Universitatea ”Babes-Bolyai” publică în extras dispozitivele Sentinței Civile nr.
1445/2019 și ale Deciziei Civile Nr 45/2020, după cum urmează:
Tribunalul Cluj,
Admite acțiunea formulată de reclamanta ROMAN DIANA-MARIA, CNP 2850310205561,
cu domiciliul în mun. Deva, Aleea Florilor, bl.1, sc. 1, et. 1, ap. 2, jud. Hunedoara și reședința în ClujNapoca, str. Donath nr. 60 bl.P5, sc.2, ap.12, cu domiciliul procesual ales la S.C.A. MUREȘAN,
MITITEAN, CLEJA, situat în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 33-35-37, sc.B, ap. 4, jud. Cluj, în
contradictoriu cu UNIVERSITATEA ”BABEȘ-BOLYAI”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail
Kogălniceanu nr. 1, jud. Cluj.
Dispune anularea concursului din ianuarie 2018 pentru ocuparea postului de lector, poziția 10,
din Statutul de funcții al Departamentului de limba română și lingvistică, Faculatatea de Litere, UBB.
Obligă pârâta să organizeze de îndată un nou concurs pentru ocuparea postului sus menționat,
cu respectarea tuturor normelor legale și deontologice și a bunelor practici în materie.
Obligă pârâta la plata unor daune morale în coantum de 10.000 lei către reclamantă.
Obligă pârâta la publicarea în extras, pe cheltuiala sa, a hotărârii prezente pe site-ul de internet
al acesteia, la avizierul facultății, unde a fost afișat rezultatul concursului, precum și într-un ziar local
clujean cu tiraj semnificativ.
Obligă pârâta la 2.482,70 lei cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei.
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunțată în ședința publică din 14 Iunie 2019.
Curtea de Apel Cluj,
Admite în parte recursul declarat de pârâta UNIVERSITATEA ”BABES-BOLYAI”, cu sediul
în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, jud. Cluj, împotriva sentinței civile nr. 1.445 din
14.06.2019 pronunțată în dosarul nr. 3100/117/2018 al Tribunalului Cluj, pe care o casează, în parte,
respectiv în ceea ce privește petitul de acordare a daunelor morale și rejudecând acest petit diminuează
cuantumul daunelor morale de la suma de 10.000 lei la suma de 3.000 lei.
Menține restul dispozițiilor sentinței recurate.
Obligă recurenta pârâtă să plătească reclamantei intimate ROMAN DIANA-MARIA CNP
2850310205561, cu domiciliul în mun. Deva, Aleea Florilor, bl 1,sc. 1, et. 1, ap. 2, jud. Hunedoara și
reședința în Cluj-Napoca, str. Donath nr.60 bl.P5, sc.2, ap.12, jud. Cluj și cu domiciliul procesual ales
la S.C.A. MUREȘAN, MITITEAN,CLEJA, situat în mun. Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 3335-37, sc.B, ap.4, jud. Cluj, suma de 2.000 lei cheltuieli de judecată în recurs.
Decizia este definitivă și executorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 17.01.2020.

