
ANUNȚ 

privind organizarea sesiunii de evaluare și avizare 
a proiectelor de manuale școlare la disciplina Religie – cultul ortodox, 

pentru clasa a V-a (ianuarie – februarie 2022) 
 

 

Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, în calitate de 
autoritate contractantă, a lansat procedura de licitație deschisă, conform legislației în vigoare, în vederea 
achiziționării manualelor școlare pentru clasa a V-a, necesare pentru anul școlar 2022-2023. Anunțul de 
participare a fost publicat pe platforma electronică SEAP în data de 25 decembrie 2021, iar termenul limită 
pentru depunerea ofertelor, de către edituri, este data de 28 februarie 2022. 

Cu privire la disciplina școlară Religie, odată cu depunerea proiectelor de manuale pe platforma 
SEAP, ofertanții au obligația de a depune și avizul cultului (conform art. 14 din Anexa nr. 1 la Ordinul de 
ministru al educației naționale nr. 3.103/2019, cu modificările și completările ulterioare). 

În acest context, Patriarhia Română, prin Sectorul teologic-educațional, organizează, în 
perioada ianuarie – februarie 2022, o sesiune de evaluare și avizare a proiectelor de manuale școlare 
la disciplina Religie – cultul ortodox, pentru clasa a V-a, care se va desfășura potrivit următoarelor 
etape: 

1. Transmiterea, pe adresa de e-mail sectorulteologic@patriarhia.ro, a solicitărilor de acordare 
a binecuvântării Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în 
vederea participării, cu proiecte de manuale școlare, la sesiunea de evaluare și avizare, organizată 
de Patriarhia Română: termen limită – 10 ianuarie 2022, ora 13:00; 

2. Depunerea primului capitol din proiectele de manuale, în patru exemplare, tipărite color (la sediul 
Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale – str. Mitropolit Antim Ivireanu, 
nr. 29, București, Sector 5): termen limită – 31 ianuarie 2022, ora 11:00; 

3. Depunerea primului capitol (actualizat, potrivit observațiilor primite din partea Comisiei de 
avizare), precum și a capitolului al doilea din proiectele de manuale, în patru exemplare, tipărite 
color: termen limită – 7 februarie 2022, ora 15:30; 

4. Depunerea primelor două capitole (actualizate, potrivit observațiilor primite din partea Comisiei de 
avizare), precum și a capitolului al treilea din proiectele de manuale, în patru exemplare, tipărite 
color: termen limită – 14 februarie 2022, ora 15:30; 

5. Depunerea proiectelor de manuale complete (patru capitole, elaborate potrivit tuturor 
observațiilor primite din partea Comisiei de avizare), în patru exemplare, tipărite color, precum 
și transmiterea acestor proiecte în format PDF, împreună cu variantele digitale parțiale 
aferente, pe adresa de e-mail sectorulteologic@patriarhia.ro: termen limită – 21 februarie 
2022, ora 11:00; 

6. Informarea editurilor participante cu privire la acordarea/neacordarea avizului cultului 
pentru materialele depuse în cadrul sesiunii de evaluare și avizare a proiectelor de manuale școlare 
la Religie – cultul ortodox, pentru clasa a V-a, organizată de Patriarhia Română, prin Sectorul 
teologic-educațional, în perioada ianuarie – februarie 2022: 25-28 februarie 2022. 
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