
Aprobat  

  prin ordinul Ministerului Educației nr. 143/2017,  

                                                                      cu modificările ulterioare operate prin ordinul  

                         MECC nr. 458/2020 

 

REGULAMENTUL 

cu privire la evaluarea, selectarea și achiziția manualelor pentru învățământul general 

 

I. Dispoziții generale 

 

1. Prezentul Regulament este elaborat în baza prevederilor art. 41 alin. (1) al Codului Educației, 

pct. 8 al Hotărârii Guvernului nr. 876/2015 „Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor” și 

asigură realizarea cadrului general de evaluare, selectare și achiziție a manualelor școlare.  

2. Manualul școlar este un instrument de lucru al elevului, elaborat în conformitate cu 

Curriculumul Național, aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Manualele pentru 

învățământul general însoțite de Ghidul pentru profesori/învățători de implementare a manualului și 

se prezintă pentru concurs ca ofertă unică. 

3. Forma de prezentare a manualului (varianta tipărită, varianta digitală sau în altă formă) se 

stabilește de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru fiecare concurs și titlu de manual. 

4. Pentru concursul de elaborare, editare și achiziționare a manualelor pentru învățământul general 

se anunță titlurile de manuale noi, care încă nu au fost editate și manualele valabilitatea cărora a 

fost retrasă de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Pentru titlurile de manuale noi, care încă 

nu au fost elaborate în Republica Moldova. Intenția de concurs se anunță pe pagina electronică a 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, de regulă, cu cel puțin 18 luni înainte de 

implementarea lor, termenul de prezentare a ofertelor se stipulează în documentele de licitație sau 

în alte documente de atragere a propunerilor și ofertelor. 

5. Concursul pentru elaborarea și achiziția manualelor, implicit sesiunile de evaluare a ofertelor de 

manuale școlare, vor fi inițiate în oricare dintre următoarele situații: 

a) introducerea disciplinelor noi în Planul-cadru; 

b) modificarea în proporție de mai mult de 25% a Curriculumului Național la anumite discipline 

de studii din Planul-cadru; 

c) retragerea valabilității utilizării titlului de manual. 

6. Valabilitatea manualelor pentru învățământul general, selectate prin concurs, nu se limitează în 

timp. În decursul primei durate de utilizare a manualului Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

organizează studii de evaluare a vivacității și calității manualelor selectate, conform unei 

metodologii aprobate expres. Rezultatele studiilor constituie temei pentru decizia de utilizare în 

continuare ori retragere a valabilității manualului. 

7. Pentru disciplinele școlare manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare a 

vivacității și calității mai puțin de 80% din punctajul maxim posibil, stabilit în instrumentarul de 

evaluare, se anunță un nou concurs. Manualele care au acumulat, în cadrul studiului de evaluare, 

mai mult de 80% din punctajul maxim posibil, stabilit în instrumentarul de evaluare și care 

corespund Curriculumului în vigoare sunt propuse spre reeditare cu eventuale corectări, actualizări 

etc. 

8. În instituțiile de învățământ general se pot utiliza și manuale alternative, elaborate în baza 

Curriculumului național, selectate pe bază de concurs și recomandate de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării. Metodologia de evaluare a manualelor de alternativă se stabilește pentru 

fiecare concurs anunțat. 

9. Concursul pentru elaborarea manualelor de alternativă este separat de concursul pentru 



manualele de bază și demarează numai după finalizarea concursului pentru manualele de bază. 

 

II. Cerințele generale fata de ofertele de manual prezentate la concurs 

 

10. Pentru concurs se prezintă oferte de manual care sunt compuse din 100% conținut de manual și 

ghidul pentru profesori/învățători de implementare a manualului, versiunea „bun de tipar”.  

11. Manuscrisul manualului trebuie să asigure realizarea obiectivelor învățământului și formarea de 

competențe prevăzute în Curriculumul școlar la disciplina de studiu.  

12. Manuscrisul manualului nu va prevedea folosirea de către elev a nici unuia dintre materialele 

complementare aferente manualului. Ofertele se prezintă tipărite în formatul și condițiile solicitate, 

incluzând toate componentele unui manual: noțiuni teoretice, exerciți practice, repere de studii și 

utilizare a manualului, imagini, fotografii, planșe, scheme, recapitulare, evaluare, finalități etc.  

13. Cerințele față de modul de prezentare a ofertelor și specificațiile tehnice față de proiectele de 

manuale se stipulează în documentele de licitație ori în alte documente de atragere a propunerilor și 

ofertelor.  

 

III. Evaluarea ofertelor de manuale 

 

14. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură, în condițiile legii, corectitudinea metodico-

științifică a manualelor școlare, în conformitate cu planurile de învățământ și cu Curriculumul școlar 

în vigoare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare an/nivel de studiu.  

15. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asigură, în condițiile legii, principiile transparenței, 

ale concurenței și combaterea concurenței neloiale, tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în 

privința tuturor ofertanților în organizarea și desfășurarea evaluării ofertelor de manuale în cadrul 

concursurilor de achiziții a manualelor școlare.  

