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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 900/2000, înaintată de Maria Grazia Fiorini, de cetăţenie franceză, 
privind nerecunoaşterea diplomei sale şi a experienţei acumulate în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara a absolvit în Italia unde a primit o diplomă cu titlul de cadru didactic, funcţie pe 
care a exercitat-o timp de cinci ani. Ulterior, ea dobândeşte naţionalitatea franceză şi se mută 
în Franţa, unde predă timp de şapte ani. Petiţionara reclamă faptul că nici diploma italiană, 
nici experienţa nu i-au fost recunoscute la afişarea listelor rectorale de învăţământ.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 12 aprilie 2001. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 175 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 iunie 2001

Dna Fiorini este titulara unei diplome cu titlul de cadru didactic obţinută în Italia. Ea a predat 
în Italia timp de cinci ani. Ulterior, s-a mutat în Franţa, unde a predat ca profesor suplinitor 
timp de şapte ani. Petiţionara reclamă faptul că: a) autorităţile franceze nu i-au recunoscut 
diploma şi b) nu i-au luat în considerare experienţa profesională în beneficiul carierei sale. 

În ceea ce priveşte prima problemă, Comisia constată că recunoaşterea diplomei petiţionarei 
este reglementată prin Directiva nr. 89/48/CEE privind sistemul general de recunoaştere a 
diplomelor de învăţământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de 
trei ani. Conform acestei directive, statul membru gazdă (în acest caz, Franţa) trebuie să 
autorizeze exercitarea unei profesii pe teritoriul său unui resortisant comunitar care nu deţine 
diploma naţională solicitată, dar care deţine diploma necesară pentru a exercita aceeaşi 
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profesie într-un alt stat membru (în acest caz, Italia).

Această directivă nu a instaurat un sistem de echivalare automată pentru diplomele din 
Uniunea Europeană. Sistemul este fundamentat pe principiul încrederii reciproce, astfel încât, 
în momentul în care migrantul deţine toate calificările necesare pentru exercitarea unei profesii 
într-un stat membru, în principiu, acestea trebuie recunoscute pentru exercitarea aceleiaşi 
profesii în statul membru gazdă şi acest fapt se produce în ciuda diferenţelor între sistemele de 
învăţământ ale statelor membre. Nu există un tabel de echivalenţă între diplome sau o listă de 
diplome care trebuie considerate echivalente a priori în statele membre. Fiecare cerere trebuie 
să fie examinată individual de către serviciile competente ale statului gazdă. 

Directiva nr. 89/48/CEE prevede că, în caz de diferenţe substanţiale în conţinut sau în durată 
între formarea obţinută de către migrant şi cea cerută în statul gazdă, autorităţile ultimului pot 
aplica una dintre măsurile de compensare prevăzute în directivă: fie un stagiu de adaptare, fie o 
probă de aptitudine (la alegerea persoanei interesate).

În Franţa, în sectorul privat fără legătură cu învăţământul public, accesul la profesia de cadru 
didactic este liber şi nu este subordonat deţinerii unei diplome. Prin urmare, pentru a accede la 
un post de cadru didactic în sectorul privat, imigrantul nu are nevoie de un document de 
recunoaştere care să provină de la o instituţie oficială franceză. 

În sectorul public şi sectorul privat legate prin contract cu statul, cadrele didactice sunt 
recrutate prin concurs, deschis resortisanţilor comunitari. Pentru a putea participa la 
concursurile care permit accesul la funcţiile de cadru didactic, dna Fiorini trebuie să obţină în 
prealabil recunoaşterea diplomei sale. În acest scop, ea trebuie să înainteze o cerere de 
recunoaştere către autoritatea competentă (Ministerul educaţiei naţionale, al învăţământului 
superior şi al cercetării).

Recunoaşterea care îi va fi acordată îi va permite dnei Fiorini să participe la concursurile 
organizate în Franţa pentru recrutarea profesorilor, în aceleaşi condiţii (aceleaşi drepturi şi 
aceleaşi obligaţii) ca şi titularii diplomelor franceze. 

După promovarea concursului, în mod normal, profesorii stagiari trebuie să efectueze o 
formare profesională organizată de către institutele universitare de formare a cadrelor (IUFM). 
Cu toate acestea, candidaţii care pot justifica o formare în ţara lor de origine, echivalentă cu 
cea acordată profesorilor stagiari în IUFM, sunt scutiţi de formarea în cadrul IUFM şi pot fi 
distribuiţi direct la o instituţie şcolară. Titularizarea din sectorul public şi contractul definitiv în 
sectorul privat intervin, în ambele cazuri, în urma unui an de stagiu „de probă”.

