
HOTARARE nr. 968 din 13 octombrie 2000 
pentru modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea 
unor burse de studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri 
de origine etnica romana sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate 
 
EMITENT:     GUVERNUL 
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 24 octombrie 2000 
 
    In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) din Constitutia Romaniei, 
 
    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. 
 
    ARTICOL UNIC 
    Articolul 1 din Hotararea Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de 
studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnica 
romana sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, cu modificarile ulterioare, se 
modifica si va avea urmatorul cuprins: 
    "Art. 1. - Pentru sprijinirea tinerilor de origine etnica romana sau a cetatenilor romani 
cu domiciliul in strainatate statul roman acorda anual urmatoarele burse: 
    - 260 de burse pentru invatamantul preuniversitar (din care 110 burse pentru tineri din 
Republica Moldova, respectiv 100 de burse pentru Ucraina); 
    - 900 de burse pentru invatamantul 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 Romanii de Pretutindeni; 
    - 180 de burse pentru invatamantul 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 Romanii de Pretutindeni, organ de specialitate al Ministerului Educatiei Nationale 
si al Departamentului pentru relatiile cu romanii de peste hotare." 
 
               PRIM-MINISTRU 
        MUGUR CONSTANTIN ISARESCU 
 
                   Contrasemneaza: 
                   --------------- 
            Ministrul educatiei nationale, 
                    Andrei Marga 
 
                 p. Ministru de stat, 
             ministrul afacerilor externe, 
                   Eugen Dijmarescu, 



                   secretar de stat 
 
                Ministrul finantelor, 
                Decebal Traian Remes 
 
           Departamentul pentru Relatiile 
             cu Romanii de peste Hotare 
                   Viorel Badea, 
                 secretar de stat 
 
                    --------- 