16. Pentru buna desfășurare a procesului de evaluare a calității metedico-științifice și aprobare a 

proiectelor de manuale școlare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării întreprinde următoarele 

acțiuni:  

a) constituie și actualizează baza de date a membrilor comisiilor de evaluare și examinare de 

manuale școlare pentru fiecare disciplină de studii;  

b) elaborează și aplică procedura privind selectarea membrilor comisiilor de evaluare pentru 

sesiunea de examinare a ofertelor de manuale școlare;  

c) aproba lista evaluatorilor de oferte de manuale școlare;  

d) atribuie codurile pentru ofertele de manuale școlare prezentate pentru evaluare;  

e) monitorizează activitatea evaluatorilor ofertelor de manuale școlare, până la comunicarea 

rezultatului final al sesiunii de evaluare;  

f) comunică fiecărui ofertant rezultatele evaluării proiectelor de manuale/ghiduri;  

g) emite ordinul privind aprobarea manualelor școlare.  

17. În vederea acceptării pentru evaluare, ofertele trebuie să respecte toate criteriile de conformitate 

prevăzute în caietul de sarcini. Ofertele de proiecte de manuale care nu corespund cerințelor/ 

specificațiilor tehnice solicitate nu se evaluează și sunt eliminate din concurs. Evaluarea calității 

proiectelor de manuale școlare se inițiază după deschiderea ofertelor de manuale propuse pentru 

concurs. Evaluarea se realizează de către un grup, constituit prin ordin al ministrului, din cinci 

evaluatori (inclusiv un coordonator) în termen de 10 zile lucrătoare.  

18. Evaluarea ofertelor de manuale propuse la concurs se realizează pe 2 componente: „Calitatea 

ofertei” și „Prețul ofertei”. Evaluarea ofertelor se efectuează pe componente, separat.  

19. Componenta „Calitatea ofertei” este evaluată de grupuri de evaluatori constituite pentru fiecare 

concurs, pentru fiecare disciplină și pentru fiecare an/nivel de studiu.  



20. Componenta „Prețul ofertei” este evaluată de către grupul de lucru pentru achiziții publice 

constituit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pentru fiecare concurs. 

21. Evaluarea componentei „Calitatea ofertei” vizează corespunderea conținutului proiectului de 

manual școlar cu prevederile curriculumului (Fișa A) și calitatea metodico-științifică a proiectului de 

manual școlar (Fișa B). 

22. Proiectul de manual este eliminat din procesul de evaluare de către Consiliul Național pentru 

Aprobarea Manualelor în cazul în care cel puțin trei dintre cei cinci evaluatori constată nerespectarea 

oricăruia dintre criteriile prevăzute în Fișa A. 

În situația prevăzută la pct. 36 din prezentul Regulament, proiectul de manual este eliminat din 

procesul de evaluare de către Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor în cazul în care cel 

puțin doi dintre cei trei evaluatori constată nerespectarea oricăruia dintre criteriile prevăzute în Fișa 

A. 

23. Evaluarea calității metodico-științifice a proiectului de manual se efectuează în baza criteriilor 

prevăzute în Fișa B.  

24. Proiectele de manuale care în rezultatul evaluării metodico-științifice au acumulat mai puțin de 

85% din punctajul maximal posibil conform grilei din Fișa de evaluare (B) sunt respinse de către 

Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor și nu sunt evaluate la componenta „Prețul ofertei”. 

25. Proiectele de manuale care au acumulat nu mai puțin de 85% din punctajul maximal posibil 

pentru componenta ”Calitatea ofertei” sunt declarate admisibile de către Consiliul Național pentru 

Aprobarea Manualelor și participă la evaluarea ofertelor financiare. Componenta „Prețul ofertei” se 

evaluează de grupul de lucru pentru achiziții în baza criteriului „cel mai mic preț”, prin aplicarea 

formulei:  

Scor (preț) = (P1 (cel mai mic preț ofertat) / P2 (prețul ofertei evaluate)) * 60 

26. Grupul de lucru pentru achiziții stabilește oferta câștigătoare conform formulei:  

Scor general = 0,4* Scor (calitatea manualului) + 0,6* Scor (preţul ofertei) 

Scorul general se calculează cu două zecimale, fără rotunjite. 

27. În cadrul concursului pentru elaborarea, editarea și achiziționarea manualelor se va desemna 

câștigătoare doar o singură ofertă pentru un titlu de manual școlar care corespunde criteriilor de 

evaluare și a acumulat cel mai mare punctaj.  

 

IV. Depunerea, rezolvarea contestațiilor și stabilirea rezultatelor finale ale sesiunii de evaluare 

a proiectelor de manuale școlare  

 

28. Rezultatele evaluării sunt prezentate de către coordonatorul grupului de evaluatori Consiliului 

Național pentru Aprobarea Manualelor și sunt comunicate, în scris, fiecărui ofertant în termen de 

cinci zile de la finalizarea evaluării.  