Într-adevăr, faptul că dna Fiorini este deja cadru didactic într-un alt stat membru nu o scuteşte 
să se supună procedurilor de recrutare a personalului de cadre didactice existente în statul 
gazdă (în acest caz, concursul). Articolul 3 al directivei citate mai sus prevede, de fapt, că 
migrantul trebuie să aibă acces la profesia respectivă în aceleaşi condiţii ca şi conaţionalii. Cu 
toate acestea, având în vedere că petiţionara deţine deja o diplomă de cadru universitar din 
partea unui alt stat membru, nu poate fi obligată să urmeze din nou formarea într-un IUFM, în
scopul obţinerii unei diplome franceze de profesor de şcoală, mai precis certificatul de 
aptitudine pentru învăţământul secundar (CAPES).
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Recunoaşterea experienţei profesionale

Petiţia vizează, de asemenea, problema recunoaşterii experienţei profesionale şi a vechimii 
obţinute în alte state membre în vederea stabilirii avantajelor profesionale în sectorul public 
francez. 

Se confirmă faptul că lucrătorii comunitari care au lucrat un anumit număr de ani în sectorul 
public al unui stat membru întâmpină dificultăţi în momentul recrutării lor din partea funcţiei 
publice franceze, din cauza faptului că experienţa lor profesională anterioară este luată în 
considerare parţial sau chiar deloc în stabilirea încadrării profesionale şi a vechimii lor, cu toate 
că dispoziţiile naţionale iau în considerare perioadele de angajare efectuate în sectorul public 
francez. Din această cauză, aceşti lucrători pierd beneficiul perioadelor de angajare anterioare 
şi trebuie să îşi reia de la zero cariera profesională sau sunt clasaţi la un nivel inferior. Această 
situaţie îi afectează mai ales pe profesori şi pe medici.

CJCE s-a pronunţat deja în trei cazuri privind problema luării în considerare a experienţei 
profesionale şi a vechimii în serviciul public într-un stat membru, în scopuri pecuniare, în 
momentul intrării în funcţiune în serviciul public al unui alt stat membru (Hotărârea din 
15.1.1998, în cazul C-15/96, Schöning, Rec. 1998, p. I-47; Hotărârea din 12.3.1998, în cazul
C-187/96, Comisia versus Grecia, Rec. 1998, p. I-1095; Hotărârea din 30.11.2000, în cazul C-
195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, încă nu s-a publicat în Rec.).

Prin urmare, serviciile Comisiei consideră că principiul tratamentului egal faţă de lucrătorii
comunitari, astfel cum a fost reluat în articolul 39 CE şi în articolul 7.1 al regulamentului nr. 
1612/68, trebuie să fie interpretat în sensul în care prevede că perioadele de angajare într-un 
domeniu de activitate comparabil, obţinute în sectorul public într-un alt stat membru, trebuie 
luate în considerare de către administraţia franceză în aceleaşi condiţii ca cele aplicabile pentru 
experienţa acumulată în sectorul public francez. În ultima hotărâre, Curtea a confirmat această 
interpretare şi a clarificat că exigenţele care se aplică perioadelor efectuate în alte state membre 
nu trebuie să fie mai stricte decât cele aplicabile perioadelor efectuate în interiorul instituţiilor 
comparabile ale statului membru gazdă.

Prin urmare, problema principală este metoda de comparare a perioadelor de angajare şi mai 
ales criteriile de comparaţie acceptabile. Serviciile Comisiei nu pot accepta ca statutul de agent 
titular sau de agent netitular pe care lucrătorul l-a deţinut pe perioadele de angajare în sectorul 
public să fie aplicat drept criteriu de comparaţie. Mai mult, trebuie subliniat faptul că riscul 
unei discriminări contra cetăţenilor naţionali (în cazul de faţă, francezi) nu poate justifica 
tratamentul discriminatoriu al lucrătorilor migranţi.

Prin urmare, în privinţa cazului petiţionarei, autorităţile franceze trebuie să ia în considerare 
aceste perioade de angajare pe care petiţionara le dobândise într-un domeniu de activitate 
comparabil cu cel din sectorul public italian în aceleaşi condiţii ca cele aplicabile experienţei 
dobândite în sectorul public francez. Dacă petiţionara îşi dă acordul, serviciile Comisiei vor 
include cazul său în discuţiile cu autorităţile franceze în interiorul procedurii de încălcare pe 
care a iniţiat-o împotriva Republicii Franceze, în cadrul căreia a fost trimis un aviz motivat în 
luna aprilie 2001. 

