
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor - 

PISA 2025, inclusiv la opțiunile internaționale dezvoltate de Organizaţia pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică  

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

În conformitate cu prevederile art. 94 alin. (1) și (2) lit. p) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare și cu 

Având în vedere art. 5 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/2016 privind 

stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și 

completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. Se aprobă participarea României la Programul pentru evaluarea internaţională a elevilor -  

Programme for International Student Assessment - PISA 2025, inclusiv la opțiunile internaționale, 

și anume: Chestionarul TIC pentru elevi, Chestionarul pentru părinți, Chestionarul pentru 

profesorii de științe, Evaluarea la Limbă străină – Engleză, Chestionarul pentru profesorii de 

Limba engleză, dezvoltate de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în 

continuare OCDE.  

 

Art.2. - (1) Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Naţional de Politici și Evaluare 

în Educație se desemnează Centru Naţional PISA 2025. 

(2) Taxa privind participarea României, în perioada 2023-2025, la Programul pentru evaluarea 

internaţională a elevilor -  Programme for International Student Assessment - PISA 2025 este în 

cuantum de 171.000 EUR și se achită către OCDE, în tranşe egale de 57.000 EUR, timp de trei 

ani, din 2023 până în 2025 inclusiv, și se plătește, după semnarea acordului de participare, până la 

data de 1 martie a fiecărui an.  

(3) Taxa privind participarea României la PISA 2025 - opțiunile internaționale, pentru anii 2023-

2024, este în cuantum de 40.608,80 EUR, și anume: 5.362 EUR Chestionarul TIC pentru elevi, 

9.441 EUR Chestionarul pentru părinți, 12.822 EUR Chestionarul pentru profesorii de științe, 

10.999,60 EUR Evaluarea la Limbă străină – Engleză și 1984,20 EUR Chestionarul pentru 

profesorii de Limba engleză. 

(4) Echivalentul în lei al taxelor prevăzute la alin. (2) și (3), precum şi cheltuielile de implementare 

la nivel național a Programului, inclusiv a opțiunilor internaționale, se asigură de la bugetul de stat, 

din sumele alocate Ministerului Educaţiei, prin Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație. 
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