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Dosar nr. 2133/3/2016 (Numiir in format vechi 6137/2016) 

ROMANIA 
CURTEA DE APEL BUCURE~TI 

SECTIAA VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA ~I , " 
ASIGURARI SOCIALE 

INCHEIERE 
~edinta publica din data de 11 Mai 2017 

Completul constituit din: 
PRE~EDINTE: LILIANA CAMELIA VIZITEU 

JUDECATOR: DANIELA IULIANA MARINESCU 
Grefier: Cristina Cernea 

Pe rol solulionarea apelului formulat de apelanta-reclamanta UNIUNEA 
SINDICATELOR CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA 
BUCURE~TI in numele ~i pentru membra de sindicat MIHAl (CACARAN) PETRUTA 
impotriva sentintei civile nl'. 4999116.05.2016, pronunlata de Tribunalul Bucure~ti - Sectia a 
VIII-a Conflicte de Munca ~i Asigurari Sociale, in dosarul nr. 2133/3/2016, in contradictoriu 
cu intimatii-paniti UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE~TI, MINISTERUL 
EDUCATIEI ~I CERCETARII ~TIINTIFICE ( fostul MINISTERUL EDUCATIEI 
NATIONALE), STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ~i 
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII, avand ca obiect: 
despagubire. 

La ape lui nominal facut in ~edinla publica, se prezinta intimata-parata 
UN IVERS ITA TEA POLITEHNIcA BUCURE~TI, prin consilier juridic Andreea Hodrea, cu 
delegatie de reprezentare la dosar, lipsa fiind apelanta-reclamanta ~i ceilalti intimali-parali. 

Proeedura de citare este legal indeplinita. 
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de ~edinla, conform alt. 121 alin. 2 din 

Regulamentul de Ordine Interioarii al Instantelor Judeciitore~ti, care invedereaza instantei 
obiectul eauzei, pih1ile, legalitatea indeplinirii proeedurii de citare, faptul ea la data de 
10.04.2017, intimata-parata UN IVERS IT A TEA POLITEHNICA BUCURE~TI, a depus 
concluzii serise, iar la data de 11.05.2017, apelanta-reclamanta a depus 0 preeizare, dupa 
care, 

A vand in vederea ca nu sunt alte cereri, Curtea eonstata cercetarea judeeatoreasea 
ineheiata ~i in raport de prevederile art. 392 Cod proeedura civila eonstata eauza in stare de 
judeeata ~i acorda euviintul intimatei-parate in eombaterea apelului. 

La interpelarea instantei de a preciza daca i-au fost acordate apelantei acele sume 
compensatorii, intimata-parata, prin consilier juridic, precizeaza faptul ca legislalia in vi go are 
de la acel moment nu mai prevedea acordarea sporului de doctor ~i nici a sumelor 
compensatorii; arata ca de sumele compensatorii au beneficiat doar persoanele care inainte de 
anul 2009 primeau sporul de doctor, iar persoanele angajate dupa data de 1.01.2010 nu au 
beneficiat de aceste sume compensatorii. 

Invedereaza faptul ca apelanta a beneficiat de sporul de doctor odata cu aparitia legii 
193/2016. 

Intimata-parata UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE~TI, prin consilier 
juridic, solicita respingerea apelului ~i mentinerea ca temeinica ~i legala a sentintei civile 
pronuntate de Tribunalul Bucure~ti. 

Curtea, in raport de prevederile art. 394 Cod procedura civila, constata inchise 
dezbaterile ~i retine cauza in pronunlare. 



CURTEA 

Avand nevoie de timp pentru a delibera, va dispune amanarea pronun!arii, in temeiul 
art.396 alin.l Cod procedura civila, astfel ca, 

DlSPUNE: 

Ami'ma pronuntarea In cauza la data de 26.05.2017. 
Pronuntata In ~edinla publica de la 11.05.2017. 

Pre~edinte 

Liliana Camelia Vizitcu 

Grefier 
Cristina Cernea 
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Judcclitor 
Daniela Iuliana Marinescu 
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ROMANIA 
CURTEA DE APEL BUCURE~TI 

SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA ~I , -
ASIGURARI SOCIALE 

DECIZIA NR. 3266/2017 
~edinta publica din data de 26 Mai 2017 

Completul constituit din: 
PRE~EDINTE: LILIANA CAMELIA VIZITEU 

JUDECATOR: DANIELA IULIANA MARINESCU 
Orefier: Cristina Cernea 

Pe rol solulionarea apelului formulat de apelanta-reclamanta UNIUNEA 
SINDICATELOR CADRE LOR DIDACTICE DIN UNIVERSITA TEA POLITEHNICA 
BUCURESTI In numele ~i pentru membrul de sindicat MIHAl (CACARAN) PETRUTA 
Impotriva sentinlei civile nr. 4999116.05.2016, pronunlata de Tribunalul Bucure~ti - Sectia a 
VIJI-a Conflicte de Munca ~i Asigurari Sociale, In dosarul nr. 2133/3/2016, In contradictoriu 
cu intimalii-parali UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, MINISTERUL 
EDUCATIEI SI CERCETARII STIINTIFICE ( fostul MINISTERUL EDUCATIEI 
NATIONAL E), STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ~i 
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII, avand ca obiect: 
despagubire. 

Dezbaterile au avut loc In ~edinla publica din 11.05.20 17 ~i au fost consemnate In 
incheierea de ~edinla de la acea data, care face parte integranta din prezenta, cand Curtea, 
avand nevoie de timp pentru a delibera, In temeiul art. 396 alin.1 Cod procedura civila, a 
amanat pronunlarea In cauza pentru data de astazi, cand 

CURTEA, 

Deliberand asupra apelului civil de fala, constata: 
Prin Sentinla civila 4999116.05.2016, pronunlata de Tribunalul Bucure~ti - Seclia a 

VIJI-a Conflicte de Munca ~i Asigurari Sociale, In dosarul nr. 2133/3/2016, a fost admisa 
exceplia prescripliei dreptului la actiune ~i In consecinla a fost respinsa actiunea fonnulata de 
recIamanta UNIUNEA SINDICA TEL OR CADRE LOR DIDACTICE DIN 
UNIVERSlT A TEA POLITEHNICA, In numele ~i pentru membrul sau MIHAl (CACARAN) 
PETRUTA, In contradictoriu cu paralii UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE, STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL 
FINANTELOR PUB LICE ~i CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA 
DISCRIMINARII, ea prescrisa. 

