
ANEXA 1  

 
a Codului drepturilor şi obligaţiilor studentului din Universitatea de Artă şi Design din 
Cluj-Napoca 

 
 

Art. 1. Spaţiile disponibile utilizării de către Asociaţia Studenţilor Universităţii de Artă şi 
Design din Cluj-Napoca sunt următoarele: 
 

- săli de curs 
- ateliere 

- laboratoare 
- galerii 

 

din toate imobilele Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca, cu excepţia spaţiilor 
ce intră în regim de cămin sau sunt folosite la cazarea ocazională a oaspeţilor sau 

invitaţilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. 
 
Art. 2.  

(1) Procedura de accesare a spaţiilor se face prin solicitare scrisă sau cerere înscrisă la 
registratura UAD Cluj - Napoca. 

(2) Solicitările pentru galerii se direcţionează de către registratură spre Compartimentul 
de Relaţii Publice, Internaţionale şi Proiecte Culturale.  
(3) Solicitările pentru restul spaţiilor se direcţionează de către registratură spre directorii 

de departament (sau înlocuitorilor legali ai acestora) corespunzători acestor spaţii. În 
cazul în care directorii de departament sau înlocuitorii legali ai acestora lipsesc, 

solicitarea este direcţionată Directorului general administrativ. 
(4) După aprobarea directorului de departament, cererile se redirecţionează spre 
Directorul general administrativ care va lua măsuri pentru a permite accesul în spaţiile 

solicitate. 
(5) Solicitanţii vor primi o copie după cererea de accesare a spaţiilor aprobată pentru a o 

prezenta în caz de nevoie personalului de pază din imobilul unde este desfaşurată 
activitatea. 
 

Art. 3.  
(1) Intervalul orar de accesare a spaţiilor de către Asociaţia Studenţilor Universităţii de 

Artă şi Design din Cluj-Napoca este zilnic, între orele 08.00 – 21.00 (cu excepţia 
sărbătorile legale).  
(2) În cazul în care se depăşeste intervalul orar menţionat, se redactează o cerere specială, 

iar accesul în spaţiile solicitate se va putea face numai sub supravegherea unui cadru 
didactic / cadru didactic auxiliar sau în ultima instanţă într-un grup de minim 3 studenţi.  

  
 
Art. 4. Responsabili de accesare a spaţiilor Universităţii de Artă şi Design din Cluj-

Napoca din partea ASUAD sunt membri ai Consiliul Director din cadrul asociaţiei 
studenţilor sau delegaţi direcţi ai acestora.  


