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Către toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj 

În atenţia: 

► Doamnelor/domnilor directori

► Responsabilului cu manualele şcolare din unitatea de învăţământ

Ref.: Asigurarea manualelor şcolare, prin retipăriri, pentru clasele IX-XII, anul 

şcolar 2023-2024 

Conform OM nr. 3791/06.03.2023, privind completarea stocurilor de manuale şcolare 
pentru învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024, achiziţionarea manualelor 
şcolare retipărite pentru clasele IX-XII se va face astfel: 

• pentru elevii cu deficienţă de vedere;
• pentru clasele IX-a şi a X-a, în proporţie de maximum 15% din totalul elevilor

înscrişi;

• pentru clasele a XI-a şi a XII-a, în proporţie de maximum 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 2022-2023.

În procesul de completare a stocurilor de manuale, prin retipăriri, fiecare unitate de 
învăţământ respectă, cu prioritate, următoarele criterii de selecţionare a manualelor şcolare ce 
urmează a fi retipărite: 

1. înlocuirea manualelor şcolare aflate în stadiu avansat de uzură;
2. retipărirea manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar la disciplinele pentru

care se organizează evaluări/concursuri/examene· naţionale;
3. asigurarea prin redistribuire a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ

preuniversitar din teritoriu pentru înlocuirea manualelor uzate existente în cadrul unei
unităţi cu surplusul din altă unitate de învăţământ preuniversitar;

4. lista manualelor şcolare cuprinsă în Catalogul manualelor şcolare valabile în

învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2023-2024.



'· 

Completarea comenzilor se face în aplicaţia web Selectarea Necesarului de 

Manuale Şcolare (SNMS), disponibilă la nivelul unităţilor de învăţământ la adresa 

https://transfer.rocnee.eu/manuale digitale. Aplicaţia SNMS va fi funcţională în 

perioada 13 - 20.03.2023 . 
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