In eonsiderentele hotararii, instanla de fond eonstata ca prin eererea Inregistrata pe 
rolul Tribunalului Bucure~ti Seelia a VIII-a Confliete de Munca ~i Asigurari Sociale sub nr. 
2133/3/2016 la data de 20.01.2016 recIamantul UNIUNEA SINDICATELOR CADRELOR 
DIDACTICE DIN UNIVERSlT A TEA POLITEHNICA BUCURESTI In numele ~i pentru 
membrul sau MIHAl (CACARAN) PETRUTA a solieitat in eontradietoriu eu paralii: 
UNIVERSlT ATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, MINISTERUL EDUCA TIEl 
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NATIONALE, STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLlCE, 
CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBA TEREA D1SCRIMINARII, obligarea paralilor 
la plata de despagubiri pentru prejudiciul creat prin discriminare, echivalente eu 
contravaloarea a 15% pentru titlul de doctor, calculate de la 01.01.2010 pana la zi, actualizate 
cu indicele de int1alie lunar ~i in continuare, cu cheltuieli de judecata. 

In motivarea acliunii a aratat reclamantul ea mi. 50 alin. (10) din Legea nr. 12811997, 
in vigoare pana la data de 9 februarie 20 11 (data intrarii in vigoare a Legii educaliei nalionale 
nr. 112011), cu moditicarile ~i completarile ulterioare, a reglementat acordarea sporului de 
15% din salariul de baza, pentru personalul didactic din lnvalamantul preuniversitar cu titlul 
~tiinlitic de doctor, insa dispozilia citata nu a mai fost aplicata cadrelor didactice care au 
oblinut titlul ~tiinlific de doctor ulterior datei de I ianuarie 2010, ceea ce este vadit neiegal, 
neconstitulional ~i discriminatoriu. 

A invederat reclamantul ca potrivit art. 8 din Anexa nr. 5, Capitolul I din Legea nr. 
63/2011 privind incadrarea ~i salarizarea in anul 2011 a personalului didactic ~i didactic 
auxiliar din invalamant: "Persoanele care la dala de 31 decembrie 2009 beneficiau de un 
spor pentru lillul Jliin(ific de doclor benejiciazii de 0 compensa(ie Iranzitorie calclIlalii prin 
aplicarea procenlului de 15% la salariul de bazii slabilil polrivit prezenluilli capilol, calcllial 
ca sumii fnlre iiI. A, B, C, D, E ale arl. 3." precum ~i ca in materia salarizarii personalului 
didactic, dispoziliile Legii nr. 63/2011 au fost aplicabile ~i In anul 2012 [efect al Legii nr. 
283120/1 - articolul unic, pct. 2, art. II - art. 1 alin. (4)] ~i sunt aplicabile ~i in anul2013 [efect 
al art. 2 din Ordonanla de urgenla a Ouvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 
personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 
precum ~i unele masuri fiscal-bugetare, care face trimitere la textul Legii nr. 283/2011], dar ~i 
in anul 2014 [efect al mi. 1 alin. (4) din Ordonanla de urgenla a Ouvernului nr. 103/2013 
privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice in anul 2014, precum ~i aile masuri 
in domeniul cheltuieiilor pub lice, potrivit caruia: ,,(4) fn anul 2014, fn ceea ce privqle 
salarizarea personalului didactic Ji didactic allxiliar din fnvii(iimiinl, se aplicii prevederile 
Legii nr. 6312011 "]. 

A concluzionat reclamantul ca in Romania exista cadre didactice at1ate in situatii 
identice - detinand titlul ~tiintific de doctor care sunt remunerate diferit, In func(ie de data 
obtinerii titlului, cele care au obtinut titlul ~tiintific de doctor anterior datei de 31 decembrie 
2009 primesc In continuare sporul de 15% sub forma de compensatie tranzitorie, iar eele care 
au obtinut titlul ulterior datei de 1 ianuarie 2010 nu primesc nimic. 

A sustinut reclamantul ca s-a creat astfel 0 situatie de discriminare, Inealciindu-se 
astfel principiul egalitalii prevazut de mi. 16 din Constitulie, art. 5 alin. (I) din Legea nr. 
53/2003 ~i art. 14 din Conventie. Diminuarea veniturilor, ca efect al neacordarii dreptului In 
cauza, pentru un grup de salariali duce la Incalcarea principiului egalitalii, sens In care s-a 
pronunlat Consiliul Nalional pentru Combaterea Discriminarii, In punctul de vedere emis la 
data de 30.01.2014. 

In ceea ce prive~te cuantumul despagubirilor solicitate, a aratat reclamantul ca potrivit 
art. 21 alin. (I) din 0.0. nr. 137/2000, aprobata ~i modificata prin Legea nr. 27/2004, In toate 
cazurile de discriminare prevazute In ordonanla, persoanele discriminate au dreptul sa 
pretinda despagubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum ~i restabilirea situaliei 
anterioarc discriminarii sau anularea situatiei create prin discriminare potrivit dreptului 
comun. 

In drept s-au invocat art. 5 din Codul muncii, Ordonanla 137/2000, mi. 50 (10) din 
Legea 128/1997, Protocolul nr. 12 la Convenlia Europeana a drepturilor Omului, art. 14 din 
Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Legea 63/2011, art. 161 alin 4 Codul Muncii. 

