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Ref.: Petiția nr. 0633/2006, adresată de Christiane Becker, de naționalitate germană, 
privind solicitarea acesteia pentru o plată adecvată pentru munca echivalentă din 
Germania, ulterior obținerii diplomei franceze de predare CAPLP

1. Rezumatul petiției

Petiționara a obținut diploma oficială de predare CAPLP Litere/Spaniolă în Franța, unde încă 
deține statutul de funcționar public, dar se află în concediu din motive personale. Din 2004 a 
predat limba franceză ca materie principală la un liceu din Germania. În ciuda faptului că i s-a 
promis plata în conformitate cu BAT II privind regimul de salarii aplicabil angajaților 
federali, timp de doi ani aceasta a fost plătită exclusiv în conformitate cu BAT IV, care 
corespunde remunerației unui profesor necalificat. Recunoașterea diplomei sale obținute în 
Franța a fost respinsă de organismele germane competente ulterior unei amânări 
administrative de aproximativ un an, în temeiul faptului că nu a obținut o diplomă universitară 
pentru limba franceză anterior promovării procedurii de selecție pentru limba franceză în 
Germania. De aceea aceasta are dreptul să predea limba franceză în Franța, ca limbă maternă, 
dar nu și să predea limba franceză în Germania, ca limbă străină. Petiționara solicită susținere 
pentru garantarea liberei circulații în UE.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 19 ianuarie 2007. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 octombrie 2007

Petiționara, de naționalitate germană, a obținut în Franța, în 2002, CAPLP (Certificat 
d'Aptitude au Professorat de Lycée Professionnel) în domeniul Litere/Spaniolă 
și a dobândit statutul de funcționar public. Din 2004, petiționara predă limba franceză în 
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Germania, într-o Realschule. Aceasta este remunerată pentru munca sa în baza clasei salariale 
BAT IVa pentru profesori necalificați, în timp ce susține că o clasă salarială adecvată ar trebui 
să fie BAT IIa. Petiționara admite faptul că predă într-o instituție de învățământ din Germania 
pentru care nu a obținut o calificare profesională în Franța.

Petiționara a solicitat recunoașterea calificărilor sale profesionale din Franța în Germania, dar 
a primit o decizie negativă. Conform petiționarei, autoritățile germane și-au bazat argumentele 
refuzului pe faptul că aceasta nu a obținut o diplomă de la o instituție de învățământ superior 
(Hochschulabschluss) din Germania privind limba franceză, anterior participării la examenul 
de limbă franceză și obținerii CAPLP.

Petiționara solicită sprijinul PE pentru obținerea unei plăți egale și juste.

Accesul la profesia de profesor nu este armonizat la nivelul UE și de aceea statele membre 
sunt libere să decidă modalitatea de structurare a accesului la și exercitare a profesiei, în 
limitele tratatului.

Această profesie este reglementată în aproape toate statele membre UE. Recunoașterea 
calificării de profesor se derulează în baza dispozițiilor așa-numitului „sistem general” de 
recunoaștere a diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu 
durata minimă de trei ani (Directivele 89/48/CEE) sau privind cel de-al doilea sistem general 
de recunoaștere a formării profesionale cu durata minimă de un an (92/51/CEE). În funcție de 
nivelul calificărilor impuse în statul membru gazdă, se aplică una din directive. Este important 
de subliniat faptul că aceste directive nu stabilesc un sistem de echivalare automată a 
diplomelor la nivel european. Principiul fundamental al acestor directive afirmă că statul 
membru gazdă trebuie să permită unui cetățean al Comunității să exercite o profesie pe 
teritoriul său chiar dacă nu deține diploma națională necesară, cu condiția deținerii diplomei 
impuse în alt stat membru pentru preluarea sau exercitarea aceleiași profesii.  Numai în cazul 
în care există diferențe semnificative între pregătirea și instruirea lucrătorului migrant (ca 
durată sau conținut) și cerințele din statul membru gazdă, acesta din urmă poate impune 
lucrătorului migrant o măsură compensatorie (o perioadă de adaptare sau un test de 
aptitudini). Lucrătorul migrant va decide ce tip de măsură compensatorie va dori să urmeze.

