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Comunicat 
  

“Se repetă haosul la licitaţia pentru manuale”  
 

Uniunea Editorilor din România (UER), membru al Federației Editorilor din România, a analizat 

documentaţia pentru achiziţia noilor manuale de clasa a III-a şi constată că ministerul educaţiei şi 

CNEE n-au învăţat nimic din catastrofa licitației pentru manualele de clasa I și a II-a din 2014, 

începută foarte târziu (abia la 14 martie), gestionată defectuos și finalizată cu mult după începerea 

anului școlar,  ceea ce a determint o bulversare fără precedent a întregii societăţi. 

În acest an, deşi actualul ministru al educaţiei ne asigura recent că sistemul este mai bine pregătit, 

situaţia este mult mai gravă: licitaţia a fost anunţată la 23 aprilie, cu o lună şi jumătate mai târziu ca 

în 2014 şi este grevată de mari deficienţe juridice şi de organizare care anunţă un nou dezastru 

educaţional: manuale ieftine, elaborate pe fugă, evaluate după ureche, selectate de cadrele didactice 

pe drumuri de vacanţă şi distribuite în şcoli până la Crăciun. 

Practic, MECS şi CNEE, care tratează problema manualelor cu nepăsare, aroganţă şi dispreţ,  vor să 

perfecţioneze catastrofa administrativă de anul trecut, pentru care nimeni n-a fost tras la răspundere, 

deşi consecinţele au fost devastatoare pentru şcoală şi societate, afectând calitatea învăţământului.  

Incompetenţa sau dispreţul faţă de lege al celor care au organizat această nouă achiziţie va duce din 

nou la un simulacru de competiţie, cu un număr restrâns de posibili câştigători pe lot (3 faţă de 6 în 

2014), după ce au fost eliminate printr-un prag abuziv ofertele cu 14% faţă de cel mai mic preţ 

(chiar dacă au cel mai performant conţinut). După o evaluare pe criterii farmaceutice, dar care lasă 

loc la uriaşe interpretări, ce vor genera probabil numeroase contestaţii, se va ajunge în august ca 

proiectele să  fie selectate pe fugă de cadrele didactice aflate în vacanţă, iar producţia şi distribuţia 

manualelor (printate şi digitale) să se încheie cu mult după începerea noului an şcolar.  

Acest scenariu a fost şi este previzibil câtă vreme nu se înţelege că există o soluţie simplă şi 

eficientă: piaţa liberă de manuale, care funcţionează peste tot în Europa, dublată de o reală protecţie 

socială a elevilor proveniţi din familii aflate în dificultate. Ministerul n-ar face decât să avizeze 

conţinutul manualelor, iar achiziţia ar fi realizată de şcolile beneficiare ale bugetelor descentralizate. 

Desigur, totul s-ar realiza transparent şi predictibil, pe o strategie naţională, nu slujind interese 

electorale sau financiare de moment (a se vedea digitalizarea forţată a elevilor din clasele primare).   

Noile piedici pe care MECS le pune în fața competiției corecte pentru manuale de calitate 

determină  breasla producătorilor profesionişti din domeniu să reacţioneze prin contestații, singurele 

căi de comunicare cu un minister tot mai rigid și mai puțin dispus la dialog, care  îngroapă tot mai 

mult o importantă industrie culturală şi creativă, dar şi învăţământul românesc. 
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