Analizimd actele ~i lucrarile dosarului ~i examinand cu priori tate exceplia prescripliei 
dreptu1ui la aeliune, Tribunalul retine ca reclamanta Mihai Petrula, membra a Uniunii 
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Sindicatelor Cadre lor Didactice din Universitatea Politehnica Bucure~ti, este angajata a 
Universitatii Bucure~ti, detiniind titlu de doctor, astfel cum rezulta din adeverinta nr. 
1205/1 0.07.2015 aflata la fila 15 dosar. 

Demersul procesual de fata are drept scop obligarea piiriitilor la plata de despagubiri 
pentru prejudiciul creat prin discriminarea izvorata din Legea 63/2011, echivalente cu 
contravaloarea a 15% pentru titlul de doctor, calculate de la 01.01.2010 pana la zi, actualizate 
cu indicele de inflatie lunar ~i In continuare, cu cheltuieli de judecata. 

Asupra exceptiei prescriptiei dreptului la actiune, instanta retine ca prescriptia 
dreptului la actiune este 0 sanctiune a creditorului nediligent, care ramaniind In pasivitate 0 

perioada mai mare de timp, prevazuta de lege, nu-~i mai poate valorifica dreptul subiectiv pe 
calea actiunii Injustitie. 

In speta, avand In vedere intervalul pentru care se solicita despagubiri respectiv de la 
01.01.2010 la zi, termenul de prescriptie a Inceput sa curga anterior intrarii In vigoare a 
Noului Cod civil, astfel ca In baza art. 6 alin 4 din N.c.civ, normele juridice aplicabile In 
materia prescriptiei vor fi dispozitiile Decretului nr.167/1958. 

Potrivit art. I lit. c) din Decretul nr. 167/1958, In situatia In care obiectul conflictului 
individual de munca consta In plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despagubiri 
catre salariat, precum ~i In cazul raspunderii patrimoniale a salariatilor fata de angajator, 
dreptul la actiune se prescrie In termen de 3 ani de la data na~terii lui. 

In ceea ce prive~te momentul de la care Incepe sa curga termenul de prescriptie de 3 
ani, In cauza de fata, dreptul la actiune pentru recuperarea sumelor pretins a fi fost Incasate 
necuvenit de catre piiriH s-a nascu! la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa 
cunoasca paguba ~i pe cel raspunzator de aceasta, In acord cu dispozitiile art. 8 alin. 1 ~i alin. 
2 din Decretul 16711958 (aplicabilln speta, In lumina art. 6 alin. 4 din Noul Cod Civil ~i alt. 
201 din Legea 7112011, potrivit cu care prescriptiile Incepute sub imperiul legii vechi sunt 
supuse In Intregime dispozitiilor legale care Ie-au instituit, In conditiile In care pretentiile 
deduse judecatii sunt aferente unei perioade anterioare datei intrarii In vigoare a Noului Cod 
Civil - 1 octombrie 2011). 

In speta, ca fundament al pretentiilor cu titlu de despagubire s-a invocat discriminarea 
rezultiind din lege, constiind In aceea ca cei care nu au obtinut titlul de doctor anterior datei de 
31.12.2009 primesc In continuare spor de 15% sub forma de compensatie tranzitorie, iar aceia 
care au obtinut tit lui ulterior datei de 01.01.2010 nu primesc acest spor sau compensatie, 
situatie nascuta ca urmare a intrarii In vigoare a Legii nr. 63/2011. 

Or, prescriptia Inceputa la data de 13 mai 2011, data intrarii In vigoare a Legii nr. 
263/2010, data la care reclamantul neputiind invoca necunoa~terea legii, trebuia sa cunoasca 
paguba ~i pe cel care raspunde de ea, s-a Implinit la data de 13.05.2014, anterior datei 
introducerii actiunii, care a fost 20 ianuarie 2016. 

Prin urmare, instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune ~i, In 
consecinta, a respins actiunea, ca prescrisa. 

impotriva acestei hotariiri, In termen legal a declarat apel UNIUNEA 
SINDICATELOR CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA 
BUCURE:;;TI In numele ~i pentru membrul de sindicat MIHAl (CACARAN) PETRUTA, 
care a sustinut ca hotariirea atacata este netemeinica. 

Privitor la exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, apelanta arata ca prin 
actiune nu s-a solicitat plata unor drepturi bane~ti, ci despagubiri ca urmare a discriminarii 
suferite de angajat pentru neacordarea despagubirilor corespunzatoare sporului de doctorat, in 
conditiile in care, colegilor sai aflati In conditii similare Ii s-a acordat 0 astfel de despagubire. 

Chiar daca se impune retinerea exceptiei prescriptiei dreptului la aqiune, aceasta se 
impune a fi relinuta partial, actiune nefiind prescrisa pentru ultil11ii 3 ani. 
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Discriminarea invocata in suslinerea aqiunii, arata apelanta, a inceput cu 1.01.20 10 ~i 
continua ~i in acest moment, fiind nevoita sa 0 suporte lunar, astfel ca tennenul de prescriplie, 
se calculeaza pentru fiecare luna aferenta acestei perioade. 

in consecinla, apelanta susline ca se impune respingerea excepliei prescripliei 
dreptului la aqiune, iar pe fond admiterea aqiunii. 

Intimata UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE:>TI a formulat intampinare, 
solicitand prin aceasta respingerea apelului ~i menlinerea hotararii atacate ca fiind temeinica 
~i legala. 

Dreptul la aqiune al reclamanlilor s-a stins prin implinirea termenului general I de 
prescriplie, avand in vedere ca nu a fost exercitat in interiorul termenului de 3 ani de la data la 
care erau datorate sumele solicitate, astfe! cum in corect a apreciat si instanla de fond. 

Drepturile solicitate de reclamanli erau datorate incepand cu data de 01.01.2010, 
termenul general de prescriplie incepand sa curga de la aceasta data ~i la data formularii 
prezentei acliuni, respectiv 20.01.2016, dreptul de a mai solicita aceste drepturi salariale este 
prescris, efectul implinirii termenului de prescriplie fiind acela al stingerii iremediabile a 
dreptului la aqiune. 

