei de 
școlarizare.  

- Renunțarea la un număr impus de câștigători (3) va conduce la elimina-
rea masivă a contestațiilor; 

 


