
HOTARÂRE nr. 689/1994
privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare,
a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica româna

sau pentru cetatenii români cu domiciliul în străinătate

31 iul 2009

Guvernul României hotaraste:

Pentru sprijinirea tinerilor de origine etnica româna sau a cetatenilor români cu
domiciliul în strainatate statul român acorda anual urmatoarele burse:
- 260 de burse pentru învatamântul preuniversitar (din care 110 burse pentru tineri
din Republica Moldova, respectiv 100 de burse pentru Ucraina);
- 900 de burse pentru învatamântul universitar (din care 200 de burse pentru tineri
din Republica Moldova, respectiv 450 de burse pentru Ucraina);
- 80 de burse pentru doctorat (din care 20 de burse pentru tineri din Republica
Moldova, respectiv 30 de burse pentru Ucraina);
- 350 de luni de bursa pentru studii de specializare si cursuri de perfectionare la
Centrul «Eudoxiu Hurmuzachi» pentru Românii de Pretutindeni;
- 180 de burse pentru învatamântul postuniversitar, studii aprofundate, studii
academice si de specializare (din care 30 de burse pentru Republica Moldova,
respectiv 80 de burse pentru Ucraina).
Selectia candidatilor se va face cu participarea Centrului «Eudoxiu Hurmuzachi»
pentru Românii de Pretutindeni, organ de specialitate al Ministerului Educatiei
Nationale si al Departamentului pentru relatiile cu românii de peste hotare.

Art. 2
În învatamântul preuniversitar, în cel superior, la doctorat si la specializare
postuniversitara pot fi primiti la studii fara plata taxelor scolare, dar cu suportarea
integrala, pe cont propriu, a cheltuielilor de întretinere, anual, 200 tineri de origine
etnica româna sau cetateni români cu domiciliul în strainatate.

Art. 3
Fondurile necesare pentru bursele prevazute la art. 1 se asigura prin bugetul de
venituri si cheltuieli al Ministerului Învatamântului.

Art. 4
Se acorda pentru toti elevii si studentii de origine etnica româna sau cetatenii români
cu domiciliul în strainatate, bursieri ai statului român, urmatoarele facilitati:
- cazare gratuita în internate sau camine studentesti;
- transport gratuit în vacante, de la locul de studiu pâna la punctul de frontiera si
retur, pe ruta cea mai scurta, cu tren clasa a II-a sau cu autobuzele agentilor
economici cu capital de stat;
- transport gratuit pe mijloacele de transport în comun de la camin (internat) la
institutia de învatamânt unde este înmatriculat.
Cheltuielile cu asigurarea transportului gratuit se suporta de Ministerul
Învatamântului, prin unitatile de învatamânt în care studiaza tinerii respectivi.

Art. 5
Copiii bursierilor pot frecventa gratuit gradinite sau scoli generale.

Art. 6



Bursa se atribuie în lei, în cuantumurile stabilite în anexa, care face parte integranta
din prezenta hotarâre.

Art. 7
Bursierii statului român beneficiaza de burse în limitele duratei studiilor, pe întregul
an calendaristic, inclusiv pentru perioadele de vacanta în care se afla în România.
Bursele acordate de statul român se atribuie si pe durata anului pregatitor de limba
româna, daca este cazul.
Elevii si studentii pot repeta anul, ca bursieri, o singura data pe toata durata
scolarizarii.

Art. 8
Bursa se acorda înca 30 de zile dupa finalizarea studiilor preuniversitare, superioare,
de doctorat sau de specializare postuniversitara cu durata de cel putin un an.

Art. 9
Elevii si studentii de origine etnica româna sau cu domiciliul în strainatate se supun
tuturor reglementarilor si dispozitiilor privind activitatea scolara si universitara din
România.

Art. 10
Înscrierea la studii a categoriilor de persoane prevazute la art. 1 si 2 se face fara
concurs, pe baza actelor de studii corespunzatoare, în functie de capacitatea de
scolarizare a institutiilor de învatamânt solicitate de candidati. De regula, elevii si
studentii sunt admisi în anul pregatitor de limba româna. La solicitarea unor
candidati, Ministerul Învatamântului poate aproba înscrierea acestora în clasa a IX-a
sau în anul I pe baza unui test de cunostinte de limba româna.

Art. 11
Repartizarea pe tari si pe domenii de pregatire a burselor si a locurilor pentru studii,
fara plata taxelor scolare se stabileste, anual, în comun, de catre Ministerul Afacerilor
Externe si Ministerul Învatamântului prin directiile de specialitate.
Bursele si locurile respective vor fi acordate, cu prioritate, celor care solicita sa
studieze în urmatoarele domenii: filologie, pedagogie, ecologie, filozofie, istorie,
economie, drept, arta, teologie.
Selectia candidatilor pentru studii se realizeaza, în comun, de catre Ministerul
Afacerilor Externe si Ministerul Învatamântului, pe baza unor criterii de selectie
elaborate de acestea.