Intimatul-parat STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, 
prin 1ntampinare a solicitat la randul sau respingerea apelului, iar 1n situalia 1n care se va face 
aplicarea dispoziliilor mi. 480 alin. 3 Cod procedura civila, sa fie admisa exceplia lipsei 
calitalii procesuale pasive. 

in apel, s-a prod us proba cu inscrisuri, fiind depuse de catre intimata 
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE:>TI, adeverinla eliberata pe numele 
reclamantei, cuprinzand sumele compensatorii pentru sporul de doctorat , de care aceasta a 
beneficiat, incepand cu 1.09.2016, copie celiificata de pe contractul individual de munca al 
reclamantei, copie de pe adeverinla nr. 479/10.05.2017, prin care angajatorul menlioneaza ca 
de la data angajarii , 01.04.2013 ~i pana la 1.09.2016, reclamanta nu a beneficiat de 
compensalii tranzitorii pentru tit lui ~tiinlific de doctor, confOlm legii. 

Curtea, examinand hotararea apelata prin prisma criticilor aduse de apelant ~i a 
dispoziliilor de drept procesual ~i material incidente in cauza, constata apelul intemeiat, 
impunandu-se fala de dispoziliile art. 480 (3) Cod procedura civila, anularea hotararii ape late 
~i rejudecarea fondului pentru considerentele ce se vor expune in continuare: 

in raport de sUSlinerile din cererea de chemare in judecata, Curtea constata ca dreptul 
de care se prevaleaza reclamanta este cel de a fi despagubita pentru neplata sporului de 15% 
pentru titIul de doctor. 

Contrar considerentelor instanlei de fond, exceplia prescripliei dreptului material la 
acliune pentru pretenliiie aferente perioadei 1.04.2013-31.08.2016, se impune a fi respinsa cu 
consecinla solulionarii cauzei pe fond. 

Prin Decizia 2112016, pronunlata de ICC] 1n recurs in interesul legii, s-a statuat cu 
putere obligatorie pentru instanle, 1n condiliile art. 517 alin. (4) din Codul de procedura civila 
ca " in inlerpretarea Ji aplicarea di,pozifiilor art. 30 alin. (6) Ji arl. 48 alin. (1) pcl. 7 din 
Legea 33012009, art. 4 alin. (1) , arl. 6 alin. (1) din Ordonanfa de Urgenfa a Guvernului nr. 
112010, art. 1 alin. (5) din Legea nr. 28512010 Ji arl. 8 din anexa nr. 5 a Legii 63120ll, all 
dreptul la sume compensatorii persoanele care au dobdndit tillul de doc lor dupa intrarea in 
vigoare a Legii 33012009". 

in considerarea deciziei 1n recurs 1n interesul legii prin care se recunoa~te dreptul 
reclamantei la despagubiri pentru sporul de 15% pentru titIul de doctor pentru perioada 
ulterioara aplicarii Legii 330/2009 ~i pana la aparilia Legii 7112015, Curtea constata cii 
dreptul material la aqiune pentru pretenliile deduse judecalii, nu este prescris decat pentru 
perioada anterioara datei de 20.01.20 13 ~i drept urmare se impune anularea hotararii instanlei 
de fond, conform dispoziliilor art. 480 alin. 3 Cod procedura civil a . 
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Rejudecand cauza, Curtea constata ca prin cererea de chemare in judecata, reclamanta 
a solicitat in contradictoriu cu para\ii UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN 
BUCURESTI, MINISTERUL EDUCATIEI NA TIONALE, STATUL ROMAN PRIN 
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, CONSILIUL NATIONAL PENTRU 
COMBA TEREA DISCRIMINARII, obligarea para\ilor la plata de despagubiri pentru 
prejudiciul creat prin discriminare, echivalente cu contravaloarea a 15% pentru tillul de 
doctor, calculate de la 01.01.2010 pana la zi, actualizate cu indicele de infla\ie lunar ~i in 
continuare, cu cheltuieli de judecata. 

In motivarea aqiunii a aratat reclamantul ca art. 50 alin. (10) din Legea nr. 128/1997, 
in vigoare pana la data de 9 februarie 20 II (data intrarii in vigoare a Legii educa\iei na\ionale 
nr. 1120 11), cu modificarile ~i completarile ulterioare, a reglementat acordarea sporului de 
15% din salariul de baza, pentru personalul didactic din inva\amantul preuniversitar cu tillul 
~tiin\ific de doctor, insa dispozi\ia citata nu a mai fost aplicata cadrelor didactice care au 
ob\inut tillul ~tiin\ific de doctor ulterior datei de I ianuarie 20 I 0, ceea ce este vadit nelegal, 
neconstitu1ional ~i discriminatoriu. 

A invederat reclamantul ca potrivit mi. 8 din Anexa nr. 5, Capitolul I din Legea nr. 
63/20 II privind incadrarea ~i salarizarea in anul 20 II a personalului didactic ~i didactic 
auxiliar din inva1amant: "Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 ben~ficiau de un 
spar pentru titlul ~tiin{ific de doctor benejiciazii de a compensa{ie tranziforie calculatii prin 
aplicarea procentului de 15% la salariul de bazii stabilif potrivit prezentului capitol, calculat 
ca sumii intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3." precum ~i ca in materia salarizarii personalului 
didactic, dispoziliile Legii nr. 63/20 II au fost aplicabile ~i in anul 2012 [efect al Legii nr. 
28312011 - articolul unic, pct. 2, art. II - art. I alin. (4)] ~i sunt aplicabile ~i in anul2013 [efect 
al mi. 2 din Ordonan1a de urgen1a a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor 
personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, 
precum ~i unele masuri fiscal-bugetare, care face trimitere la textul Legii nr. 283/2011], dar ~i 
in anul 2014 [efect al art. I alin. (4) din Ordonan\a de urgenla a Guvernului nr. 103/2013 
privind salarizarea personalului platit din fonduri pub lice in anul 2014, precum ~i alte masuri 
in domeniul cheltuielilor publice, potrivit caruia: ,,(4) in anul 2014, in ceea ce prive~te 
salarizarea personalului didactic :ji didactic auxiliar din invii{iimant, se aplicii prevederile 
Legii nr. 63120 II"]. 