29. Ofertanții au dreptul de a contesta rezultatele evaluării proiectelor de manuale în termen de trei 

zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor evaluării.  

30. Contestația se examinează în termen de șapte zile lucrătoare de către o Comisie de contestații, 

constituită prin ordin al ministrului educației, culturii și cercetării din cinci membri. În Comisia de 

contestații nu pot fi incluși membri ai Grupului de evaluare a manualului respectiv. 

31. Comisia de contestații examinează oferta proiectului de manual, fișele de evaluare a proiectului 

de manual și adoptă una din următoarele hotărâri: 

a) admite contestația și anulează (integral sau parțial) rezultatele evaluării și stabilește punctajul 

final al evaluării; 



b) respinge contestația ca fiind neîntemeiată cu informarea în scris a autorului contestației asupra 

motivelor de fapt și de drept care au stat la baza acestei hotărâri. 

Ședința Comisiei de contestații se consemnează într-un proces-verbal contrasemnat de membrii 

comisiei. Hotărârea Comisiei de contestației este definitivă și se comunică contestatarului.  

32. După examinarea tuturor contestațiilor Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor stabilește 

punctajul final, în ordine descrescătoare, pentru fiecare proiect de manual și le prezintă Grupului de 

lucru pentru achiziții.  

 

V. Grupurile de evaluatori 

 

33. În componența grupurilor de evaluare a proiectelor de manuale se includ persoane selectate pe 

bază de concurs public de către o Comisie de concurs, instituită prin ordinul ministrului.  

34. Evaluatorii de proiecte de manuale școlare au următoarele atribuții:  

a) examinează ofertele de manuale repartizate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

și completează Fișa-tip de evaluare a ofertelor de manuale propuse pentru concurs (Anexa nr.1) 

și Fișa de evaluare a ofertelor (Anexa nr.2); 

b) respectă termenele stabilite prin „calendarul de evaluare”;  

c) răspund de corectitudinea evaluării metodico-științifice realizate pentru fiecare ofertă de 

manual școlar repartizată în vederea evaluării/reevaluării;  

d) verifică operarea modificărilor formulate pentru edituri în avizul privind calitatea ofertei de 

manual școlar;  

e) răspund de confidențialitatea evaluării/reevaluării ofertelor de manuale școlare până la 

comunicarea rezultatelor către edituri;  

f) semnează un angajament de confidențialitate al cărui model-tip este prevăzut în Anexa nr.3. 

35. Componența nominală a fiecărui grup de evaluatori se stabilește prin ordin al ministrului din 

rândul evaluatorilor selectați pe bază de concurs și care au specialitatea corespunzătoare disciplinei 

pentru care se propune proiectul de manual.  

36. În cazul în care în baza concursului anunțat public nu a fost selectat numărul necesar de 

evaluatori, Grupul de evaluare se poate constitui cu minimum trei evaluatori.  

37. Nu pot fi membri ai comisiilor de evaluare autorii de manuale sau alte persoane implicate în 

elaborarea ofertelor de manuale prezentate la concurs.  

38. Grupul de evaluare pentru fiecare disciplină se constituie din cinci evaluatori din care un 

coordonator.  

39. Până la demararea activităților de evaluare a ofertelor de manuale școlare, Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării organizează instruirea obligatorie a evaluatorilor de manuale școlare, selectați 

din baza sa de date pentru sesiunea respectivă de evaluare.  

40. Fiecare membru al grupului evaluează individual și confidențial toate ofertele de manuale/ghiduri 

pentru învățători/profesori propuse la concurs pentru disciplina respectivă.  

41. Evaluarea ofertelor de manuale/ghiduri propuse pentru concurs se realizează de către evaluatori 

în două etape:  

a) fiecare membru al grupului de evaluare analizează în mod individual ofertele și apreciază cu 

puncte fiecare criteriu de evaluare, în limita cotei maxime indicate în Fișa de evaluare. Fișa-tip 

de evaluare a ofertelor de manuale propuse pentru concurs (Anexa nr.1) și Fișa de evaluare a 

ofertelor (Anexa nr.2) se sigilează în plic și se prezintă Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării;  

b) fiecare membru al grupului de evaluare elaborează în mod individual argumentări competente, 

corecte și clare, care să conțină motivația punctajului acordat pe fiecare criteriu, aprecieri, 

propuneri și concluzii pentru fiecare ofertă separat. Argumentările, aprecierile, propunerile și 



concluziile se sigilează în plic separat și se prezintă Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării.  

42. Evaluarea traducerii proiectelor de manuale școlare, declarate admisibile de către Consiliul 

Național pentru Aprobarea Manualelor, se realizează de către un grup constituit prin ordin al 

ministrului din doi evaluatori, profesori de specialitate, care cunosc limba română și limba în care a 

fost tradus manualul. Evaluatorii care evaluează traducerea proiectelor de manuale compară varianta 

în limba română cu varianta în limba tradusă, analizează corectitudinea traducerii conținutului 

manualului școlar și redactează un raport, în baza căruia proiectul de manual școlar și ghid tradus 

este declarat ”admis” sau ”respins”. Ofertantului i se aduc la cunoștință observațiile/recomandările 

evaluatorilor referitoare la traducere. Ofertantul are obligația de a remedia, în termen de cinci zile 

lucrătoare, toate recomandările semnalate de către evaluatori și consemnate în raportul acestora și să 

depună exemplarul corectat la minister. 