Profesia de profesor de liceu este aparent reglementată în Franța și în Germania la nivelul 
Directivei 89/48/CEE. Petiționara a obținut în Franța calificările pentru predarea în școli 
profesionale. În consecință, autoritățile germane ar trebui să recunoască în mod categoric 
calificările de predare ale acesteia privind predarea la școli profesionale, dar ar putea impune 
măsuri compensatorii.

Din elementele faptice prezentate în petiție, nu este clar în temeiul cărei educații și formări 
profesionale (ce diplomă) petiționara a obținut accesul la concursul CAPLP. Acest aspect 
trebuie clarificat deoarece reprezintă temeiul german de respingere a recunoașterii calificărilor 
petiționarei. Petiționara trebuie să furnizeze informații

a) dacă a beneficiat de educație și formare profesională în Germania și ulterior a promovat 
CAPLP în Franța sau dacă a beneficiat de educație și formare profesională în Franța și ulterior 
a promovat CAPLP;
b) în ce tip de instituție a beneficiat de educație și formare profesională (o instituție de 
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învățământ superior sau o instituție de nivel echivalent sau nu);
c) dacă a dobândit experiență profesională de predare în cadrul școlilor profesionale.

Chiar în cazul în care ulterior investigației s-ar dovedi că petiționara a beneficiat exclusiv de 
educație și formare profesională echivalentă nivelului unei diplome, astfel cum este calificată 
în Directiva 91/52/CEE, care reprezintă un nivel mai scăzut decât o diplomă calificată în 
Directiva 89/48/CEE, autoritățile germane ar trebui să țină seama de calificările sale (a se 
vedea articolul 3 din Directiva 92/51/CEE). Diferența dintre calificările impuse și cele 
obținute se poate „concilia” prin intermediul măsurilor compensatorii.

Ca urmare a lipsei elementelor de fapt, Comisia va contacta petiționara pentru a investiga în 
temeiul căror calificări aceasta și-a obținut CAPLP în Franța.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Date suplimentare referitoare la calificări

Petiționara i-a furnizat Comisiei următoarele informații detaliate privind calificările ei: a 
obținut calificările de predare pentru școli profesionale (CAPLP Litere/Spaniolă în 2003 și 
titularizarea) după ce a reușit examenul și după ce a absolvit 1 an de stagiu (2002/2003) la un 
liceu francez. În perioada 2003-2004 a obținut 1 an de experiență profesională în domeniul 
litere/limba spaniolă la un liceu francez.

Petiționara a informat Comisia și despre experiența profesională pe care a obținut-o în 
Germania înainte să obțină certificatul francez CAPLP. Comisia a tras concluzia că toată 
această experiență profesională a fost obținută prin exersarea calificărilor de traducător și 
interpret și nu a celei de profesor.

Date suplimentare referitoare la cererile de recunoaștere

Petiționara a pus la dispoziție decizia din 23 august 2005 a Ministerului Educației, Științei și 
Culturii din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, în care ministerul și-a exprimat 
părerea față de cererea petiționarei de recunoaștere. Autoritățile germane au aprobat 
recunoașterea pentru predarea limbii spaniole, însă nu și pentru predarea limbii franceze. 
Motivul refuzului pentru limba franceză a fost acela că petiționara nu a putut face dovada 
studierii limbii franceze timp de 3 ani.

Petiționara a pus, de asemenea, la dispoziție o scrisoare din 6 octombrie 2005 din partea
autorităților școlare din Osnabrück, Saxonia Inferioară, ca răspuns la cererea ei de a trece la o 
categorie mai înaltă, de la IVa la III. Autoritățile i-au răspuns petiționarei că promovarea într-
o altă categorie poate avea loc doar după o perioadă de 6 ani de probă (Bewährungszeit). 
Evaluarea inițială a profesorilor se bazează pe educația și pregătirea lor și pe tipul de școală la 
care predau și nu pe funcția pe care o dețin în cadrul unei anumite școli.