A concluzionat reclamantul ca in Romania exista cadre didactice aflate in situa\ii 
identice - de\infmd tillul ~tiinlific de doctor care sunt remunerate diferit, in funqie de data 
ob\inerii titlului, cele care au obtinut tillul ~tiin\ific de doctor anterior datei de 31 decembrie 
2009 primesc in continuare sporul de 15% sub forma de compensalie tranzitorie, iar cele care 
au obtinut tillul ulterior datei de I ianuarie 2010 nu prim esc nirnic. 

A sus\inut reclarnantul ca s-a creat astfel 0 situa1ie de discriminare, incalcandu-se 
asHel principiul egalita\ii prevazut de art. 16 din Constitu\ie, art. 5 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003 ~i mi. 14 din Conven1ie. Diminuarea veniturilor, ca etect al neacordarii dreptului in 
cauza, pentru un grup de salaria\i duce la incalcarea principiului egalita1ii, sens in care s-a 
pronun\at Consiliul Na1ional pentru Cornbaterea Discrirninarii, in punctul de vedere emis la 
data de 30.01.2014. 

In ceea ce prive~te cuantumul despagubirilor solicitate, a aratat reclamantul ca potrivit 
mi. 21 alin. (I) din O.G. nr. 137/2000, aprobata ~i modificata prin Legea nr. 27/2004, in toate 
cazurile de discriminare prevazute in ordonan\a, persoanele discriminate au dreptul sa 
pretinda despagubiri proportional cu prejudiciul suferit, precum ~i restabilirea situa\iei 
anterioare discrirninarii sau anularea situa\iei create prin discriminare potrivit dreptului 
comun. 
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In drept s-au invocat art. 5 din Codul muncii, Ordonanta 137/2000, art. 50 (10) din 
Legea 128/1997, Protocolul nr. 12 la Conventia Europeana a drepturilor Omului, art. 14 din 
Conventia Europeana a Drepturilor Omului, Legea 63/20 II, art. 161 alin 4 Codul Muncii. 

La data de 18.02.2016 parata Universitatea Politehnica din Bucure~ti, a depus 
Intampinare prin care a invocat exceptia prescriptiei dreptului la actiune iar pe fond a solicitat 
respingerea cererii de chemare in judecata ca nefondata, doarece Incepand cu data de 
01.01.2010. toate prevederile legale privitoare la acordarea sporului pentru titlul ~tiintific de 
doctor au fost abrogate prin Legea salarizarii unitare nr. 330/2009. In conformitate cu art.6 al 
O.U.G. nr.1I201O privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal 
din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora , in cazul in care drepturile salariale 
determinate in conformitate cu Legea cadru 330/2009 sunt mai mici decat cele stabilite prin 
legi sau hotarari ale guvernului fata de luna decembrie 2009 se acorda 0 suma compensatorie 
cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, in masura in care persoana isi desfasoara 
activitatea in acelea~i conditii. 

A mai aratat parata ca In anul 20 II, personalului care la data de 31 decembrie 2009 
beneficia de sporul pentru titlul ~tiintific de doctor i s-a mentinut suma aferenta acestui spor in 
compensatie tranzitorie conform prevederilor Legii 285/2010 si a Legii nr.63/20 II. In 
concluzie, prin abrogarea prevederilor legislative privitoare la acordarea sporului pentru titlul 
~tiintific de doctor, persoanele care au obtinut acest titlu dupa intrarea in vigoare a Legii 
284/20 I 0 nu mai au baza legislativa in virtutea careia sa primeasca sporul de 15% ce face 
obiectul acestei cereri de chemare in judecata. 

In ceea ce prive~te capatul de cerere al reclamantilor prin care se invoca discriminarea, 
a aratat parata ca In speta de fata, prin cererea de chemare in judecata, reclamantii solicita, 
potrivit propriilor sustineri, ca instanta de judecata sa constatate caracterul discriminatoriu al 
dispozitiilor art.8 din Anexa 5 Legea 63/20 II ~i acordarea catre acesta a drepturilor 
reprezentand sporul de doctorat de 15% anterior mentionat cu titlu de despagubiri pentru 
discriminare, sustinlnd ca aceste dispozitii nu au 0 justificare obiectiva ~i rezonabila ~i sunt 
discriminatorii prin prisma prevederilor Constitutiei Romaniei si a Codului Muncii, potrivit 
carOl'a "toti oamenii,fijra nici 0 discriminare, au dreptulla salariu egal pentru munca egala". 
Pe cale de consecin{a, in mod nelegal, reclaman{ii solicita instan{ei sa com·tate 
neconslitu{ionalilalea prevederilor unui acl normativ ~'i sa acorde dreplul prevazut de norma 
juridica unoI' persoane ce nu se inscriu in ipoteza normei juridice (respecliv aceea de a.li 
ben~ficiar al lillului ,liinlific de docIO/~. deci implicit se solicita " Inlocuirea (unor nonne 
juridice) cu norme create pe cale judiciara sau cu prevederi cuprinse In acte normative 
neavute In vedere de legiuitor la adoptarea actelor normative considerate discriminatorii. 

In drept s-au invocat ~i deciziile nr.818-82112008, Decizia nr. 89/2014 si Decizia nr. 
594/05.06.2012 ale Cur(ii Constitutionale. 

