
 

 

HOTĂRÂRE 
Nr. 15 din 11.06.2019 

cu privire la aprobarea completării Hotărârii nr. 10/18.04.2019  
privind stabilirea taxelor de studii şi a celorlalte taxe universitare  

pentru anul universitar 2019-2020 
 

Consiliul de Administrație al Universităţii “Danubius” din Galaţi, 
Având în vedere propunerile domnului prof. Filip Stanciu, Director al DPPD, privind aprobarea 

taxelor de studii şi a celorlalte taxe pentru anul universitar 2019-2020 pentru Programul de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică – DPPD, propuneri supuse 
aprobării în şedinţa Consiliului de administraţie al Universităţii “Danubius” din Galaţi din 11.06.2019, 

Având în vedere propunerile domnului Ştefan Gheorghe, privind aprobarea taxelor de studii şi a 
celorlalte taxe pentru anul 2019-2020 pentru COLEGIUL DANUBIUS, Specializarea Cameraman 
Fotoreporter, propuneri supuse aprobării în şedinţa Consiliului de administraţie al Universităţii “Danubius” 
din Galaţi din 11.06.2019, 

Având în vedere costurile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procesului de educaţie, 
menţionate în algoritmul de calcul al taxei de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 realizat de 
Departamentul Financiar-Contabil al Universităţii „Danubius” din Galaţi, 

Având în vedere propunerile şi votul membrilor Consiliului de administrație al Universităţii 
“Danubius” din Galaţi făcute în şedinţa din 11.06.2019, 

Având în vedere prevederile art. 118, art. 119 alin. (2) şi (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, 

Având în vedere prevederile art. 15 din Anexa la Ordinul Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului nr. 3666/2012 cu privire la aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului, 

Având în vedere prevederile art. 33 lit. e) din Carta Universității “Danubius” din Galați, 
În baza prevederilor art. 35 din Carta Universității “Danubius” din Galați, 

 
      HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Pentru anul universitar 2019-2020 se aprobă completarea Hotărârii nr. 10 din 18.04.2019 prin 
adăugarea unei noi anexe, respectiv Anexa 6 TAXELE DE STUDII  SI ALTE TAXE PENTRU ANUL 
UNIVERSITAR 2019–2020, PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA 
CERTIFICĂRII COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ, DPPD. 

Art. 2. Pentru anul universitar 2019-2020 se aprobă completarea Hotărârii nr. 10 din 18.04.2019 prin 
adăugarea unei noi anexe, respectiv Anexa 7 TAXELE  DE STUDII  SI ALTE TAXE PENTRU ANUL 
2019–2020, COLEGIUL DANUBIUS, Specializarea Cameraman Fotoreporter. 

Art. 3. Celelalte anexe (respectiv anexele 1-5) ale Hotărârii nr. 10 din 18.04.2019 cu privire la aprobarea 
taxelor de studii și a celorlalte taxe universitare pentru anul universitar 2019-2020 rămân nemodificate, aşa 
cum au fost aprobate prin Hotărârea nr. 10 din 18.04.2019 a Consiliului de Administrație al UDG. 

Art. 4. Anexele menţionate la art. 1, 2 şi 3 sunt parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 5. Cu aducerea la cunoştină a prezentei hotărâri se desemnează Prorectorul didactic şi 

Departamentul Financiar-Contabil. 
 
 

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, 
Conf.univ.dr. Andy Puşcă 

 

















Cuantum taxa

100 lei

2.500 lei

Anexa 7 la HOTĂRÂREA nr. 10 din 18.04.2019 a Consiliului de Administrație al Universităţii “Danubius” din Galaţi cu privire la aprobarea taxelor 
de studii şi a celorlalte taxe universitare pentru anul universitar 2019-2020, aprobata prin Hotararea nr. 15 din 11.06.2019 cu privire la 
aprobarea completării Hotărârii nr. 10/18.04.2019 privind stabilirea taxelor de studii şi a celorlalte taxe universitare pentru anul universitar 
2019-2020

TAXELE  DE STUDII  SI ALTE TAXE PENTRU ANUL 2019–2020, 
COLEGIUL DANUBIUS, Specializarea Cameraman Fotoreporter

Tip taxă 

Taxă de studiu/scolarizare

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Conf.univ.dr. Andy PUŞCĂ

Taxă de înscriere
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