Art. 12
Nominalizarea beneficiarilor de burse sau de locuri pentru studii, fara plata taxelor
scolare, se face, în comun, de catre Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul
Învatamântului prin directiile de resort.

Art. 13
Candidatii pentru burse sau pentru studii pe cont propriu nevalutar vor face dovada
originii etnice române sau a cetateniei române si a domiciliului în strainatate prin
acte personale de identitate, prin documente emise de autoritatile competente din
tara respectiva.
Originea româna a candidatilor la care se refera prezenta hotarâre se dovedeste si
prin alte documente eliberate sau vizate de Ministerul Afacerilor Externe.



Art. 14
(1)Cetatenii de origine etnica româna sau români cu domiciliul în strainatate pot fi
scolarizati în învatamântul de toate gradele din România în conditiile prevazute de
lege pentru cetatenii români cu domiciliul stabil în tara.

(2)În acest sens, înscrierea la studii a persoanelor din aceasta categorie se
realizeaza prin:
a)concurs de admitere în conditiile în vigoare pentru cetatenii români cu domiciliul
stabil în România;
b)echivalarea studiilor partiale efectuate în tarile în care domiciliaza, luându-se în
considerare actele de studii prezentate de solicitanti - diplome, foi matricole si
programe analitice - si cu stabilirea de examene de diferenta la disciplinele care nu
au fost studiate în institutiile scolare de unde provin. Examenele de diferenta se
sustin în interval de un an de la înscrierea la studii a candidatului.
(3)Pe timpul studiilor, aceste persoane îsi suporta integral cheltuielile de întretinere.

Art. 15
(1)Cetatenii de origine etnica româna sau români cu domiciliul în strainatate, înscrisi
la studii pe cont propriu valutar, pot fi scutiti de plata taxelor scolare dupa
promovarea concursului de admitere într-o sesiune legal stabilita.
(2)Celor admisi prin concurs li se recunosc anii de studii promovati anterior si li se
asigura continuarea studiilor în urmatoarele conditii financiare:
a)cu suportarea integrala a cheltuielilor de întretinere, pentru cei cu domiciliul stabil
în strainatate;
b)cu acordarea de burse si a altor drepturi asigurate studentilor români cu domiciliul
stabil în tara, pentru cei repatriati.

Art. 16
Cifrele de scolarizare prevazute pentru cetatenii români cu domiciliul stabil în
România nu sunt afectate de înscrierea la studii, prin concurs, a persoanelor
prevazute la art. 14 si 15. Candidatii din aceasta categorie sunt declarati admisi daca
obtin o medie cel putin egala cu a ultimului candidat român admis.

Art. 17
(1)Cetatenii de origine etnica româna sau români cu domiciliul în strainatate, înscrisi
la studii pe cont propriu valutar în România si care nu au sustinut examenul de
admitere, pot beneficia de reducerea cu 1/3 a taxelor de scolarizare.
(2)Prevederile alin. 1 se aplica în limita unui numar total de 1.000 de locuri în
institutiile de învatamânt superior, beneficiarii fiind stabiliti de catre Ministerul
Învatamântului, pe baza rezultatelor scolare obtinute.
(3)Nu beneficiaza de prevederile alin. 1 cei care, în ultimul an scolar, au ramas
repetenti, au încalcat legile tarii sau disciplina universitara.

Art. 18
Prezenta hotarâre intra în vigoare începând cu anul de învatamânt 1994/1995.
Pe aceeasi data se abroga art. 2 lit. c), art. 6 lit. a), art. 9-12 si art. 15 din Hotarârea
Guvernului nr. 288/1993 privind scolarizarea în România a cetatenilor din alte tari,
modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 562/1993, precum si
Hotarârea Guvernului nr. 41/1994 privind suplimentarea cu 50 de locuri a cifrei de
scolarizare prevazute pentru studii fara plata taxelor scolare, cu suportarea integrala,



pe cont propriu, a cheltuielilor de întretinere, aprobata pentru tinerii de origine
româna din strainatate prin Hotarârea Guvernului nr. 288/1993; orice alte dispozitii
contrare nu se aplica.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza:
Ministrul învatamântului,
Liviu Maior
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu

ANEXA: CUANTUMUL BURSELOR atribuite tinerilor de
origine etnica româna sau cetatenilor români cu domiciliul
în strainatate

Lei/luna

1. Învatamânt preuniversitar
Burse pentru elevi 47.300
2. Învatamânt superior
a) Burse pentru studenti 61.000
b) Burse pentru studii postuniversitare, specializare postuniversitara sau doctorat 65.900
Cuantumul burselor se va indexa corespunzator prevederilor legale.
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