La data de 18.02.2016 paratul MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE SI 
CERCET ARJI $TIINTIFICE (FOST MECS) a fonnulat Intampinare prin care a invocat 
excePtia lipsei calitatii procesuale pasive a Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii 
$tiintifice, deoarece acestanu este angajatorul reclamantei din cauza, nu plate~te acesteia 
salariul lunar, Intre acesta ~i reclamanta nu exista raporturi directe, exceptia prescriptiei 
pretentiilor reclamantei pentru perioada 01.01.20 I 0- 20.01.2013 Intrucat potrivit mt. 27 
alin.(2) din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicata ,,(2) Termenul pentru introducerea cererii esle de 3 ani ,i curge de la 
data saviir,irii faptei sau de la data la care persoana interesala putea sa ia cuno:jtin(a de 
savar§irea ei. ", iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea pretentiilor, ca nelntemeiate. 

A invederat paratul ca sporul pentru acordarea titlului ~tiintific de doctor pentru 
personalul didactic ~i pentru alte categorii de salariati a fost eliminat Incepand cu data de 
01.01.20 I O. Pentru salariatii-personal didactic care 11 aveau in plata anterior datei de 
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01.01.20 I 0, acest spor se achita ca ~i suma compensatorie, ca 0 masura tranzitorie, pana la 
i'ntrarea in vigoare a dispozitiilor Legii nr.284/20 I O. Din 01.01.20 I 0 s-a aplicat Legea 
n1'.330/2009 ~i dispozitiile art.6 din OUG n1'. 112010, in sensu I ca s-a acordat 0 suma 
compensatorie cu caracter tranzitoriu, care sa acopere diferenla dintre salariul recalculat ~i eel 
platit in decembrie 2009. In anul 201 I, personalul care beneficia de acest spor la data de 
31.1 2.2009 i s-a mentinut suma aferenta in cadrul aceleia~i compensatii tranzitorii conform 
prevederilor Legii nr.285/20 I 0 ~i Legii nr.63/20 I I. Personalul didactic care a obtinut acest 
titlu ~tiinlitic de doctor dupa intrarea in vigoare a Legii nr.284/20 10 nu poate primi acest spor 
de 15% deoarece acordarea acestuia nu este prevazuta de legea salarizarii unitare ~i nu- I 
aveau in decembrie 2009, pentru a Ii se acorda in continuare ca ~i suma compensatorie. 

A sustinut paratul ca in prezent nu exista temeiul legal pentru acordarea sporului de 
15% pentru detinerea titlului ~tiinlific de doctor, iar sumele solicitate de reclamanti nu 
reprezinta "un bun" in sensul prevazut de art.! din Protocolul aditional nr.1 al Convenliei, 
neavand 0 baza suficienta in dreptul intern. Drept urmare, acordarea acestui spor nu mai este 
prevazuta de legea salarizarii pe anii 2010, 201 I, 2012, 2013, 2014 ~i 2015, iar instanta nu se 
poate substitui legislativului, singurul care poate modifica legea in sensul dorit de reclamanti. 
In ceea ce prive~te incalcarea principiului egalitatii in fata legii si nediscriminarii, prin 
acordarea sporului de doctorat doar celor care au obtinut acest titlu pana la data de 
31.12.2009, a apreciat paratul ca instantele de judecata nu pot cenzura solutia aleasa de 
legiuitor in stabilirea retributiei unoI' categorii profesionale ~i sa stabileasca alte drepturi 
salariale decilt cele prevazute de lege deoarece s-ar incalca rolul Parlamentului de unica 
autoritate legiuitoare a larii ~i principiul separatiei puterilor in stat. De asemenea, aplicarea 
prevederilor Legii n1'. 71/20 IS trebuie sa se realizeze de catre ordonatorii de credite cu 
respectarea Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, precum ~i ale Legii 
n1'.50012001 privind finanlele publice, cu modificarile ulterioare. 

In drept s-au invocat dispozitiile mi. 205 Codul de procedura civila. 
La data de 3.03.2016 paratul STATUL ROMAN PRIN MINISTERUL 

FINANTELOR PUBLICE, a depus intampinare prin care a invocat lipsa calitatii sale 
procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii, ca neintemeiata. 

In motivare s-a aratat ca, intrucat, prin cererea de chemare in judecata a reclamanlilor 
se solicita acordarea cu titlu de despagubiri pentru prejudiciul creat prin discriminare a 
sumelor echivalente contravalorii sporului de 15%, ca urmare a detinerii titlului ~tiinlitic de 
doctor, actualizate cu indicele de inflatie ~i In continuare, apreciem ca practic, se tinde la 
recunoa~terea unui drept de natura salariala cu caracter permanent. in raport de care doar 
angajatorul reclamantilor justifica calitate procesuaIa pasiva In cauza, respectiv Universitatea 
Politehnica Bucure~ti, singurul care poate fi obligat In raportul juridic dedus judecalii. Pe de 
alta parte, StatuI Roman prin Ministerul Finantelor Publice nu are calitate procesuala pasiva, 
nici In raport de ati.3 alin.(I) lit. c din HG n1'. 344 din 30 aprilie 20 I 4 privind organizarea ~i 
functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale ~i Persoanelor Varstnice, 
precum ~i pentru modificarea unor acte normative, in conformitate cu care, In vederea 
realizarii rolului sau, Ministerul Muncii, Familiei ~i Protectiei Sociale indepline~te functia de 
reprezentare, respectiv "reprezinfii Guvernul in relaliile cu insfituliile ~'i organismele, 
organizaliile ~'i asoeialiile inlerne. eUl'Opene si infernalionale din domeniile sale de aclivitale, 
promovand inleresul national: " 

Pe fond a aratat pariltul ca in cauza de fata, reclamantii nu au indicat in concret 
criteriul de discriminare, care ar fi stat la baza diferentierii sesizate. Pe de alta parte, Curtea 
Europeana a Drepturilor Omului a statuat ca politica salariala a personalului bugetar este 
atributul exclusiv al Statului, cuantumul drepturilor de natura salariala tiind indisolubil legat 
de nivelul resurselor bugetului din care acestea se achita, iar statui prin legislativul sau, 
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dispune de 0 larga latitudine prin prisma Conventiei de a stabili politica economica ~i sociala 
a tarii (Hotararea din 21.02.1986 pronuntata in cauza James ~i altii impotriva Marii Britanii). 

