CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINĂRII
AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ
Bucureşti, Piaţa Valter Mărăcineanu nr. 1-3, et. 2, tel/fax. +40-21-3126578, e-mail: suport@cncd.org.ro

HOTARAREA NR 200
din data de 25.05.2011

Dosar nr. 16/2011
Petiţia nr. 192/11.01.2011
Petent: Dv
B
Reclamat: S.C. Netbridge Services S.R.L.
Obiect: Postare internet, anunţ angajare .varsta
I. Numele, domiciliul sau reşedinţa părţilor
1.1. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul petentilor.
1.1.1 D
B

I.2. Numele, domiciliul, reşedinţa sau sediul reclamatului .
1.2.1 S.C.Netbridge Services S.R.L., Bucureşti, b-dul.Pierr de
Coubertin, nr.3-5, Office Building, tronson AB, parter, biroul nr.2,
sector.2

II. Obiectul sesizării şi descrierea presupusei fapte de discriminare
2.1. Petenta prin petiţia on-line adresată CNCD sesizează cu privire la
postarea pe internet a unui anunţ de angajare care în opinia petentei
discriminează persoanele cu vârsta peste 45 ani.
III. Procedura de citare

'ţTia 'jsiO

3.1.
în temeiul art. 20, alin.4 din O.G. nr.137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a
îndeplinit procedura de citare a părţilor la data de 12.05.2011.

3.2. In vederea soluţionării sesizării , s-au efectuat investigaşii la sediul
S.C.Netbridge Services S.R.L. în data de 15.03.2011, raport ataşat la dosar.

IV. Susţinerile părţilor
4.1. Petenta susţine că anunţul postat pe internet la bursa locurilor de
muncă, respectiv, „candidatul ideal trebuie să îndeplinească următoarele
calităţi:să aibă experienţa în domeniu, să nu depăşeaşcă vârsta de 45 ani, să
cunoască limba italiana, să fie afidabil şi cu simţul responsabilităţii, dacă e
posibil, să fie un bun cunoscător al pieţii române de materii prime necesare
construcţiilor de drumuri, în vederea realizării unui amplu studiu de piaţă”, cu
stipularea vârstei
maxime este discriminatoriu şi ilegal considerând de
asemenea că atât firma care face recrutarea cât şi portalul bestjobs care a
permis postarea acestui anunţ ar trebui sancţionate.
4.2.
Urmare a îndeplinirii procedurilor de solicitări puncte de vedere şi citare
a părţilor , prin adresa înregistrată la Cncd cu nr.2875/04.05.2011, petenta
susţine că nu a dorit implicarea poersonală în acest caz de prezumtivă
discriminare ci doar atenţionarea CNCD vis a vis de postările cu restricţionarea
vârstei în anunţurile de angajare. De asemenea petenta susţine că se simte
hărţuită de procedurile pe care CNCD le -a întreprins în vederea soluţionării
acestui caz şi că nu doreşte să mai primească din partea CNCD nici o scrisoare
recomandată , să nu mai fie deranjată telefonic sau să mai fie contactată .
4.3. Petenta solicită retragerea plângerii şi declararea nulă a acesteia.

V Susţinerile părţii reclamate
5.1.
Prin adresa înregistrată la CNCD cu nr. 1859/15.03.2011, reclamata
precizează că www.mviob.ro este o platformă online care oferă accesul la
numeroase servicii, rspectiv, servicii de recrutare online, bloguri, forum şi articole
de specialitate. Potrivit art.2.4. din acordul de utilizare al site-ului „utilizatorii sunt
obligaţi să furnizeze date reale, complete şi exacte despre ei, aşsa cum este
cerut în formularul de înregistrare. Myjob îşi rezervă dreptul de a verifica, direct
sau indirect, datele furnizate la crearea contului, neavând nici o oblşigaţie legală
în acest sens. ”
5.2. Netbridge Services nu garantează în nici o formă corectitudinea şi
veridicitatea informaţilor cuprinse în curriculum vitae sau în anunţurile de
recrutare postate pe site-ul myjob.ro şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru
pagubele de orice natură create de acestea. De asemenea myjob nu îşi asumă
responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute
prin folosirea în orice fel a informaţiilor sau serviciilor oferite prin intermediul
acestui site.
5.3. în ceea ce priveşte calitatea procesuală a petentei, reclamata precizează
faptul că nici conform Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor , nici conform

Codului de Procedura Civilă, între petentă şi titulara dreptului încălcat nu există
identitate. De asemenea reclamata nu a făcut dovada unui prejudiciu suferit în
mod direct în urma citirii anunţului postat de utilizatorul serviciilor noastre, cu atât
mai mult nici un alt utilizator interesat direct de acest anunţ nu s-a declarat vădit
discriminat de conţinutul anunţului de recrutare.
VI. Motivele de fapt şi de drept

6.1. Colegiul director reţine faptul că, prin adresa nr. 2875 din 04.05.2011,
petenta a renunţat la petiţia dedusă soluţionării Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării..
6.2. Potrivit art. 14 alin. (1) din Procedura internă de soluţionare a petiţiilor
şi sesizărilor “Petentul poate să renunţe la petiţie fie verbal, în şedinţa Colegiului
director, fie prin cerere scrisă." Aliniatul (2) al aceluiaşi articol statuează faptul că
“Renunţarea la petiţie se consemnează prin hotărâre a Colegiului director".
6.3. Având în vedere solicitarea petentei de a renunţa la sesizare şi
prevederile legale incidente, Colegiul director dispune clasarea dosarului.

Faţă de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000
privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată,
cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă,

COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂŞTE:

1. clasarea dosarului ca urmare a retragerii plângerii de către petentă;
2. se va răspunde petentei în sensul celor hotărâte.

VII. Modalitatea de plată a amenzii
Nu este cazul

VIII. Calea de atac şi termenul în care se poate exercita
Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios adsministrativ,
în termen de 15 zile de la data primirii, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea

şi sancţionarea faptelor de discriminare, republicată şi Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ.

Membrii Colegiului Director prezenţi la şedinţă

NIŢĂ Dragoş Tiberiu - M e m b ru f^ Z ^ S

—J

VASILE Vasile-Alexandru - Membru

Redactat DTN
Tehnoredactat VNC

Notă: prezenta Hotărâre emisă potrivit prevederilor legii şi care nu este
atacată în termenul legal, potrivit OG 137/2000 privind prevenirea şi
sancţionarea faptelor de discriminare şi Legii 554/2004 a contenciosului
administrativ, constituie de drept titlu executoriu.