43. În cazul în care la evaluarea proiectelor de manuale se constată diferențe mai mari de 10 puncte 

între oricare două punctaje individuale acordate de evaluatori, coordonatorul Grupului de evaluatori 

organizează medierea între evaluatori. Rezultatul medierii se consemnează într-un proces-verbal, 

semnat de coordonator și evaluatorii participanți la mediere, în care se indică punctajul final acordat.  

Rezultatele evaluării manualelor sunt examinate și aprobate de către Consiliul Național pentru 

Aprobarea Manualelor. 

44. Grupul de evaluare își încetează activitatea după aprobarea de către Ministerul Educației, Culturii 

și Cercetării a manualului supus evaluării. Remunerarea muncii evaluatorilor se efectuează în 

conformitate cu legislația în vigoare. 

 

VI. Consiliul National pentru Aprobarea Manualelor 

 

45. Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor este un organ colegial care activează sub egida 

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

46. Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor se constituie prin ordinul ministrului și este 

compus din 9 persoane (3 persoane cu statut permanent și 6 persoane care se cooptează în funcție de 

disciplina propusă pentru evaluare):  

A. Cu statut permanent:  

 ministrul sau secretarul de stat în domeniul educației, președinte al Consiliului;  

 șeful Direcției învățământ general din cadrul MECC, membru;  

 șeful Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor din cadrul MECC, membru.  

B. Prin cooptare:  

 responsabili de disciplinele școlare din cadrul Direcției învățământ general a MECC;  

 specialiști în metodologia disciplinei;  

 reprezentanți ai mediului științific;  

 responsabili de disciplinele școlare din cadrul organelor locale de specialitate în domeniul 

învățământului;  

 psihologi și pedagogi din învățământul general și/sau profesional tehnic;  

 reprezentantul Fondului special pentru manuale. 

Secretariatul Consiliului va fi asigurat de către un reprezentant al Direcției învățământ general. 

Secretarul Consiliului nu are calitatea de membru al Consiliului și nu are drept de vot. 

47. Membrii Consiliului Național pentru Aprobarea Manualelor, pe întreaga perioadă de activitate în 

Consiliu, nu pot f membri ai comisiilor de evaluatori, autori de manuale sau persoane implicate în 

editarea manualelor prezentate la concurs. Activitatea Consiliului nu se remunerează. 

48. Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor are următoarele competențe:  

a) prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării propuneri referitoare la asigurarea elevilor 

cu manuale școlare;  



b) consultă Ministerul Educației, Culturii și Cercetării asupra organizării concursului de elaborare, 

editare și achiziționare a manualelor și ghidurilor învățătorilor/profesorilor/ de implementare a 

manualelor școlare;  

c) validează rezultatele evaluării calității ofertelor de manuale efectuate de către grupurile de 

evaluatori;  

d) prezintă Ministerului Educației, Culturii și Cercetării rezultatele evaluării calității ofertelor de 

manuale;  
e) validează și decide asupra rezultatelor evaluării manualelor în cadrul studiilor de vivacitate a 

manualelor școlare; 

f) aprobă tirajele manualelor pentru fiecare titlu la propunerea Fondului special pentru manuale; 

g) aprobă durata de utilizare a manualelor școlare la propunerea Fondului special pentru manuale.  

49. Ședințele Consiliului sunt prezidate de către președintele acestuia și sunt deliberative, dacă la ele 

participă cel puțin 2/3 din membrii acestuia. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de 

voturi ale membrilor prezenți la ședință.  

 

VII. Aprobarea manualelor școlare 

 

50. Ofertantului care a acumulat cel mai mare punctaj la componenta calitate și preț i se aduc la 

cunoștință observațiile/recomandările evaluatorilor. Ofertantul are obligația de a remedia, în termen 

de cinci zile lucrătoare, toate recomandările semnalate de către evaluatori și consemnate în fișele 

acestora și să depună exemplarul corectat al acestora la minister. 

51. Coordonatorul Grupului de evaluare verifică în termen de două zile dacă ofertantul a îndeplinit 

integral recomandările evaluatorilor și prezintă Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor 

recomandarea de acceptare/neacceptare a manualului. În cazul în care ofertantul a refuzat remedierea 

recomandărilor, nu a remediat integral recomandările sau nu a remediat recomandările în termenul 

stabilit, Grupul de lucru pentru achiziții respinge oferta respectivă și selectează următorul ofertant din 

lista întocmită în ordine descrescătoare a punctajului total acumulat în urma evaluării calității 

manualului, căruia i se aduc la cunoștință observațiile/recomandările evaluatorilor. 