A mai aratat piiriltul ca reclamantii nu au un "bun actual " ~i nicio "speranta legitima" 
in sensul jurisprudentei constante a Curtii Europene a Drepturilor Omului, mi. I din Primul 
Protocolul adilional la Convenlie nu este aplicabil in spelii. Pe de aM parte, chiar daca s-ar 
considera ca reclamanlii ar avea un "bun" in sensu I Conventiei, ingerinla statului, constiind in 
abrogarea dispoziliilor legale care reglementau sporul de doctorat, este conform a celei de-a 
doua reguli statuate in mi. 1 din Protocolul nr.1 la Convenlie, intrucat masura criticata de 
reclamanli nu i-a determinat sa suporte 0 sarcinii disproportionata ~i excesiva, incompatibila 
cu dreptul la respectarea bunurilor garantat de art. I din Protocolul nr.l. Statui nu a depa~it 
marja sa de apreciere ~i nu a rupt justul echiIibru intre cerinlele de interes general ale 
colectivitatii ~i protectia drepturilor fundamentale ale individului. 

La data de 23.03.2016 reclamantul Uniunea Sindicatelor Cadrelor Didactice din 
Universitatea Politehnica Bucure~ti, in numele ~i pentru membrul de sindicat MIHAl 
(CACARAN) PETRUTA, a formulat raspuns la intampinari. 

Referitor la exceplia prescriptiei dreptului material la acliune in intampinarile 
formulate, a aratat reclamantul ca discriminarea invocata a luat na~tere incepiind cu 
01.01.20 10, ~i continua ~i in prezent, iar termenul de prescriplie se calculeaza pentru fiecare 
luna aferenta acestei perioade. 

Referitor la exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecatii, a aratat 
reclamantul ca nu solicita sporul de doctorat/dispozilie tranzitorie, ci despagubiri pentru 
discriminarea suferita prin faptul ca alIi colegi de pe pozilii egale primesc acest 
spor/dispozitie, aflandu-ne in prezenta unei discriminari indirecte, izvorata din lege. Primul 
grup prime~te in continuare suma echivalenta sporului de doctorat, chiar ~i dupa intrarea in 
vigoare a noii legi de salarizare, in timp ce al doilea grup nu are chemare la obtinerea unei 
sume echivalente cu sporul de doctorat. 

A mai aratat reclamantul ca paratul Ministerul Educatiei Nalionale are calitate 
procesualii pasiva in prezenta cauzii, avand in vedere dispoziliile art. 223 alin. (I) din Legea 
Educaliei nationale nr. 1120 II, art. 223 alin. (2) din Legea nr. 1120 11, mi. 216 alin. (I) din 
aceea~i lege, alin 2 lit. g) din acela~i text de lege in condiliile in care in perioada pentru care 
este formulata cererea de chemare in judecata, 01.01.2010 - prezent, fondurile pentru 
tinantare de baza (inclusiv fondul de salarii), s-au alocat de catre Ministerul Educatiei 
Nationale, in calitatea sa de ordonator principal de credite, pe baza Contractelor institutionale 
incheiate cu Universitatea din Bucure~ti. 

Reteritor la lipsa calitalii procesuale pasive a Statului Roman prin Ministerul 
Finanlelor Pub lice a suslinut reclamantul ca sumele datorate tuturor reclamantilor din prezenta 
cerere de chemare in judecata, provin direct de la Ministerul Finanlelor Publice, acesta fiind 
eel care are posibilitatea suplimentarii bugetului cu sumele pe care atat reclamanlii cat ~i alIi 
reclamanli din sectorul bugetar ar trebui sa Ie incaseze. 

Analiziind cu priori tate exceptiile invocate in cauza potrivit prevederilor art. 248 Cod 
procedura civila, Curtea constata ca fiind neintemeiata exceplia inadmisibilitalii actiunii fala 
de cele statuate prin Decizia 2112016 de ICCJ, iar in ceea ce prive~te excePtia lipsei calitalii 
procesuale pasive a paratilor Ministerul Educaliei Nalionale ~i a Statului Roman prin 
Ministerul Finanlelor Publice, se constata ca aceasta este intemeiata ~i in consecinla se 
impune a fi admisa ~i respinsa acliunea fata de cei doi parali penlru lipsa calitatii procesuale 
paSlve. 

Referitor la calitatea procesuala pasivii a Statului Roman prin MFP, Curtea retine ca 
pretenliile reclamantei constau in drepturi care nu pot fi platite decat de ditre angajator, iar 
chemarea in judecata a Ministerului Finantelor Publice, in cali tate de reprezentant al Statului 
Roman e nejustificata, avand in vedere ca reciamantii nu au avut ~i nu au raporturi de 
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muncalserviciu lncheiate cu Ministerul Finantelor Publice, pentru a ne ti putut raporta la 
clrepturi ~i obligatii izvon1.te din acestea, sau din aile raporturi obligationale. 

Aceea~i idee rezulta ~i din Decizia nr.1 0120 II (publicata In Monitorul Oficial 
nr.786/4.11,2011) prin care lnalta Curte de Casatie ~i Justitie a admis recursulln interesul 
legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe liinga lnalla Curte de Casatie ~i 

Justitie. Astfel, prin respectiva decizie s-a retinut ca "intre instilu{iile publice parate chemate 
in judecata pentru plata drepturilor de natura salariala ori a ajutoarelor financiare ~'i 

Ministerul Finan{elor Publice exista raporturi juridice de drept administrativ, care iau 
na~tere in virtutea obliga{ii/or 'egale reciproce ~i specifice ce Ie revin in procesul bugetar, iar 
intre Ministerul Finan{elor Pub/ice ~i institu{iile re.spective nu exista nicio obliga{ie de 
garan{ie sall de de.spagubire in cazul neexecularii de catre »instilu{ia publica a obligafiei ce 
ii incumba .fie in baza raportl/lui juridic de munca, .fie in baza dispozifiilor Legii nr. 
31512006. " 

Inalta Curte de Casatie ~i Justitie a constatat deci ca, de~i lntre institutiile publice 
piiriite ~i Ministerul Finanlelor Publice exista raporturi juridice de drept administrativ, nu 
exista 0 obligalie de garanlie. Drept urmare, cu atiit mai pUlin poate subzista obligalia de 
garanlie lntre angajatul unei institulii publice finanlate de la bugetul de at ~i Ministerul 
Finanlelor Publice, lntre cele doua subiecte existiind nieiun raport juridic. 

