
Art. 63 

(1)În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, 

după cum urmează: 

a)educaţia antepreşcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult 

de 9; 

b)învăţământul preşcolar: grupa cuprinde în medie 15 preşcolari, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai 

mult de 20; 

c)învăţământul primar: clasa care cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai 

mult de 25; 

c)învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai mult 

de 25; 

(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera C. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 

urgenta 117/2013 ) 

c)învăţământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai mult de 

22; 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (1), litera C. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 

185/2020 ) 

d)învăţământul gimnazial: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu 

mai mult de 30; 

d)învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 12 şi nu mai 

mult de 30; 

(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera D. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 

urgenta 117/2013 ) 

d)învăţământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 de elevi, dar nu mai puţin de 10 şi nu mai 

mult de 26; 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (1), litera D. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 

185/2020 ) 

d1)învăţământul de artă: clasa cuprinde în medie 14 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 

25 şi pot fi constituite din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde în medie 6 elevi, dar nu mai puţin de 

4 şi nu mai mult de 10; 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (1), litera D. din titlul II, capitolul III completat de Art. I, punctul 3. din Legea 

185/2020 ) 

e)învăţământul liceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai 

mult de 30; 

e)învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi 

nu mai mult de 30; 

(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera E. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 

urgenta 117/2013 ) 

e)învăţământul liceal şi profesional: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi 

nu mai mult de 30; 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (1), litera E. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 

185/2020 ) 

e1)învăţământul profesional şi tehnic dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin 

de 20 şi nu mai mult de 30; 

e1)învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult 

de 30; 

(la data 06-Apr-2018 Art. 63, alin. (1), litera E^1. din titlul II, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 

82/2018 ) 

e1)învăţământul dual: clasa cuprinde în medie 24 de elevi, dar nu mai puţin de 20 şi nu mai mult 

de 30; 
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(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (1), litera E^1. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 4. din Legea 

185/2020 ) 

e2)instruirea practică şi pregătirea de specialitate se desfăşoară pe grupe de minimum 10 elevi şi 

maximum 15 elevi; 

e3)clasele din învăţământul profesional şi tehnic dual pot fi constituite din maximum trei grupe cu 

calificări diferite. 

(la data 23-Nov-2016 Art. 63, alin. (1), litera E. din titlul II, capitolul III completat de Art. I, punctul 11. din 

Ordonanta urgenta 81/2016 ) 

e3)clasele din învăţământul dual pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite; 

(la data 06-Apr-2018 Art. 63, alin. (1), litera E^3. din titlul II, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Legea 

82/2018 ) 

f)învăţământul postliceal: clasa care cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu 

mai mult de 30; 

f)învăţământul postliceal: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puţin de 15 şi nu mai 

mult de 30; 

(la data 30-Dec-2013 Art. 63, alin. (1), litera F. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta 

urgenta 117/2013 ) 

g)învăţământul special pentru elevi cu deficienţe uşoare şi/sau moderate: grupa care cuprinde în 

medie 10 elevi, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 12; 

h)învăţământul special pentru elevi cu deficienţe grave: grupa care cuprinde în medie 5 elevi, dar 

nu mai puţin de 4 şi nu mai mult de 6. 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în localităţile în care există cerere pentru forma de 

învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale, efectivele formaţiunilor de studiu pot fi 

mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege. Decizia privind înfiinţarea şi funcţionarea 

acestor formaţiuni de studiu aparţine Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu 

consultarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ respective. 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în localităţile în care există cerere pentru forma de 

învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale, efectivele formaţiunilor de studiu se 

organizează, se înfiinţează şi funcţionează astfel: 

a)organizarea de noi formaţiuni de studiu pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei 

minorităţi naţionale, cu efective mai mici decât minimul prevăzut de prezenta lege, se poate realiza 

la cerere, conform art. 19 alin. (3), în condiţiile legii; 

b)organizarea, reorganizarea, desfiinţarea oricăror formaţiuni de studiu, inclusiv cel simultan 

pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale existente, se pot realiza 

cu avizul conform al Ministerului Educaţiei Naţionale, Comisiei de învăţământ şi tineret a Consiliului 