52. Avizul „Bun de tipar” se acordă proiectelor de manuale, ghiduri pentru profesori/învățători prin 

ordinul ministrului la recomandarea Consiliului Național pentru Aprobarea Manualelor. 

53. Coperta I a manualului/ghidului aprobat trebuie să cuprindă următoarele elemente: stema de stat a 

Republicii Moldova, denumirea ministerului, titlul disciplinei, specificarea clasei și, la opțiunea 

editurii, numele și prenumele autorului/autorilor.  

Cotorul manualului va cuprinde doar titlul disciplinei și specificarea clasei.  

Pe prima pagină după deschiderea manualului (pagina de titlu cu care începe numărarea paginilor, 

fără a fi numerotată) se notează toate informațiile de pe coperta I, numele, prenumele 

autorului/autorilor și denumirea editurii. 

Coperta ediției comerciale trebuie să difere de ediția manualului achiziționat de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării. Coperta I a ediției comerciale trebuie să cuprindă următoarele elemente: titlul 

disciplinei, specificarea clasei, numele prenumele autorului/autorilor și denumirea editurii. Pagina a 

doua a ediției comerciale (verso al paginii de titlu) va cuprinde caseta tehnică, întocmită în 

conformitate cu prevederile art. 17 din Legea  nr. 939/2000, precum și următoarele elemente 

obligatorii: ”Manualul școlar a fost realizat în conformitate cu prevederile Curriculumului la 

disciplină, aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. ___  din ____ 2020, 

ca urmare a evaluării calității metodico-științifice.” 

54. Pagina a II-a (verso al paginii de titlu) va cuprinde caseta tehnică, întocmită în conformitate cu 

prevederile art. 17 din Legea nr. 939/2000, precum și următoarele elemente obligatorii:  

”Acest manual este proprietatea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării”.; 

”Manualul școlar a fost realizat în conformitate cu prevederile Curriculumului la disciplină, aprobat 

prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. ___ din ________. Manualul a fost 



aprobat prin ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. ___ din ________2020, ca 

urmare a evaluării calității metodico-științifice.” 

 

”______________________ 
(Denumirea instituției de învățământ) 

 

ACEST MANUAL A FOST FOLOSIT: 

Anul de folosire Numele, 

prenumele elevului 

Anul de studii Aspectul manualului 

La primire La returnare 

     

     

     

     

     

 Dirigintele clasei verifică dacă numele, prenumele elevului sunt scrise corect. 

 Elevii nu vor face nici un fel de însemnări în manual.  

 Aspectul manualului (la primire și la returnare) se va aprecia cu unul dintre următorii 

termeni: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător. 

Pe copertă, în casetă tehnică și pe paginile manualului nu se admite introducerea informației de 

publicitate. 

55. Pagina a treia a manualelor din ariile curriculare ”Limbă și Comunicare” și ”Educația socio-

umanistică” va cuprinde Drapelul de Stat al Republicii Moldova și Imnul de Stat al Republicii 

Moldova, aprobat prin Legea nr. 571/1995. Pentru celelalte manuale școlare Drapelul de Stat al 

Republicii Moldova și Imnul de Stat al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 571/1995, va fi 

inclus pe pagina a treia la opțiunea editurii. 

 

VIII. Procedura de achiziție a manualelor școlare pentru învățământul general 

56. Prezenta procedură reglementează modul în care se realizează achiziționarea manualelor școlare 

din fondurile alocate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Fondul special pentru manuale 

pentru utilizarea lor în învățământul general.  

57. Procedurile de achiziții publice privind achiziționarea manualelor școlare se organizează de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în baza Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  

58. Pentru achiziționarea manualelor școlare destinate învățământului general Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării organizează o procedură de licitație deschisă/cererea ofertelor de prețuri, 

conform Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, criteriul de atribuire a contractelor fiind cel 

mai bun raport calitate-preț. 

59. Licitația privind achiziționarea manualelor școlare este organizată pe loturi.  

60. Achiziționarea manualelor școlare cuprinde următoarele etape:  

a) elaborarea caietului de sarcini și anunțarea licitației în vederea achiziționării manualelor 

școlare se face pe pagina Web a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și în SIA RSAP;  

b) depunerea la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a ofertelor corespunzătoare a 

proiectelor de manuale școlare în forma precizată prin caietul de sarcini;  

c) evaluarea proiectelor de manuale școlare în baza specificațiilor tehnice prevăzute în caietul de 

sarcini;  

d) evaluarea metodico-științifică a proiectelor de manuale școlare conform criteriilor de calitate 

prevăzute de prezentul Regulament;  

e) informarea editurilor participante la concurs cu privire la rezultatele evaluării;  

f) depunerea de către ofertanți a eventualelor contestații privind rezultatul evaluării proiectelor de 

manuale școlare;  

g) totalizarea rezultatelor licitației și anunțarea câștigătorilor;  



h) încheierea contractelor de achiziție publică a manualelor școlare.  

61. La identificarea ofertei câștigătoare Ministerul Educației, Culturii și Cercetării evaluează și 

compară ofertele primite folosind modul și criteriile expuse în prezentul Regulament.  

