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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0567/2011, adresată de Fabio Albanese, de cetățenie italiană, 
privind refuzul Ministerului Educației din Italia de a certifica conformitatea 
„Diploma di maturità Magistrale” (diplomă de bacalaureat, profil pedagogic) 
cu Directiva 2005/36/CE

1. Rezumatul petiției

La 26 noiembrie 2010, petiționarul a depus o cerere pe lângă Ministerul Educației privind 
eliberarea unui document care să certifice faptul că „Diploma di maturità magistrale” este în 
conformitate cu definiția prevăzută de Directiva 2005/36/CE. Scopul acestei cereri a fost de 
atestarea calificării petiționarului în cadrul unei eventuale proceduri pentru recunoașterea 
acesteia de către statele membre. Ministerul Educației din Italia a refuzat să elibereze un astfel 
de certificat, pe motiv că dobândirea statutului de „profesor” necesită o diplomă de licență 
corespunzătoare. Petiționarul consideră că acest refuz contravine Directivei 2005/36/CE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Petiționarul afirmă că Ministerul Educației, Universităților și Cercetării din Italia refuză să 
ateste, pe baza diplomei „di maturità Magistrale” deținute, că este pe deplin calificat să predea 
în creșele și școlile primare din Italia. Petiționarul explică faptul că această autoritate atestă 
doar calificările care conferă dreptul de acces la posturi de cadre didactice asociate unor 
contracte permanente în școlile publice din Italia. 
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Ca urmare a faptului că petiționarul nu este considerat a fi cadru didactic pe deplin calificat, 
acesta nu poate lucra în Regatul Unit în calitate de cadru didactic nici în creșe, nici în școli 
primare. Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale nu se aplică 
situațiilor în care o persoană nu este pe deplin calificată în statul membru din care provine.

Pentru a stabili dacă poziția autorităților italiene a fost sau nu justificată, Comisia a încercat să 
obțină mai multe informații referitoare la modul în care sunt reglementate în Italia profesiile 
de cadru didactic de creșă sau de școală primară. În acest scop, Comisia a schimbat 
numeroase scrisori cu autoritățile italiene, în special prin intermediul EU Pilot (o platformă de 
schimb de informații și de soluționare a problemelor dintre Comisie și statele membre). 

În răspunsurile oferite, autoritățile italiene au explicat că, potrivit legislației din Italia, 
deținătorii unei diplome „di maturità Magistrale” pot fi recrutați prin intermediul contractelor 
pe perioadă determinată în școlile publice și pot, de asemenea, să lucreze în baza unui contract 
pe perioadă determinată sau nedeterminată în școli particulare. Cu toate acestea, pentru a 
ocupa un post permanent în școlile publice, deținătorii acestor diplome trebuie să fie selectați 
în urma unui concurs.

Pe baza celor expuse mai sus, Comisia consideră că deținătorii unei diplome „di maturità 
Magistrale” sunt pe deplin calificați să predea în Italia și că respectivul concurs este doar o 
procedură de recrutare necesară pentru obținerea unui post permanent într-o școală publică. 

La 31 mai 2013, Comisia a înaintat o scrisoare autorităților italiene cu privire la acest aspect, 
prin intermediul EU Pilot. 

Comisia va informa Parlamentul European cu privire la răspunsul autorităților italiene.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 ianuarie 2014

Petiționarul a reclamat faptul că Ministerul Educației, Universităților și Cercetării din Italia 
refuză să ateste că este pe deplin calificat să predea în creșele și școlile primare din Italia pe 
baza diplomei „di maturità Magistrale” deținute, întrucât această autoritate certifică numai 
calificările care permit accesul la posturile de cadru didactic asociate cu un contract 
permanent în școlile publice din Italia.  Prin urmare, petiționarul nu și-a putut obține 
recunoașterea calificării în Regatul Unit.

După examinarea legislației italiene, Comisia a ajuns la concluzia că deținătorii unei diplome 
„di maturità Magistrale” sunt pe deplin calificați să predea în Italia și că respectivul concurs 
este doar o procedură de recrutare necesară pentru obținerea unui post permanent într-o școală 
publică. 

La 31 mai 2013, Comisia a înaintat o scrisoare autorităților italiene cu privire la această 
chestiune prin intermediul EU Pilot. Autoritățile italiene au răspuns la 21 august 2013 și au 
recunoscut că respectivul concurs reprezintă numai o procedură de recrutare. Apoi i-au 
eliberat petiționarului un atestat prin care se certifică faptul că este calificat să predea în Italia 
și au confirmat acest lucru autorităților din Regatul Unit.   

Concluzii

Pe baza acestor informații, calificarea petiționarului a fost recunoscută de autoritățile din 
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Regatul Unit. Prin urmare, el este autorizat în prezent să predea în Regatul Unit. 


