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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0570/2012, adresată de Maria Teresa Magnifico, de cetățenie italiană, 
privind recunoașterea în Italia a statutului său profesional obținut în Germania 

1. Rezumatul petiției

Petiționara, cetățean italian, și-a finalizat formarea profesională ca profesor de limba germană 
în Germania și a lucrat ca funcționar public în sistemul de învățământ din Germania. Ea a 
revenit în Italia în 1988 pentru a lucra în regiunea Liguria ca profesor de limba germană. 
Statutul său profesional din Germania nu a fost luat în considerare la stabilirea categoriei 
salariale în Italia. În prezent, petiționara s-a pensionat și primește pensie din partea Germaniei 
și a Italiei. Ea susține că ar primi o pensie mai mare dacă statutul său profesional ar fi fost luat 
în considerare. De asemenea, consideră că acesta este un caz de inegalitate de tratament.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 noiembrie 2012

Petiționara, de cetățenie italiană, s-a format și a lucrat ca profesor în Germania. În 1988, ea a 
revenit în Italia pentru a lucra ca profesor în sistemul de învățământ din Italia. Ea susține că, 
atunci când i s-a stabilit salariul, nu i-a(u) fost luată (luate) în considerare în mod corect nici 
calificarea profesională ca profesor, obținută în Germania, și/sau nici perioadele în care a 
lucrat în Germania. Se pare că această situație a influențat nivelul actual al pensiei sale. Cu 
toate acestea, din petiție nu reiese clar dacă problemele ei privesc numai unul dintre aceste 
aspecte (recunoașterea calificării ca profesor obținute în Germania sau luarea în considerare a 
perioadelor în care a lucrat în alt stat membru) sau ambele. 
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În general, statele membre dispun de libertatea de a stabili organizarea sectorului lor public 
(în cazul de față, sectorul educației publice), inclusiv regulile cu privire la condițiile de 
recrutare și de desfășurare a activității profesionale a angajaților. Cu toate acestea, normele 
naționale nu trebuie să încalce legislația UE. 

Recunoașterea calificărilor 
Instrumentul juridic aplicabil recunoașterii calificărilor profesionale este Directiva 
2005/36/CE1. Directiva este aplicabilă dacă profesia este reglementată în statul membru 
gazdă, iar candidatul este pe deplin calificat în statul membru de origine. În conformitate cu 
Baza de date a profesiilor reglementate2, profesia de cadru didactic de școală primară și 
secundară este reglementată atât în Germania, cât și în Italia. 

Petiționara a studiat și a lucrat ca profesor în Germania. În 1988, petiționara a început să 
lucreze ca profesor în Italia. Din informațiile furnizate, nu este clar dacă petiționara a depus 
cerere pentru recunoașterea calificării sale profesionale în 1988. Petiționara face referire la o 
cerere de recunoaștere fără a specifica nici data și nici dacă cererea respectivă privea 
recunoașterea experienței profesionale anterioare sau recunoașterea calificărilor profesionale. 
Se presupune că, în măsura în care petiționara a putut lucra ca profesor în Italia, ea a obținut o 
recunoaștere a calificării sale dobândite în Germania sau a lucrat într-un sector în care 
profesia nu era reglementată. 

În general, la examinarea unei cereri de recunoaștere, o autoritate competentă pentru 
recunoașterea calificărilor profesionale ar trebui să ia în considerare toate calificările și 
întreaga experiență profesională anterioară. Pentru evaluarea cazului petiționarei sunt 
necesare mai multe informații. 

Libera circulație a lucrătorilor
Legislația UE privind libera circulație a lucrătorilor [art. 45 TFUE, articolul 3 și articolul 7 
alineatul (1) din Regulamentul 
nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii] prevede că statele 
membre au obligația de a aplica lucrătorilor migranți același tratament ca cel pe care îl aplică 
propriilor cetățeni în ceea ce privește accesul la locurile de muncă și condițiile de muncă. 

În conformitate cu jurisprudența din acest domeniu a Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJ)3, Comisia consideră că autoritățile statului membru gazdă trebuie să ia în considerare 
perioadele anterioare de muncă acumulate de lucrătorii migranți pe posturi similare într-un alt 
stat membru în vederea încadrării în muncă și a stabilirii condițiilor de muncă (de exemplu, 
salariul sau categoria) în același mod care se aplică pentru perioadele de activitate realizate în 
sistemul statului membru gazdă. 
                                               
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, p. 22.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm
3 Cauza C-419/92, Scholz, Rec., 1994, p. I-00505; cauza C-15/96, Schöning, Rec., 1998, p. I-

00047; cauza C-187/96, Comisia împotriva Greciei [1998] I-01095; cauza C-195/98, 
Österreichischer Gewerkschaftsbund, Rec., 2000, p. I-10497; cauza C-224/01, Köbler, Rec., 
2003, I-10239; cauza C-205/04, Comisia împotriva Spaniei, Rec., 2006, I-00031; 
cauza C-278/03, Comisia împotriva Italiei, Rec., 2005, I-03747; cauza C-371/04, Comisia 
împotriva Italiei, Rec., 2006, I-10257.
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Acțiuni ulterioare
Pentru a realiza o evaluare detaliată a acestui caz, petiționara ar trebui să trimită informații 
suplimentare privind problemele întâmpinate, în special dispozițiile aplicabile, corespondența 
cu autoritățile italiene, precum și hotărârile administrative și judecătorești. 