Evaluarea ofertelor de manuale propuse la concurs și atribuirea contractelor de achiziții se realizează 

pe 2 componente: „Calitatea ofertei” și „Prețul ofertei”. Evaluarea ofertelor se efectuează pe 

componente, separat. Componenta , „Prețul ofertei” se evaluează de Grupul de lucru pentru achiziții 

a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării prin aplicarea formulei:  

Scor (preț) = (P1 (cel mai mic preț ofertat) / P2 (prețul ofertei evaluate))* 60 

Punctajul preț pentru oferta financiară se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.  

Pentru a identifica oferta câștigătoare grupul de lucru pentru achiziții a Ministerului Educației, 

Culturii și Cercetării aplică criteriul „cel mai bun raport calitate-preț”, aplicând formula:  

Scor (general) = 0,4* Scor (calitatea manualului) + 0,6* Scor (preţul ofertei) 

Punctajul preț pentru oferta financiara se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. 

În cadrul concursului pentru elaborarea, editarea și achiziționarea manualelor se va desemna 

câștigătoare doar o singură oferta pentru un titlu de manual școlar, Grupul de lucru pentru achiziții 

declară câștigătoare ale licitației proiectele de manuale școlare care au fost acceptate de către 

Consiliul Național pentru Aprobarea Manualelor și au acumulat cel mai mare punctaj.  

62. Depunerea și examinarea contestațiilor licitației de manuale școlare se face în conformitate cu 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.  

 

IX. Reeditarea manualelor școlare pentru învățământul general 

 

63. Reeditarea manualelor școlare pentru învățământul general se realizează în cazul: 

a) expirării termenelor de utilizare a acestora ca urmare a deciziei Consiliului Național pentru 

Aprobarea Manualelor; 

b) deteriorării, distrugerii sau insuficienței de manuale pe parcursul perioadei de utilizare. 

64. Reeditarea manualelor școlare pentru învățământul general în cazul expirării termenelor de 

utilizare a acestora se realizează cu condiția efectuării prealabile a studiului de vivacitate. 

65. Titlurile și tirajele manualelor școlare pe fiecare titlu se stabilesc de către Consiliul Național 

pentru Aprobarea Manualelor pe baza comenzilor privind necesarul de manuale prezentate de către 

organele locale de specialitate în domeniul învățământului. 

66. Reeditarea manualelor școlare în cazul deteriorării, distrugerii sau insuficienței de manuale pe 

parcursul perioadei de utilizare se realizează în baza exemplarului de referință. 

67. Reeditarea manualelor se efectuează cu respectarea obligatorie a specificațiilor tehnice ale 

exemplarului de referință. 

68. Reeditarea manualelor școlare pentru învățământul general în cazul expirării termenelor de 

utilizare a acestora se realizează cu condiția ajustării de către edituri a conținuturilor manualelor la 

cerințele Curriculumului școlar și aprobarea acestora (”Bun de tipar”) prin ordinul ministrului. 

69. Achiziționarea manualelor școlare reeditate se efectuează în conformitate cu Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice. 

70. Pentru fiecare titlu de manual școlar prețul de achiziție este negociat și, de regulă, nu poate depăși 

ultimul preț din contractul de achiziție a manualului respectiv. 

 



            Anexa nr.1  
la Regulamentul cu privire la 

evaluarea, selectarea și achiziția 

manualelor pentru învățământul 

general 

 

Fișele-tip de evaluare a ofertelor de manuale propuse pentru concurs 

 

Numele, prenumele evaluatorului _______________________ 

Gradul didactic _____________________________________ 

Instituția de învățământ  ______________________________ 

Codul proiectului de manuale/ ofertei ____________________ 

Disciplina __________________________________________         Clasa ___________ 

 

Fișa A) Evaluarea corespunderii conținutului proiectului de manual școlar cu prevederile 

curriculumului (se realizează doar în cazul corespunderii ofertei tuturor criteriilor de 

conformitate prevăzute în caietul de sarcini) 

 

Criterii 
Conform/ 

neconform 

Observații/ 

argumente 

Concepția manualului corespunde concepției 

curriculumului 
   

Manualul realizează competențele specifice 

curriculare 
   

Manualul valorifică conținuturile recomandate de 

curriculumul 
   

Conținutul manualului corespunde sugestiilor 

metodologice din curriculum 
   

Conținutul manualului corespunde sugestiilor de 

evaluare din curriculum 
   

Manualul școlar respectă cu strictețe domeniile și 

conținuturile din curriculum: nu sunt teme/conținuturi 

în plus sau lipsă 
   

Proiectul de manual școlar respectă caracterul etic și 

nediscriminatoriu: să respecte principiile care nu fac 

deosebire de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, 

categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 

vârstă, apartenență la o categorie defavorizată 

  

Proiectul de manual școlar nu conține informații care 

aduc atingere identității și valorilor naționale, 

elemente rasiste, xenofobe sau de promovare a 

ideologiei național-extremiste 

  

