
NOTA DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului 

privind participarea României la studiul internaţional privind procesul de predare-învăţare, dezvoltat 

de OECD – TALIS 2024 

 

Secțiunea 1 

Titlul actului normativ 

Hotărâre a Guvernului 

privind participarea României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, 

dezvoltat de OECD – TALIS 2024 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

2.1. Sursa actului normativ - inițiativa Ministerului Educației 

Aderarea României la OCDE reprezintă un obiectiv major al politicii externe române încă din anul 

2004. România şi-a depus oficial candidatura la OCDE în aprilie 2004, și-a reafirmat intenția de a 

deveni membru al organizației în noiembrie 2012 şi a reînnoit candidatura și în 2016 şi 2017. 

Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a decis, în data de 25 ianuarie 

2022, deschiderea negocierilor de aderare cu România. 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

          TALIS (Teaching and Learning International Survey) este conceput ca o succesiune de studii 

internaţionale comparative, iniţiate de către OECD, cu scopul de a oferi indicatori internaţionali 

robuşti şi de a susţine politicile educaţionale relevante privind profesorii şi procesul de predare-

învăţare din şcolile aflate la nivelul ISCED 2. Pregătirea şi administrarea sa se realizează în perioada 

2022-2025.  

Ţările OECD participă la TALIS întrucât este interesul direct al fiecărei ţări de a evidenţia, 

într-un mod standardizat, obiectiv, la nivel de sistem, un profil al populaţiei de profesori şi al 

şcolilor din care provin aceştia, din perspectiva următoarelor elemente-cheie investigate: dezvoltarea 

profesională, practicile de instruire/ formare, convingerile şi atitudinile cadrelor didactice, evaluarea 

profesorilor şi feedback-ul, leadership-ul şcolii etc. La TALIS participă ţări din întreaga lume, iar 

numărul acestora este în creştere, demonstrând încrederea în calitatea rezultatelor obţinute. 

Prima rundă a acestui studiu - TALIS 2008 - s-a desfăşurat în perioada 2006-2009, iar la 

aceasta au participat 24 de ţări OECD şi ţări partenere. România nu a participat la TALIS 2008, 

întrucât în acel moment nu au putut fi identificate fondurile necesare acoperirii costurilor 

administrării la nivel internaţional şi nici la nivel naţional. 

Cea de a doua rundă - TALIS 2013 - s-a desfăşurat în perioada 2011-2014, iar la aceasta au 

participat 34 de ţări OECD şi ţări partenere, de pe cinci continente, printre care şi România. 

Rezultatele TALIS 2013 au fost de interes public, naţional şi internaţional, deoarece 

TALIS este o parte importantă a unui program continuu al OECD de monitorizare a rezultatelor 

învăţării şi de raportare, pe baza indicatorilor educaţionali, a tendinţelor înregistrate în timp, la 

nivel sistemic, rezultate din analiza politicii publice şi a politicii educaţionale întemeiate pe date 

(data-based policy making), pentru a susţine ţările participante să-şi dezvolte măsurile şi reformele 

necesare şi adecvate condiţiilor specifice. Pentru România, rezultatele înregistrate în această rundă au 

fost publicate în Raportul Naţional TALIS 2013. 

Cea de a treia rundă – TALIS 2018 – s-a desfășurat în perioada 2016-2019 și s-a extins 

pentru a include țări suplimentare, aducând numărul total de țări și economii participante la 48 de 

țări de pe 5 continente. În chestionarele administrate în cadrul studiului TALIS au fost incluse nouă 

teme principale: practicile de predare ale profesorilor, conducerea școlii, educația și formarea 

inițială a profesorilor, feedback-ul oferit profesorilor și dezvoltarea profesională a acestora, 

atmosfera din școală, satisfacția la locul de muncă, probleme legate de resursele umane, relația cu 

ceilalți actori educaționali, autoeficacitatea profesorilor. La această listă au mai fost adăugate două 

teme transversale: inovație, precum și echitate și diversitate. 

Programul OECD-TALIS furnizează datele şi informaţiile esenţiale pentru realizarea de 



studii şi analize ulterioare, care să informeze deciziile de politici publice în domeniul educaţiei şi 

învăţământului. 

Cea de a patra rundă – TALIS 2024 – se va desfășura în perioada 2022-2025. Prin participarea 

României la TALIS 2024 se urmărește continuarea promovării imaginii externe a României. 