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele obţinute în 
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urma intentării procedurii de încălcare.

4. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 13 decembrie 2001

Recunoaşterea experienţei profesionale

Procedura de încălcare împotriva Republicii Franceze privind problemele legate de 
recunoaşterea experienţei profesionale este încă pe rol. Autorităţile franceze au anunţat un 
răspuns detaliat la opinia motivată din partea Comisiei în aprilie. Acest răspuns va fi transmis 
de îndată ce Consiliul de stat francez se va fi pronunţat. 

Ulterior, Comisia va evalua răspunsul francez şi va decide dacă se poate trece la etapa 
următoare a procedurii de încălcare. 

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele date 
procedurii de încălcare.

5. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 22 aprilie 2002

În privinţa recunoaşterii experienţei profesionale şi a vechimii obţinute în sectorul public al 
unui alt stat membru în vederea stabilirii avantajelor profesionale, Comisia a înaintat un aviz
motivat către Republica Franceză la data de 23.4.2001.

Având în vedere faptul că serviciile Comisiei nu sunt mulţumite de răspunsurile obţinute din 
partea autorităţilor franceze, Comisia a hotărât, în data de 20.3.2002, să facă apel la Curtea de 
Justiţie în cazul prezentat. 

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele obţinute în 
urma acestei proceduri.

6. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 12 decembrie 2002

În privinţa procedurii de încălcare împotriva Franţei privind recunoaşterea experienţei 
profesionale şi vechimea obţinute în sectorul public al unui alt stat membru în vederea stabilirii 
avantajelor profesionale, Comisia a hotărât, la data de 20.3.2002, să facă apel la Curtea de 
Justiţie.

În paralel, autorităţile franceze au trimis un proiect de decret către serviciile Comisiei. Cu toate 
acestea, domeniul exact de aplicare al acestui proiect, precum şi eventualele consecinţe, au 
ridicat întrebări suplimentare. Pentru a putea discuta cu autorităţile franceze în legătură cu 
consecinţele practice ale acestor noi reguli, Comisia a hotărât, la data de 17.7.02, suspendarea 
sesizării. 

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele obţinute în 
urma acestei proceduri.



CM\770846RO.doc 5/8 PE306.367/REVIX

RO

7. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 8 aprilie 2003

Această petiţie se referă la procedura de încălcare împotriva Franţei privind recunoaşterea 
experienţei profesionale şi a vechimii obţinute în sectorul public al unui alt stat membru în 
vederea stabilirii avantajelor profesionale.

În octombrie 2002, autorităţile franceze au adoptat un decret privind recunoaşterea experienţei 
profesionale şi a vechimii obţinute într-un alt stat membru (Decretul nr. 2002-1294 din data de
24 octombrie 2002 care stabileşte dispoziţiile generale referitoare la împrejurările şi la 
modalităţile de clasare a resortisanţilor statelor membre ai Comunităţii Europene sau ai unui alt 
stat parte la acordul asupra Spaţiului Economic European, numiţi într-un corp de funcţionari ai 
statului sau ai instituţiilor sale publice (JO nr. 251 din 26 octombrie 2002 pagina 17796).

Serviciile Comisiei consideră că aplicarea acestui decret ar trebui, în principiu să rezolve 
cazurile în aşteptare ale lucrătorilor imigranţi, inclusiv cel al petiţionarei. Serviciile Comisiei 
îşi propun să controleze într-o manieră strictă aplicarea decretului la cazurile în aşteptare,
pentru a putea decide asupra următoarei etape a procedurii de încălcare. 

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele obţinute în 
urma acestei proceduri.

8. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 17 iulie 2003

Această petiţie se referă la procedura de încălcare împotriva Franţei privind recunoaşterea 
experienţei profesionale şi a vechimii obţinute într-un alt stat membru în vederea stabilirii 
avantajelor profesionale.

Serviciile Comisiei sunt în legătură cu autorităţile franceze pentru a verifica dacă noul decret 
francez va rezolva cazurile lucrătorilor migranţi.

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele date acestei 
proceduri.

9. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 14 ianuarie 2004

Această petiţie se referă la procedura de încălcare împotriva Franţei privind recunoaşterea 
experienţei profesionale şi a vechimii obţinute într-un alt stat membru în vederea stabilirii 
avantajelor profesionale. 