 

Fișa B) Evaluarea calității metodico-științifice a proiectului de manual școlar (se va realiza 

evaluarea doar în cazul conformității conținutului proiectului de manual și corespunderii cu 

prevederile curriculumului) 

Criterii/ Descriptori 
Punctaj 

maxim 

Punctaj 

acordat 

Argumente/ 

exemple 

Criteriul I. Corectitudinea metodico-științifică a 

conținutului manualului 
      

Veridicitatea expunerii teoriilor, faptelor, criteriilor, 

legităților din manual 
3     



Informațiile transmise prin text, imagini/ hărți/ tabele/ 

diagrame/ simboluri/ texte suport sunt corecte din punct de 

vedere științific  
3     

Veridicitatea și corectitudinea explicațiilor, concluziilor, 

generalităților privind fundamentarea noțiunilor, faptelor etc. 
3     

Validitatea conceptului teoretic al manualului etc. 3     

Metodele și instrumentele de evaluare propuse sunt corecte 

din punct de vedere științific și adaptate la obiectivele 

disciplinei 
3     

Itemii de evaluare propuși acoperă întreaga gamă a tipologiei 

itemilor (obiectivi, semiobiectivi, subiectivi) 
3     

Criteriul II. Contribuția manualului la organizarea 

procesului de predare-învățare-evaluare 
      

Informația transmisă prin text și prin imagini/ hărți/ tabele/ 

diagrame/ simboluri/ texte suport contribuie la formarea/ 

dezvoltarea competențelor prevăzute în curriculum 
3     

Posibilități de valorificare a unor moduri variate de învățare 

(individual, în grup, în perechi)  
3     

Concordanța dintre aplicațiile (conţinut, documente, aspecte 

practice, exerciţii, grafice, scheme etc.) propuse în manual 
3     

Metodele/tehnicile/strategiile didactice utilizate în manual 

sunt activ-participative, asigurând înțelegerea, 

sistematizarea, fixarea, transferul cunoștințelor prin raportare 

la atingerea competențelor specifice/generale, consolidarea 

cunoștințelor și dezvoltarea intelectuală a elevilor 

3     

Exemplele prezentate, sarcinile propuse, metodele și 

instrumentele de evaluare (itemii și testele de evaluare) au 

un grad ridicat de relevanță pentru aplicabilitatea în viața de 

zi cu zi 

3     

Metodele și instrumentele de evaluare/autoevaluare sunt 

distribuite echilibrat prin raportare la curriculumul școlar 
3     

Criteriul III. Structurarea materiei în manual       

Coerența conținutului și a volumului acestuia 3     

Modul de organizare a temelor/conținuturilor manualului 

școlar respectă logica internă a disciplinei, precum și logica 

ordonării conținuturilor din curriculumul școlar 
3     

Prezența în manual a mijloacelor ce stimulează activitatea 

cognitivă şi creativă a elevilor 
3     

Prezentarea conținuturilor este realizată gradual ca 

dificultate, într-o concepție unitară, printr-un stil consecvent 

și logic 
3     

Criteriul IV. Legăturile interdisciplinare       

Prezența exercițiilor care stimulează gândirea elevului în 

direcția identificării  conexiunii disciplinei date cu alte 

discipline școlare 
3     

Dezvăluirea legăturilor dintre diferite componente ale 

manualului și relațiile disciplinei date cu alte discipline în 

scopul formării la elevi a reprezentărilor integrale despre 

lumea înconjurătoare şi legitățile ei etc. 

3     

Oferta de proiecte inter-transdisciplinare din manual 3     

Criteriul V. Calitatea ilustrațiilor, cromaticii şi a design-

ului (culori, desene, diagrame, scheme etc.) 
      