TALIS 2024 prevede următoarele etape: stabilirea contractorului internaţional şi stabilirea 

responsabilităţilor şi a protocoalelor de comunicare între consorţiu şi ţările participante, realizarea 

primei întâlniri a Grupului de experţi pentru elaborarea instrumentelor, realizarea Pretestării, 

realizarea Studiului principal şi lansarea Raportului internaţional, urmat de Raportul național. Etapa 

de pregătire a Pretestării urmează să se desfășoare în 2022-2023, iar realizarea propriu-zisă a 

Pretestării să se deruleze în 2023. Realizarea Studiului principal urmează să se desfăşoare în două 

runde: pentru emisfera sudică, în perioada octombrie - noiembrie 2023, iar pentru emisfera nordică, 

în lunile februarie - aprilie 2024. Pentru fiecare dintre etapele derulării programului există standarde 

tehnice riguroase care trebuie respectate şi documentate de către fiecare centru naţional, precum şi 

măsuri de monitorizare a calităţii implementării procedurilor, stabilite prin manualele specifice. 

Participarea României la TALIS 2024 este foarte importantă, din perspectiva analizei 

sistemice, pentru a putea recupera lipsa informaţiilor directe privind dezvoltarea profesională a 

profesorilor, practicile de instruire/formare, convingerile şi atitudinile cadrelor didactice, evaluarea 

profesorilor şi feedback-ul, leadership-ul şcolii etc. De asemenea, este firească şi ar fi constructivă 

continuarea înregistrării datelor specifice, rezultate ca urmare a administrării chestionarelor cadrelor 

didactice şi directorilor de unităţi de învăţământ de nivel ISCED 2. 

2.3. Schimbări preconizate  

Este important să fie asigurată participarea României la runda TALIS 2024, din perspectiva 

motivelor care derivă atât din statutul său de membru al Uniunii Europene, cât şi din cel de 

observator şi viitor membru OECD: 

- TALIS oferă un instrument validat internaţional, ce permite ţărilor să privească „profesia de 

cadru didactic” aşa cum este ea exercitată în fiecare ţară; analiza este realizată din perspectiva 

oferită de modul în care ea este profesată în celelalte ţări participante la studiu, sau în lumina în care 

în aceste ţări se demonstrează că se poate practica; 

- analizele comparative de politici în domeniul resursei umane din educaţie oferă o înţelegere 

aprofundată a acelor factori care contribuie la succesul sistemului de învăţământ şi pot informa 

politicile naţionale cu privire la exemple de bune practici funcţionale în alte contexte, care pot fi 

transferate cu succes în context românesc; 

- se estimează că TALIS 2024 va putea oferi informații privind modul în care sistemele de 

educație și formare sunt influențate de tranzitarea perioadei pandemice. 

2.4 Alte informații - nu este cazul 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 

3.1. Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ- nu este cazul 

3.2. Impactul social- nu este cazul 

3.3.Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului- nu este cazul 

3.4. Impact macroeconomic 

Prezentul act normativ nu are impact macroeconomic. 

3.4.1. Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici- nu este cazul 

3.4.2. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat- 

nu este cazul 

3.5.Impactul asupra mediului de afaceri 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. 

3.6. Impactul asupra mediului înconjurător- nu este cazul 

3.7. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării- nu este cazul 

3.8. Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile- nu este cazul 



3.9. Alte informații- nu este cazul 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri. 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

2022 

 

Următorii patru ani 

2023         2024      2025       2026 

Media pe 

cinci ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale veniturilor 

bugetare, în plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit 

(ii) impozit pe venit 

      

b) bugete locale 

(i) impozit pe profit 
      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuţii de asigurări 
      

d) alte tipuri de venituri 

(Se va menţiona natura acestora.) 
      

4.2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, în plus/minus, din care: 

27 

 

283 

 

296 

 

65 

 

65 

 

147 

 

a) buget de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 
      

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 
      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 
      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(Se va menţiona natura acestora.) 
      

4.3. Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

27 

 

283 

 

296 

 

65 

 

65 

 

147 

 

b) bugete locale       

4.4. Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 

Acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare se va face din 

bugetul Ministerului Educației, în limita sumelor aprobate 

anual Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație 

şi din alte surse legal constituite. 

