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CABINET MINISTRU 

 
  

 

O R D I N 
 

privind completarea stocurilor de manuale şcolare pentru învăţământul preuniversitar 
pentru anul şcolar 2017-2018, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite 
 

În temeiul art. 69, alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare,  

în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1401/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, cu completările ulterioare, 

în temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

în conformitate cu OMEN nr. 5559/2013 privind regimul manualelor şcolare în învăţământul 
preuniversitar cu modificările ulterioare, 

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017, privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naţionale, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

emite prezentul ordin: 

 

Art. 1. Se aprobă repartizarea fondurilor bugetare alocate fiecărui inspectorat şcolar pentru 
retipărirea manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-

2018. Repartizarea acestor fonduri este detaliată în Anexa nr. 1, care face parte integrantă 
din prezentul ordin. 

Art. 2. Se aprobă Calendarul procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin 
retipăriri, pentru anul şcolar 2017-2018. Acest calendar este cuprins în Anexa nr. 2, care 
face parte integrantă din prezentul ordin. 
 
Art. 3. (1) În anul şcolar 2017-2018, fondurile bugetare menţionate în Anexa 1 sunt utilizate 

pentru achiziţionarea manualelor şcolare retipărite pentru clasele VI-XII astfel:  

 pentru elevii cu deficienţe de vedere; 

 pentru clasa a VI–a, în proporţie de maximum 15% din totalul elevilor înscrişi; 

 pentru clasele VII-X, în proporţie de maximum 30% din totalul elevilor înscrişi; 

 pentru clasele a XI-a şi a XII-a, în proporţie de 10% din totalul elevilor înscrişi, cu 
condiţia ca numărul de elevi înscrişi în ciclul superior al liceului să nu fi scăzut cu mai 
mult de 10% faţă de anul şcolar 2016-2017; 

 pentru clasele a XI-a şi a XII-a din unităţile de învăţământ care nu au efectuat 
comenzi în anul şcolar 2016-2017, achiziţionarea de manuale şcolare retipărite se va 

realiza în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă. 
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti achiziţionează doar manualele 
şcolare prevăzute în Catalogul manualelor şcolare valabile pentru anul şcolar 2017 – 2018, 
postat pe www.edu.ro, care au specificarea „MEN” la rubrica „Mod de achiziţie”. 
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Art. 4. În procesul de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin retipăriri, fiecare 
unitate de învăţământ respectă, cu prioritate, următoarele criterii de selecţionare a 
manualelor şcolare ce urmează a fi achiziţionate: 
- înlocuirea manualelor şcolare aflate în stadiu avansat de uzură; 
-retipărirea manualelor şcolare pentru învăţământul gimnazial la disciplinele limba şi 
literatura română; matematică; limba şi literatura maternă (pentru clasele care studiază în 
limbile materne); 
- asigurarea manualelor şcolare care nu fac obiectul recartărilor. 
 
Art. 5. (1) Fiecare inspectorat şcolar încheie şi derulează contractele de achiziţie în vederea 
completării stocurilor de manuale şcolare, prin retipăriri, pentru învăţământul 
preuniversitar, în anul şcolar 2017-2018, prin achiziţionarea manualelor şcolare retipărite, 
conform Calendarului procesului de completare a stocurilor de manuale şcolare, prin 
retipăriri, pentru anul şcolar 2017-2018. 
(2) Pentru transcrierea în alfabetul Braille a manualelor şcolare pentru elevii cu deficienţe 
de vedere, inspectoratele şcolare încheie şi derulează contracte cu Asociaţia Nevăzătorilor 
din România, prin aplicarea procedurii de negociere cu o singură sursă. 
(3) Fiecare Contract de achiziţie se elaborează în conformitate cu prevederile Legii nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 
(4) Pentru fiecare titlu de manual şcolar, preţul de achiziţie reprezintă ultimul preţ din 

contractele de achiziţie pentru retipăriri pentru anul scolar 2016-2017,  actualizat cu 
indicele specific pentru ”cărţi şcolare”, comunicat de către Institutul Naţional de Statistică. 
(5) În perioada 06 martie – 10 martie 2017, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 
comunică inspectoratelor şcolare indicele specific pentru ”cărţi şcolare”, de actualizare a 
preţului de achiziţie a manualelor şcolare. 

Art. 6. În achiziţionarea manualelor şcolare retipărite, inspectoratele şcolare au obligaţia de 
a se încadra în fondurile bugetare alocate de către MEN conform Anexei 1 la prezentul ordin. 

Art.7.Direcţia Generală Economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, 
inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţile de învăţământ duc la 
îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
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P a v e l  N Ă S T A S E 
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