Serviciile Comisiei au contactat recent toţi reclamanţii şi petiţionarii care intră sub incidenţa 
Decretului nr. 2002-1294 (din 24 octombrie 2002 care stabileşte dispoziţiile generale 
referitoare la împrejurările şi la modalităţile de clasare a resortisanţilor statelor membre ai 
Comunităţii Europene sau ai unui alt stat parte la acordul asupra Spaţiului Economic European, 
numiţi într-un corp de funcţionari ai statului sau ai instituţiilor sale publice (JO nr. 251 din 26 
octombrie 2002 pagina 17796)) pentru a verifica dacă cazurile lor au fost soluţionate în mod 
corect pe baza noului decret. Petiţionara nu a răspuns până în prezent, dar termenul de răspuns 
acordat nu a expirat încă. 
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Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele obţinute în 
urma acestei proceduri.

10. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 18 iunie 2004

Această petiţie se referă la procedura de încălcare împotriva Franţei privind recunoaşterea 
experienţei profesionale şi a vechimii obţinute într-un alt stat membru în vederea stabilirii 
avantajelor profesionale.

Petiţionara a declarat că încă nu i-a fost soluţionat cazul. Serviciile Comisiei au solicitat 
autorităţilor franceze să le furnizeze informaţii asupra modului în care au fost soluţionate cazul 
petiţionarei şi cele ale altor cetăţeni. Autorităţile franceze au informat serviciile Comisiei că în 
prezent evaluează detaliile acestor cazuri în aşteptare şi că vor informa serviciile Comisiei 
asupra rezultatelor. 

Serviciile Comisiei nu vor omite să informeze Comisia pentru petiţii de rezultatele obţinute în 
urma acestei proceduri.

11. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 3 mai 2005

Această petiţie se referă la procedura de încălcare împotriva Franţei privind recunoaşterea 
experienţei profesionale şi a vechimii obţinute într-un alt stat membru în vederea stabilirii 
avantajelor profesionale.

Autorităţile franceze au adoptat reguli noi pentru cele trei funcţii publice (funcţia publică de 
stat, funcţia publică teritorială şi funcţia publică spitalicească). În principiu, serviciile Comisiei 
consideră că cele trei noi decrete (care sunt formulate într-o manieră foarte asemănătoare) ar 
trebui să conducă la o soluţionare a cazurilor individuale (inclusiv cazul petiţionarei) care să fie 
compatibilă cu dreptul comunitar asupra liberei circulaţii a lucrătorilor. 

Mai mult, autorităţile franceze au informat serviciile Comisiei că vor face o reevaluare a 
situaţiilor tuturor lucrătorilor migranţi pentru a lua în considerare experienţa lor profesională 
obţinută în alte state membre. În acest sens, a fost creată o comisie de echivalare care se va 
ocupa de toate cazurile. Serviciile Comisiei au informat petiţionara asupra acestor aspecte. 
Conform informaţiilor serviciilor Comisiei, comisia de echivalare şi-a început activitatea.

Prin urmare, Comisia s-a desistat în faţa Curţii de Justiţie la 11/8/04 de acest caz C-230/04 care 
a fost înaintat în luna iunie. 

12. Comunicare suplimentară din partea Comisiei, primită la 20 februarie 2009

Această petiţie a fost închisă în anul 2005. Ea se referea la recunoaşterea diplomelor pentru a 
putea exercita o profesie într-un alt stat membru şi recunoaşterea experienţei profesionale şi a 
vechimii obţinute într-un alt stat membru pentru a stabili condiţiile de muncă, în principal 
salarizarea. 

Observaţiile Comisiei

Petiţionara a adresat un nou dosar Comisiei pentru petiţii în luna iulie 2008, în care reclamă 
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modul în care a fost luată în considerare experienţa sa profesională de către autorităţile 
franceze pentru a i se stabili salariul (aşa cum a fost stabilit prin hotărârea rectoratului din 
5/12/2006). Ea acuză mai ales faptul că experienţa sa profesională în calitate de cadru didactic 
suplinitor în Franţa (1.9.1993 – 31.8.2001) a fost luată în considerare numai pe jumătate. Dacă 
ar fi lucrat ca funcţionară în Franţa, experienţa sa profesională ar fi fost luată în considerare în 
totalitate. În perioada menţionată, petiţionara se simţea într-o situaţie de „suplinire forţată”, 
deoarece nu a putut fi angajată ca funcţionară înainte de a fi promovat concursul CAPES 
(Certificat de aptitudine pentru cadrele didactice din învăţământul secundar). Ea consideră că 
această experienţă ar fi trebuit luată în considerare în calitate de funcţionar, deoarece lucrase 
anterior pe acest post în Italia. 

