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Articolul 23 

(1) Sistemul naţional de învăţământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri: 

a) educaţia timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreşcolar (0-3 ani) şi învăţământul 

preşcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare; 

b) învăţământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I-IV; 

c) învăţământul secundar, care cuprinde: 

(i) învăţământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII; 
(ii) învăţământul secundar superior care poate fi: 

- învăţământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu următoarele filiere: 

teoretică, vocaţională şi tehnologică; 
- învăţământ profesional cu durata de minimum 3 ani; 

La data de 30-06-2014 Pct. (ii), lit. c), alin. (1) al art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. 

I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 49 din 26 iunie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL 

nr. 486 din 30 iunie 2014. 

d) învăţământul terţiar nonuniversitar, care cuprinde învăţământul postliceal. 

(2) Învăţământul liceal este organizat în două cicluri care se succedă: ciclul inferior al liceului, 

format din clasele a IX-a - a Xa, şi ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-

a/a XIII-a. 

(3) Învăţământul liceal, vocaţional şi tehnologic, învăţământul profesional şi învăţământul 

postliceal se organizează pentru specializări şi calificări stabilite de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, în conformitate cu Registrul naţional al calificărilor. 

La data de 30-12-2013 Art. 23 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 30 

decembrie 2013. 
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