4.5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

 
    

 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

Participări la 

întrunirile 

consiliilor 

țărilor 

participante 

TALIS – 23 

mii lei. 

Cheltuieli cu 

materiale 

Taxă de 
particip
are 
TALIS 
2024 – 
199           
mii lei 
(39.750 
EUR x 5 
lei/curs 

Taxă de 
participar
e TALIS 
2024 – 
199           
mii lei 
(39.750 
EUR x 5 
lei/curs 
BNR) 

Întâlni

rile 

mana

gerilor 

de 

proiec

t 

națion

ali 

Întâlnirile 

manageril

or de 

proiect 

naționali 

pentru 

instruire – 

43 mii lei. 

Cheltuieli 

 



consumabile 

și cheltuieli 

poștale – 4 

mii lei TOTAL 

2022 27 MII 

LEI. 

BNR) 
Întâlniri 
grupuri 
de 
experți 
pentru 
elaborar
ea 
instrume
ntelor 
de lucru 
– 16 mii 
lei. 
Întâlnire
a 
grupuril
or de 
pregătir
e pentru 
utilizare 
softuri – 
17 mii 
lei. 
Particip
ări la 
întruniril
e 
consiliilo
r țărilor 
participa
nte 
TALIS – 
45 mii 
lei. 
Cheltuie
li cu 
material
e 
consum
abile - 3 
mii lei. 
Cheltuie
li cu 
traducer
ea 
chestion
arelor – 
3 mii lei. 
TOTAL 
2023: 
283 MII 
LEI 

Întâlniri 

grupuri de 

experți 

pentru 

elaborare

a 

instrument

elor de 

lucru – 16 

mii lei. 

Întâlnirea 

grupurilor 

de 

pregătire 

pentru 

utilizare 

softuri – 

17 mii lei. 

Participări 

la 

întrunirile 

consiliilor 

țărilor 

participant

e TALIS – 

52 mii lei. 

Cheltuieli 

cu 

materiale 

consumab

ile și 

cheltuieli 

poștale– 9 

mie lei. 

Cheltuieli 

cu 

traducere

a 

chestionar

elor – 3 

mii lei. 

TOTAL 

2024: 296 

MII LEI 

pentru 

instrui

re – 

43 mii 

lei. 

Cheltu

ieli cu 

materi

ale 

consu

mabile 

și 

cheltui

eli 

poștal

e 

pentru 

realiza

rea 

studiul

ui de 

bază 

– 2 

mie 

lei. 

Cheltu

ieli cu 

traduc

erea 

chesti

onarel

or – 

20 mii 

lei. 

TOTA

L 

2025: 

65 MII 

LEI 

cu 

materiale 

consumab

ile și 

cheltuieli 

poștale 

pentru 

realizarea 

studiului 

de bază – 

2 mie lei. 

Cheltuieli 

cu 

traducere

a 

chestionar

elor – 20 

mii lei. 

TOTAL 

2026: 65 

MII LEI 

       

4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8. Alte informații 



Secțiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislației în vigoare 

5.1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act normativ -nu este cazul. 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice- nu este cazul. 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE 

Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu creează cadrul pentru aplicarea 

directă a acesteia. 

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - nu este cazul. 

5.5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate - nu 

este cazul. 

5.6. Alte informații - nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative - nu este 

cazul 

6.2.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare 

şi alte organisme implicate - nu este cazul. 

6.3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale - nu este 

cazul. 

6.4.Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte 

normative - nu este cazul. 

6.5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării– nu este cazul 

c) Consiliul Economic și Social – nu este cazul 

d) Consiliul Concurenței – nu este cazul 

e) Curtea de Conturi– nu este cazul 

6.6. Alte informații - nu este cazul. 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului act normativ 

 

7.1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act normativ 

Se respectă regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparenței publice, prevăzute de 

Legea  nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prin 

postarea pe site-ul oficial al Ministerului Educației, în vederea informării publice.  

7.2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării prezentului act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor 

sau diversității biologice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de act normativ  

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ 

Prevederile prezentei hotărâri urmează să fie implementate de către instituţia nominalizată. 

8.2. Alte informații - nu este cazul. 

 



Faţă de cele prezentate mai sus, supunem avizării prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru 

aprobarea participării României la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare, 

dezvoltat de OECD – TALIS 2024. 
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