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TOATE UNITATILE DE iNVATAMANT PREUNIVERSITAR . . 
DIN CRAIOVA SI JUDET . . 

in atentia: . 
DOAMNELOR I DOMNILOR DIRECTOR! 

RESPONSABILILOR CU MANUALELE ~COLARE 

Ref.: Asigurarea manuale/or !jCo/are pentru c/ase/e I - \I, prin retipariri, pentru anu/ 

!jCo/ar 2018-2019 

Procesul de selectie ~i de transmitere a comenzilor de manuale ~colare se realizeaza 

prin respectarea prevedeiilor Procedurii de selectie $i comanda a manuaielor $COiare noi nr. 

1449/21.04.2016 l?i prin utilizarea aplicatiei web Se/ectarea Necesarului de Manuale $co/are 

(SNMS), disponibila la nivelul unitatilor de invatamant la adresa 

https://transfer.rocnee.eu/manuale digitale. 

1. Procesul de selectie l?i de transmitere a comenzilor de manuale l?Colare pentru clasele 

I l?i a II-a se refera doar la manualele l?Colare noi, pentru care acordurile-cadru 

incheiate de CNEEE cu editurile in perioada 2015-2017, aflate in vigoare, dupa cum 

urmeaza: 

CLASAI 

- Comunicare in limba romana pentru l?COlile cu predare in limba maghiara; 
- Comunicare in limba materna rromani; 
- Limba moderna franceza; 
- Limba moderna germana; 
- Matematica l?i explorarea mediului in limba maghiara; 
- Religie - cultul ortodox. 

CLASA a 11-a 

- Comunicare in limba romana pentru l?Colile l?i sectiile cu predare in limba maghiara; 
- Comunicare in limba materna maghiara; 
- Limba moderna franceza; 
- Limba moderna germana; 
- Matematica l?i explorarea mediului in limba maghiara; 
- Religie - cultul ortodox; 



- Religie - cultul romano-catolic in limba romana; 
- Muzica !?i mi!?care; 
- Dezvoltare personala; 
- Arte vizuale !?i abilitati practice. 

Toate celelalte manuale de clasa I ~i clasa a II-a vor fi asigurate pentru anul 

~colar 2018-2019 prin noua procedura demarata prin aprobarea OMEN nr. 

5645/12.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de eva/uare a ca/itafii proiectelor de 

manuale fiCO/are pentru invatamantul preuniversitar pentru anul fiCO/ar 2018-2019 ~i 

prin publicarea pe site-ul MEN a Notei privind aprobarea Listei discipline/or din 

trunchiul comun (TCJ,--eare-necesita manuale ~colare clasele I-VI, a11 ~colar 2018-2019. 

2. Procesul de selectie !?i de transmitere a comenzilor de manuale !?COlare pentru clasele 

a Ill-a, a IV-a ~i a V-a se refera la toate manualele !?Colare noi, pentru care CNEE a 

incheiat acorduri-cadru cu editurile in perioada 2015-2017. 

in derularea procesului de selectie, vor fi respectate urmatoarele cerinte: 

• Pentru achizitia manualelor !?Colare la clasa I, enumerate la punctul 1, comenzile se 

var realiza in conformitate cu efectivele de elevi de la clasa; 

• La clasele a 11-a, a Ill-a ~i a IV-a, pentru manualele enumerate la punctul 1, numarul 

de manuale selectate din fiecare titlu in parte nu poate depa!?i procentajul de 20% 

aplicat tirajului existent din respectivul titlu aflat in unitatea de invatamant; 

• La clasa a V-a, numarul de manuale selectate din fiecare titlu in parte nu poate depa!?i 

procentaju! de 15% aplicat tiraju!ui existent din respectivul titlu aflat in unitatea de 

invatamant. 

In vederea respectarii prevederilor legale, va solicitam sa asigurati completarea de catre 

responsabilii cu manualele !?COlare a datelor referitoare la comenzile de manuale !?Colare 

pentru clasele 1-V in aplicatia web Selectarea Necesarului de Manuale $co/are (SNMS). 

Comenzile se var referi la manualele aprobate, cuprinse in Catalogul manualelor $CO/are 

valabile In invatamantul preuniversitar in anul !?Colar 2018-2019. 

~1i~~i~v/eill~J'1IVl~v~Jl.ft1~.•ti'ql1@l~~~·~tt<?>~li .~~··t"#~l1:.~.l:1f}'piin~~JJ90~"1'~•t: 

Comanda generata in aplicatie va fi adusa in format letric (original, asumata prin 

semnatura si !?tampila) la lnspectoratul $colar Judetean Dolj (la Oepozitul de manuale), pana 

vineri - 02.02.2018. 

Directorul unitatii de invatamant este direct raspunzator de completarea ~i 

inregistrarea in aplicatie a comenzilor de manuale pentru fiecare clasa. 

GENERAL, 

SUNA INSPECTOR ~COLAR , 

prof. Coca TANCIU 

z;;;;~ 