Din informațiile disponibile reiese faptul că petiționara nu mai lucrase în cadrul administrației 
germane de 6 ani.
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Aplicarea Directivei 2005/36/CE1 privind recunoașterea calificărilor profesionale în cazul 
petiționarei

Referitor la cererea petiționarei de a obține recunoașterea în Germania a calificării ei în 
domeniul litere obținute în Franța și la refuzul autorităților din Mecklenburg-Pomerania 
Inferioară de a recunoaște această calificare, deoarece petiționara nu a studiat limba franceză 
timp de 3 ani, Comisia ajunge la următoarea concluzie:

Articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2005/36/CE prevede că atunci când, într-un stat 
membru gazdă, accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia este 
condiționat(ă) de posesia unor calificări profesionale determinate, autoritatea competentă a 
respectivului stat membru acordă accesul la respectiva profesie și dreptul de exercitare a 
acesteia, în aceleași condiții ca cele pentru cetățenii săi, solicitanților care posedă atestatul 
de competență sau titlul de calificare prevăzut de un al stat membru pentru a avea acces la 
aceeași profesie sau pentru a avea dreptul de a o exercita pe teritoriul său.

Din aceste motive, Germania trebuie, ca prim pas, să țină cont de cererea petiționarei de 
recunoaștere a calificării ei în domeniul litere obținute în Franța și să studieze cererea.

Articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2005/36/CE prevede, cu toate acestea, că atestatele de 
competență sau titlurile de calificare trebuie să îndeplinească o serie de  condiții, printre care 
se numără și următoarea: să ateste un nivel de calificare profesională cel puțin egal cu 
nivelul imediat inferior celui necesar în statul membru gazdă.

Autoritățile germane solicită în cadrul studiilor pedagogice învățarea timp de 3 ani a limbii 
franceze, lucru pe care petiționara nu l-a îndeplinit. Petiționara nu a studiat 3 ani limba 
franceză la universitate, dar a obținut o calificare de predare în „Litere” în Franța, după ce a 
luat examenul cu succes și a făcut 1 an de stagiu în Franța, care au dus la obținerea unei 
funcții în 2003. Va fi necesar ca autoritățile germane să stabilească dacă durata de învățământ 
și de pregătire urmate de petiționară pentru a obține o calificare în „Litere” reprezintă într-
adevăr un nivel inferior celui de 3 ani de studii universitare solicitat.

Ceea ce autoritățile germane trebuie, de asemenea, să clarifice este dacă această calificare 
profesională a petiționarei în „Litere” (cel mai bine tradus „Literatură”) corespunde calificării 
profesionale „Profesor de limbă franceză” din Germania. În decursul acestei verificări, va fi 
necesar ca autoritățile germane să stabilească dacă domeniul de activitate pe care îl poate 
exercita petiționara corespunde cu domeniul de activitate cerut pentru calificarea profesională 
„Profesor de limbă franceză” din Germania. În cazul în care persistă diferențe substanțiale 
între educația și pregătirea petiționarei (ca durată sau conținut) și cerințele din Germania, 
petiționarei i se poate solicita să compenseze această situație printr-o perioadă de adaptare sau 
printr-un test de aptitudini.

Pe baza acestei analize, Comisia i s-a adresat în scris petiționarei și a sugerat ca aceasta să 
contacteze din nou autoritățile germane pentru a le informa despre constatările Comisiei 
privind calificarea „Litere” și pentru a le solicita să examineze problema. Acestea se 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255/22, 30.9.2005.



CM\777369RO.doc 5/5 PE396.597v01-00

RO

întâmplau în mai 2008. Până în prezent, petiționara nu s-a mai adresat Comisiei în scris pentru 
a aduce argumente noi, care ar putea dovedi că este în mod evident calificată ca profesor de 
limba franceză în școli.

Aplicarea articolului 39 din Tratatul CE și a Regulamentului 1612/68/CEE1 în cazul 
petiționarei

Referitor la regulile privind libera circulație a lucrătorilor, Comisia prezintă următoarea 
poziție: petiționara, în calitate de lucrător migrant care se întoarce acasă, se poate baza pe 
dreptul de a fi tratată la fel ca profesorii autohtoni în ceea ce privește condițiile de lucru 
(articolul 39 din Tratatul CE și articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul 1612/68). Comisia 
consideră că autoritățile germane trebuie să o încadreze pe petiționară în aceeași categorie în 
care l-ar încadra pe un profesor german într-o situație comparabilă. Acest lucru depinde 
desigur de decizia pe care o vor lua autoritățile germane referitor la calificările petiționarei.

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu poate stabili dacă autoritățile germane au 
încălcat Directiva 2005/36/CE și nici regulile privind libera circulație a lucrătorilor.

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera circulație a lucrătorilor în 
cadrul Comunității, JO L 257, 19.10.1968, p. 2.
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