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CĂTRE, 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEŢEAN______________/AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI 

În atenția Doamnei/Domnului Inspector Școlar General 

Ref. Asigurarea manualelor școlare, prin retipăriri, pentru clasele I-IV, anul şcolar 

2017-2018 

  

 

Procesul de selecție și de transmitere a comenzilor de manuale școlare se 

realizează prin respectarea prevederilor Procedurii de selecție și de comandă a 

manualelor școlare noi nr. 1449/21.04.2016 și prin utilizarea aplicației web Selectarea 

Necesarului de Manuale Școlare (SNMS), disponibilă la nivelul unităților de învățământ, al 

ISJ/ISMB, al MENCȘ-CNEE, la adresa https://transfer.rocnee.eu/manuale_digitale. 

Procesul de selecție și de transmitere a comenzilor de manuale școlare pentru 

clasele I, a II – a, a III-a şi a IV-a se referă la manualele şcolare noi, pentru care CNEE a 

încheiat acorduri-cadru cu editurile în perioada 2014 - 2016, astfel: 

 Pentru achiziţia de manuale şcolare la clasa I comenzile de manuale şcolare se 

realizează în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă; 

 În vederea completării stocurilor de manuale la clasele a II-a şi a III-a, numărul de 

manuale selectate din fiecare titlu în parte nu poate depăşi procentajul de 15% 

aplicat tirajului existent din respectivul titlu aflat în unitatea de învăţămînt. 

 În vederea completării stocurilor de manuale la clasa a IV-a, numărul de manuale 

selectate din fiecare titlu în parte nu poate depăşi procentajul de 10% aplicat 

tirajului existent din respectivul titlu aflat în unitatea de învăţămînt. 

 Pentru clasele a II-a, a III-a şi a IV-a din unităţile de învăţământ care nu au 
efectuat comenzi în anul şcolar 2016-2017, achiziţionarea de manuale şcolare se va 
realiza în conformitate cu efectivele de elevi de la clasă. 
Pentru aplicarea prevederilor legale, vă solicităm să asigurați completarea de către 

unităţile de învăţământ a datelor referitoare la comenzile de manuale şcolare, pentru 

clasele I - IV. Comenzile se vor referi la manualele aprobate, cuprinse în Catalogul 

manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018. 

Aplicaţia este deschisă în perioada 13.03 – 24.03.2017. 
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