Pe cale de consecinla, urmiind acela~i ralionament, nici cererea ehemare In judecata a 
Ministerului Finanlelor Publice, de ciitre reclamanli nu este lntemeiata pe vreun raport juridic 
care sajustifice obligarea acestuia la satisfacerea pretenliilor ce fac obiectul cauzei. 

De asemenea, si In ceea ce-I prive~te pe piiriitul Ministerul Educaliei Nalionale ~i 

Cercetarii $tiinlifice, In raport de pretenliile reclamantei, se impune admiterea exeepliei lipsei 
calitalii procesuale pasive. 

Indiferent de sursa de finanlare a universitatii piiriite, raporturile de munca se leaga In 
mod direct numai lntre salariat ~i angajator, iar procedura de alocare de fonduri de catre 
ordonatorul principal de credite, In cauza de Ministerul Educaliei Nalionale ~i Cercetarii 
$tiinlifice, are loc In cadrul unui raport juridic de drept administrativ ce excede cadrului 
procesual creat de reclamanta prin cererea de chemare In j udeeata. 

In acest sens, s-a pronunlat ~i ICCJ, prin Decizia nr. 10119.09.2011, reliniind ca 
raporturile dintre ordonatorii de credite sau ordonatorul de credite ~i angajator nu permite 
atragerea In proces a ordonatorului de eredite pentru alocare de fonduri, solulie ce se impune 
cu atiit mai mult cu ciit este chemat pentru plata efectiva de despagubiri de natura salariala. 

In ceea ce prive~te fondul cauzei, fala de Deeizia 2112016, pronunlata In RIL de ICCJ, 
Curtea constata ca fala de lmprejurarea ca de la data angajarii , 1.04.2013 ~i piina la 
1.09.2016, ciind reclamantei is-au recunoscut drepturile In baza dispoziliilor Legii 71/20 IS, 
aceasta nu a beneficiat de sume compensatorii eorespunzatoare sporului de 15% pentru titlu 
de doctor, actiunea este lntemeiata ~i In consecinta se impune a fi admisa, In sensul obligarii 
angajatorului, respeetiv a piiriitei Universitatea Politehnica Bueure~ti la plata eatre reclamanta 
Mihai Petrula a sumelor compensatorii pentru sporul de 15% eorespunzator titlului de doctor 
pentru perioada 1.04.2013-31.08.2016. 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 
iN NUMELE LEGII, 

DECIDE: 

Admite apelul formulat de apelanta-reclamanta UNIUNEA SINDICATELOR 
CADRELOR DIDACTICE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURE$TI In 
numele ~i pentru membrul de sindieat MIHAl (CACARAN) PETRUTA, cu sediul ales pentru 
comuniearea aetelor de procedura la cab. Av. Dumitru lulia, In str. Caloian Judelul, nr. 17, bl. 
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B4C, sc. B, ap. 57, sector 3 lmpotriva sentinlei civile nr. 4999116.05.2016, pronun!atii de 
Tribunalul Bucure~ti - Sectia a VIIl-a Conflicte de Muncii ~ i Asiguriiri Sociale, In dosarul nr.' 
2133/3/2016, In contradictoriu cu intimatii-parati UNIVERSITATEA POLITEHNICA 
BUCURESTI, cu sediulln Bucure~ti , Splaiul Independentei, 11f. 313, sector 6, MlNlSTERUL 
EDUCATIEI SI CERCETARII STIlNTIFICE ( fostul MINISTERUL EDUCA TIEl 
NA TIONALE), cu sediul In Bucure~ti , str. General Berthelot, nr. 28-30, sector I, STA TUL 
ROMAN PRIN MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, cu sediul In Bucure~ti , str. 
Apolodor, nr. 17, sector 5 ~i CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBA TEREA 
DISCRIMINARlI , cu sediulln Bucure~ti , Piala Valter Maracineanu, nr. 1-3, sector I. 

Anuleaza sentin\a civila apelatii si judecand cauza, cu evocarea fondului: 
Admite exceplia prescripliei dreptului material la acliune doar In ceea ce prive~te 

pretenliile reclamantei anterioare datei de 20.01.2013 si, drept consecinlii, respinge cererea 
reclamantei avand ca obiect pretentiile anterioare datei de 20.01.2013 ca efect al prescripliei 
extinctive, 

Respinge exceplia inadmisibilitiilii ca nelntemeiatii. 
Admite exceplia lipsei calitiitii procesuale pasive ' a paralilor Ministerul Educaliei 

Nationale si Statui Roman prin Ministerul Finanlelor Publice si, drept consecinlii, respinge 
cererea formulata In contradictoriu cu ace~ti parali ca fiind introdusa lmpotriva unor persoane 
tara cali tate procesualii pasivii. 

Admite In parte acliunea. 
Obligii parata Universitatea Politehnica Bucure~ti la plata catre reclamanta a sumelor 

reprezentand echivalentuI a 15% din indemnizalia de lncadrare brutii, de la data de 0 1.04.2013 
pana la data de 31.08.2016, actualizate cu indicele de inflalie. 

Respinge restul pretenliilor ca nelntemeiate. 
Definitivii. 
Pro nun lata In ~edin!a publicii azi, 26.05.20 17. 

Pre~edinte 
Liliana Camclia Viziteu 
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