De asemenea, petiționara ar putea adresa o plângere rețelei SOLVIT, aceasta fiind o rețea 
online de soluționare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE colaborează 
pentru a rezolva, fără a apela la acțiuni în justiție, problemele cauzate de aplicarea 
necorespunzătoare a legislației privind piața internă de către autoritățile publice. În fiecare stat 
membru există un centru SOLVIT care poate ajuta la tratarea plângerilor primite de la cetățeni 
și întreprinderi. Aceste centre fac parte din administrația națională și se angajează să ofere în 
termen de 10 săptămâni soluții reale la problemele prezentate. Mai multe informații despre 
SOLVIT pot fi găsite pe următorul site: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm

Serviciile Comisiei vor evalua cazul imediat ce petiționara va furniza informații suplimentare 
și vor lua o decizie privind necesitatea luării de măsuri suplimentare. 

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 31 mai 2013

După primirea informațiilor suplimentare din partea petiționarei, se pare că aceasta a obținut 
calificarea de profesor în Italia și că nu a întâmpinat dificultăți în acest sens. Totuși, ea susține 
că, atunci când i-au stabilit condițiile de muncă, autoritățile italiene nu au luat în considerare 
perioadele de muncă acumulate ca profesor în Germania, în același mod cum au procedat la 
stabilirea perioadelor de muncă similare realizate în Italia. Autoritățile italiene nu au răspuns 
solicitării pe care petiționara le-a adresat-o în urma reformării, în 2008, a dispozițiilor-cadru 
italiene aplicabile în acest caz. 

Serviciile Comisiei vor lua legătura cu autoritățile italiene pentru a solicita informații 
suplimentare privind prevederile aplicabile în cazul petiționarei, precum și alte mențiuni în 
acest sens. În urma analizării acestor informații, serviciile Comisiei vor decide dacă vor fi 
luate măsuri suplimentare.

Serviciile Comisiei vor informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluția ulterioară a 
acestui caz. 

5. Răspunsul Comisiei (II), primit la 11 noiembrie 2013

Comisia a examinat noile informații transmise de petiționară. Aceasta susține că, la intrarea în 
funcție în calitate de cadru didactic în Italia, în 1988, perioadele de muncă anterioare din 
Germania nu au fost pe deplin luate în considerare. Prin urmare, petiționara are în prezent o 
pensie mai mică decât cea pe care ar fi primit-o dacă ar fi fost încadrată într-o categorie de 
remunerație superioară la momentul numirii în funcție în 1988. Petiționara s-a pensionat în 
2011.

Din informațiile suplimentare furnizate de petiționară, se pare că aceasta a candidat în 1988, 
în Italia, pentru un post de cadru didactic, în cadrul unei competiții deschise, a câștigat 
competiția și experiența ei a fost, cel puțin într-o oarecare măsură, luată în considerare la 
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numirea în funcția de profesor. A fost încadrată în muncă și și-a început serviciul la „nivelul 
7”.

Serviciile Comisiei nu pot evalua dacă „nivelul 7” era, la vremea respectivă și în situația 
acesteia, nivelul de salarizare adecvat pentru petiționară. De asemenea, nici termenii 
concursului deschis din 1988 nu sunt cunoscuți serviciilor Comisiei. 

În cazul în care petiționara consideră că experiența ei profesională era incompatibilă cu 
condițiile concursului, sau că legislația națională sau europeană nu a fost pe deplin luată în 
considerare, ar trebui să întreprindă acțiunile adecvate, în timp util, conform procedurilor 
naționale, și să conteste „nivelul 7” la care a fost încadrată. Actualul articol 45 din TFUE, 
precum și Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 erau în vigoare și direct aplicabile în toate statele 
membre în 1988. 

Conform jurisprudenței constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, fiecare instanță 
națională trebuie să aplice legislația UE în întregime și să protejeze drepturile pe care aceasta 
le conferă persoanelor. Instanțelor naționale le revine răspunderea garantării eficacității 
depline a principiului general de nondiscriminare, lăsând la o parte orice dispoziție din 
legislația națională care ar putea intra în conflict cu legislația UE.

Serviciile Comisiei nu pot înlocui procedurile de remediere care trebuie solicitate la nivel 
național de către persoana în cauză și care necesită evaluarea individuală a situației juridice și 
de fapt. Serviciile Comisiei constată că este evident că petiționara nu a contestat „nivelul 7” la 
care a fost încadrată la numirea în funcție în 1988 decât chiar înainte de a se pensiona, în 
2011. 

Concluzii

Serviciile Comisiei nu sunt abilitate să intervină sau să înlocuiască o decizie a autorităților 
naționale competente privind evaluarea experienței profesionale anterioare a solicitanților la 
momentul numirii acestora în serviciul public național. 

În cazul în care petiționara consideră că experiența profesională din Germania nu i-a fost pe 
deplin luată în considerare la numirea în funcția de profesor în 1988, trebuie să solicite măsuri 
de remediere la nivel național. 

Serviciile Comisiei nu pot oferi asistență persoanelor particulare la redactarea și/sau 
depunerea la timp a reclamațiilor conform procedurilor administrative sau juridice naționale 
care ar putea fi necesare pentru repararea unei situații particulare considerate de către 
persoana în cauză drept contrară legislației UE sau jurisprudenței CJUE direct aplicabile.