Ilustrații clare și atractive, care complementează procesul de 

învățare 
2     

Ilustrațiile sunt incluzive 2     

Ilustrațiile respectă principiul egalității de gen 2     

Informația transmisă prin text și prin imaginile/ 

hărțile/tabelele/diagramele/simbolurile/textele suport este 

prezentată în mod coerent, atractiv și logic 
2     

Informația transmisă prin text și prin imaginile/ 

hărțile/tabelele/diagramele/simbolurile/textele suport este 

corelată cu informația transmisă prin text 
2     

Aranjarea în pagină a textelor, imaginilor, notelor, tabelelor 

asigură igiena învățării (nu sunt atestate pagini 

supraîncărcate, cu multă informație) etc. 
2     

Criteriul VI. Calitatea tehnoredactării       

Tehnoredactare corectă, clară si atractivă a conținutului 

manualului, textul este lizibil si bine așezat în pagină și 

asigură igiena învățării 
2     

Elementele de tehnoredactare (corp de literă, caractere, 

spațierea etc.) sunt adecvate vârstei elevilor  
2     

Designul si tehnoredactarea sprijină mesajul pedagogic al 

conținutului și contribuie la realizarea unei învățări eficiente;  
2     

Subtitlurile sunt evidențiate prin dimensiunea și grosimea 

literelor sau prin alte elemente, iar paginile, capitolele și 

exercițiile sunt clar numerotate etc. 
1     

Manualul școlar este unitar machetat, fiind respectate 

elementele tehnice: textul și elementele grafice sunt 

vizibile/lizibile, au o spațiere echilibrată, sunt utilizate 

caracterele specifice limbii în care este redactat manualul 

2   

Numerotarea paginilor, a capitolelor și a itemilor este 

adecvată și consecventă 
1   

Criteriul VII. Accesibilitatea conținutului       

Informația transmisă prin text și prin imagini/ 

hărți/tabele/diagrame/simboluri/texte suport este adecvată 

nivelului de vârstă al elevilor cărora li se adresează manualul 
3     

Complexitatea sarcinilor didactice propuse sunt 

corespunzătoare vârstei elevului 
2     

Metodele și instrumentele de evaluare propuse sunt 

corespunzătoare vârstei elevului 
3     

Enunțurile sunt clare și de o lungime acceptabilă. 3     

Punctaj pentru criteriile de evaluare a calității științifice 

a manualului 
90      

        

Conformitatea Ghidului manualului       

Corespunderea conținutului Ghidului cu prevederile 

curriculumului 
2     

Corectitudinea metodico-științifică a conținutului Ghidului 2     

Contribuția Ghidului la organizarea procesului de predare-

învățare-evaluare 
2     

Ghidul favorizează eficientizarea învățării prin elemente 

grafice și text: alineate, chenare, tabele, culori/nuanțe 

distincte, marcaje, evidențiere și dimensionare a textelor etc. 
2     

Calitatea tehnoredactării. 2     



Punctaj acumulat pentru evaluarea conformității 

Ghidului 
10      

    

TOTAL PUNCTAJ ACUMULAT  100     

 

 

Data ________                            Semnătura evaluatorului ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2  

          la Regulamentul cu privire la    

          evaluarea, selectarea și achiziția 

          manualelor pentru învățământul 

          general 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII 

 

Licitația publică nr. _____   din ______________________ Achiziția manualelor școlare 

 

FIȘA DE EVALUARE A OFERTELOR 

Oferta pentru disciplina ___________________________________  

Codul ofertei _________________________ 

 

A) Evaluarea corespunderii conținutului proiectului de manual școlar cu prevederile 

curriculumului   

Concluzii/Observații/Argumente 

 

B) Evaluarea calității metodico-științifice a proiectului de manual școlar (se realizează 

evaluarea doar în cazul corespunderii conținutului proiectului de manual școlar cu 

prevederile curriculumului) 

Criteriile/ punctajul 

Punctajul 

maxim 

posibil 

Punctaj 

acumulat 

1. Corectitudinea științifică a conținutului manualului 18  

2. Contribuția manualului la organizarea procesului de învățare 18  

3.    3. Structurarea materiei în manual 12  

4.    4. Legăturile interdisciplinare 9  

5.  5. Calitatea ilustrațiilor, cromaticii şi a design-ului (culori, 

desene, diagrame, scheme etc.) 

12  

6.    6. Calitatea tehnoredactării 10  

7.    7. Accesibilitatea conținutului 11  

8.    8. Conformitatea Ghidului manualului 10  

Punctaj pentru criteriile de evaluare a calității științifice 100  

 

Note:  

1) Se declară respinse ofertele care în procesul de evaluare 3 din 5 experți (respectiv 2 din 3 

experți) au constatat: 

- nerespectarea oricărui criteriu cu privire la corespunderea conținutului proiectului de manual 

școlar cu prevederile curriculumului (A). 

3) Se supune evaluării calității metodico-științifice proiectul de manual școlar doar în cazul 

conformității conținutului proiectului de manual cu prevederile curriculumului. 

4) Proiectul de manual școlar este acceptat din punct de vedere al criteriilor de evaluare a calității 

metodico-științifice când a acumulat minimum 85 de puncte din 100 puncte posibile (B). 

 

 

Evaluatori: Nume, prenume                                                   Semnătura 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

       la Regulamentul cu privire la  

       evaluarea, selectarea și achiziția 

       manualelor pentru învățământul 

       general 

 

 

 

 

ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE 

 

(Formular-tip) 

 

 

 

Subsemnatul/a), _______________________, având funcția de ________________________, 

posesor al BI nr. ______________________, eliberat de of. _________, la data de 

______________, codul personal ________________________, declar pe propria răspundere 

că nu voi divulga sub nici o formă informații legate de procesul de evaluare a proiectelor de 

manuale școlare, informații de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o 

desfășor sau care să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. 

Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru primite, respectând termenele stabilite, 

și mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activității desfășurate în cadrul procesului 

de evaluare a proiectelor de manuale școlare la disciplina ______________________________ 

și nu voi publica nici un document de lucru parțial/integral specific acestei activități. 

Sunt conștient că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecția 

informațiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil 

ori penal, în raport cu natura faptei. 

 

 

 

Data  ___________________                                     Semnătura   __________________ 
 