În comunicările iniţiale asupra acestei petiţii, serviciile Comisiei au furnizat informaţii generale 
asupra normelor comunitare privind recunoaşterea diplomelor şi asupra aplicării acestor norme 
în cazul petiţionarei. Serviciile Comisiei au subliniat faptul că o recunoaştere a diplomelor sale 
de cadru didactic ar permite petiţionarei să participe la concursul organizat în Franţa pentru 
recrutarea profesorilor în aceleaşi condiţii ca titularii diplomelor franceze. Faptul că petiţionara 
este deja cadru didactic într-un alt stat membru nu o privează de dreptul de a se conforma 
procedurilor de recrutare a personalului din învăţământ din ţara gazdă şi în special concursului
CAPES din Franţa. Pe de altă parte, ea nu putea fi constrânsă să urmeze formarea într-un 
institut universitar de formare a cadrelor didactice. 

În privinţa recunoaşterii diplomelor, nu există informaţii în dosar cu privire la faptul că 
autorităţile franceze ar fi întârziat decizia asupra cererii de recunoaştere a diplomelor 
petiţionarei. Dacă ar fi intervenit o asemenea întârziere, petiţionara ar fi trebui să facă apel la 
sistemul de recurs naţional, care are competenţa de a soluţiona problemele de compensare.

Ca urmare a hotărârii Burbaud,1 în anul 2003, Comisia şi-a schimbat poziţia cu privire la 
obligaţia de a promova concursul CAPES pentru recrutarea profesorilor care sunt deja calificaţi 
definitiv într-un alt stat membru şi a iniţiat o procedură de încălcare împotriva Franţei în 
legătură cu acest subiect. Comisia consideră că autorităţile franceze sunt obligate să adapteze 
regulile de recrutare pentru cadrele didactice calificate definitiv în domeniu în alt stat membru, 
astfel încât aceştia din urmă să nu fie obligaţi să participe la concursurile destinate recrutării 
persoanelor în vederea unei formări la sfârşitul căreia cei care au promovat vor primi un loc de 
muncă în funcţia publică franceză. În prezent, reformele din sistemul de recrutare a cadrelor 
didactice sunt în curs. 

În cazul curent, petiţionara a promovat concursul CAPES în anul 2001. Serviciile Comisiei 
consideră că, la vremea respectivă, obligaţia ca petiţionara să promoveze concursul CAPES 
pentru a fi recrutată ca funcţionară nu constituia o încălcare a dreptului comunitar.

Pe baza acestor explicaţii, serviciile Comisiei consideră că era la alegerea petiţionarei să 
lucreze în calitate de cadru didactic contractual înainte de a se prezenta la concursul CAPES. 

În privinţa regulilor de luare în considerare a experienţei profesionale pentru a stabili salariul, 
problema nu priveşte luarea în considerare a experienţei profesionale dobândite într-un alt stat 
membru, ci cea obţinută în Franţa. 

                                               
1 Cauza C-285/01, Burbaud, REC [2003] I-08219
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Problema luării în considerare a experienţei profesionale într-un alt stat membru constituia 
subiectul celei de a doua părţi a petiţiei (înaintată în anul 2000) şi a procedurii de încălcare care 
a fost instituită împotriva Franţei şi a condus la reformarea normelor franceze, pentru a le face 
conforme cu dreptul comunitar (prin intermediul adoptării a trei decrete pentru cele trei funcţii 
publice). În cazul concret, aceste aspecte ale petiţiei au fost reglementate de către autorităţile 
franceze, fapt confirmat de petiţionară. 

Concluzie

În privinţa noii probleme ridicate cu privire la tratamentul la care a fost supusă petiţionara în 
materie de condiţii de lucru, serviciile Comisiei consideră că autorităţile franceze au respectat 
principiile dreptului comunitar privind tratamentul egal, întrucât acestea au luat în considerare 
anii de experienţă profesională (ca profesor suplinitor), la fel cum ar fi procedat şi pentru un 
cadru didactic francez (pe jumătate). Serviciile Comisiei consideră că faptul că petiţionara era 
deja funcţionară în Italia nu obligă autorităţile franceze să ia în considerare experienţa sa 
profesională în calitate de funcţionară în acest stat membru. 