Minorităţilor Naţionale, aflat în coordonarea Departamentului de relaţii interetnice din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, şi/sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în 

Parlamentul României; 

b)organizarea, reorganizarea, desfiinţarea oricăror formaţiuni de studiu, inclusiv cel simultan 

pentru forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale existente, se pot realiza 

cu avizul conform al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Comisiei de învăţământ şi tineret a 

Consiliului Minorităţilor Naţionale, aflat în coordonarea Departamentului de relaţii interetnice din 

cadrul Secretariatului General al Guvernului, şi al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în 

Parlamentul României; 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (2), litera B. din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 

185/2020 ) 

c)în situaţii excepţionale, formaţiunile de studiu pentru antepreşcolari, preşcolari sau elevi pentru 

forma de învăţământ în limba maternă a unei minorităţi naţionale pot funcţiona sub efectivul 

minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea direcţiei pentru minorităţi din cadrul Ministerului 
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Educaţiei Naţionale, pe baza unei propuneri justificate din partea consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ sau al organizaţiei minorităţii naţionale reprezentate în Parlamentul 

României, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1). 

(la data 16-Mar-2019 Art. 63, alin. (2) din titlul II, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 48/2019 ) 

(21)Prevederile alin. (2) se aplică şi formaţiunilor de studiu în limba română, atunci când acestea 

funcţionează în zone unde ponderea unei minorităţi etnice este majoritară. În aceste situaţii, avizul 

conform, respectiv aprobarea prevăzută la alin. (2) lit. b) şi c) se realizează de direcţia de 

specialitate competentă din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(22)Prevederile alin. (2) şi (21) se aplică doar formaţiunilor de studiu ce cuprind, conform legii, 

grupe, clase sau ani de studiu. Reorganizarea unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică se 

realizează conform art. 221. 

(23)Aplicarea prevederilor prezentului articol, respectiv a dispoziţiilor art. 221 nu poate avea ca 

efect pierderea personalităţii juridice de către unităţile de învăţământ singulare, acordată conform 

art. 45 alin. (6). 

(la data 16-Mar-2019 Art. 63, alin. (2) din titlul II, capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 48/2019 ) 

(3)În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona 

sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare, ţinând seama de încadrarea în 

costul standard per elev şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru învăţământul 

preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. 

(la data 31-May-2012 Art. 63, alin. (2) din titlul II, capitolul III completat de Art. 1, punctul 1. din Ordonanta 

urgenta 21/2012 ) 

(3)În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub efectivul 

minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului 

şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care 

solicită exceptarea de la prevederile alin. (1). 

(la data 17-Jul-2016 Art. 63, alin. (3) din titlul II, capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 141/2016 ) 

(3)În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona peste efectivul 

maxim, cu cel mult 3 preşcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la alin. (1), cu 

aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea 

consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. 

(1). 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (3) din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 185/2020 ) 

(31)Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei Naţionale şi 

Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării. 

(la data 17-Jul-2016 Art. 63, alin. (3) din titlul II, capitolul III completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 141/2016 ) 

(31)Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi 

autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării. Clasele în funcţiune la data intrării în vigoare a 

prezentei legi rămân cu acelaşi număr de elevi până la finalizarea ciclului de învăţământ. 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (3^1) din titlul II, capitolul III modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 185/2020 

) 

(4)Integrarea şcolară individuală a copiilor/elevilor cu cerinţe educaţionale speciale în grupe/clase 

din învăţământul de masă se realizează doar la începutul anului şcolar. Pentru fiecare 

preşcolar/elev cu cerinţe educaţionale speciale orientat de către centrul judeţean de resurse şi 

asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională pentru 

învăţământul de masă, efectivele existente ale grupelor/claselor se diminuează cu 2 

preşcolari/elevi. 

(la data 01-Sep-2020 Art. 63, alin. (3^1) din titlul II, capitolul III completat de Art. I, punctul 7. din Legea 185/2020 

) 
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