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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr.0218/2012, adresată de Eva Bencze, de cetățenie italiană, privind 
recunoașterea în Italia a calificărilor profesionale obținute în România

1. Rezumatul petiției

Petiționara a obținut „Diploma de inginer în profilul Chimie”, eliberată de Universitatea din 
Cluj, România, acordându-i-se ulterior calificare pedagogică în România. Chiar dacă titlul 
menționat anterior a fost recunoscut de Ministerul Educației, Universităților și Cercetării din 
Italia drept calificare pentru predarea în învățământ, în Italia, petiționarei îi este refuzată 
atribuirea celor 24 de puncte „bonus” în toate clasamentele rezervate profesorilor italieni care 
dețin calificare pedagogică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 octombrie 2012

Petiționara, de cetățenie maghiară, italiană și română, este profesoară de chimie. Calificarea 
sa pedagogică obținută în România i-a fost recunoscută de către autoritățile italiene, 
acordându-i-se astfel dreptul de a preda în învățământul secundar din Italia. 

Petiționara reclamă problemele întâlnite în Italia, în etapa de recrutare a profesorilor:
- pentru a putea avea acces la lista de rezervă pentru contracte încheiate pe o durată 
determinată și pentru contracte permanente, în vederea predării chimiei în instituțiile de 
învățământ secundar de nivelul II, acesteia nu i s-a atribuit punctajul suplimentar de 24 de 
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puncte, care se acordă numai calificărilor pedagogice obținute în Italia. Acest fapt o 
dezavantajează pe lista de rezervă.
- În 2011, lista de rezervă pentru posturile de profesor în instituțiile de învățământ secundar de 
nivelul I a fost închisă pentru profesorii italieni recent calificați și pentru cei ale căror 
calificări obținute în alte state membre au fost recunoscute după anul 2009. Acești profesori 
sunt repartizați pe listele de rezervă ale școlilor, care nu permit încheierea unor contracte 
permanente. De asemenea, o nouă categorie (care permite încheierea unor contracte 
permanente) a fost adăugată listei de rezervă închise; aceasta este deschisă profesorilor care 
au obținut calificările de predare în Italia, între 2009 și 2011. Petiționara susține că profesorii 
care au obținut calificări de predare în alte state membre nu au acces la această listă de 
rezervă. 

Observațiile Comisiei

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 muncă ale angajaților. 

Cu toate acestea, normele naționale nu trebuie să încalce legislația UE. Legislația UE privind 
libera circulație a lucrătorilor [articolul 45 din TFUE și articolele 3 și 7 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii] 
obligă statele membre să trateze lucrătorii migranți în același mod ca pe propriii resortisanți în 
ceea ce privește accesul la locuri de muncă și condițiile de muncă. 

Comisia consideră că, în vederea asigurării egalității de tratament în procedurile de recrutare a 
profesorilor, autoritățile italiene trebuie să acorde același număr de puncte calificărilor de 
predare echivalente, obținute în alte state membre. Comisia abordează această problemă în 
cadrul unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor. 

Comisia consideră, de asemenea, că autoritățile italiene trebuie să permită accesul la lista de 
rezervă profesorilor ale căror calificări de predare au fost obținute în alte state membre, în 
aceeași măsură ca și profesorilor care dețin calificări de predare echivalente, obținute în Italia. 
Serviciile Comisiei vor continua să investigheze al doilea aspect menționat. 

Concluzii

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la evoluțiile înregistrate în cazul 
procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor și la investigațiile sale ulterioare.

4. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV), primit la 28 iunie 2013

Petiția vizează problemele întâlnite în Italia, în etapa de recrutare a profesorilor:

1- atribuirea de puncte suplimentare pentru calificările pedagogice în vederea accesului 
profesorilor la lista de rezervă pentru contracte încheiate pe o durată determinată și 
pentru contracte permanente;
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2- adăugarea unei noi categorii la o listă de rezervă închisă pentru anumiți profesori; 
profesorii care au obținut calificări de predare în alte state membre nu au acces la 
această nouă categorie din lista de rezervă.

Observațiile Comisiei
Comisia dorește să transmită Comisiei pentru petiții informații actualizate cu privire la stadiul 
investigațiilor sale referitoare la chestiunile menționate anterior.

În ceea ce privește prima chestiune, în urma avizului motivat trimis de Comisie Italiei, la 17 
februarie 2011, în temeiul articolului 258 din TFUE, serviciile Comisiei au menținut legătura 
cu autoritățile italiene. În prezent, Comisia analizează proiectul de text al unui decret furnizat 
de autoritățile italiene la 3 mai 2013, elaborat în vederea armonizării legislației italiene cu 
legislația UE privind libera circulație a lucrătorilor.

În ceea ce privește a doua chestiune, autoritățile italiene au informat Comisia la 3 mai 2013 că 
legislația italiană care stabilește lista de rezervă închisă nu interzice includerea profesorilor 
ale căror calificări de predare au fost obținute în alte state membre, sub rezerva îndeplinirii 
tuturor celorlalte condiții prevăzute de normele relevante.

Comisia va informa Comisia pentru petiții cu privire la progresele înregistrate în legătură cu 
ambele chestiuni.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (II), primit la 31 ianuarie 2014

Comisia dorește să transmită Comisiei pentru petiții informații actualizate cu privire la stadiul 
investigațiilor sale referitoare la următoarele două chestiuni:

- atribuirea de puncte suplimentare pentru calificările pedagogice în vederea accesului 
profesorilor la lista de rezervă pentru contracte încheiate pe o durată determinată și pentru 
contracte permanente; 

- adăugarea unei noi categorii la o listă de rezervă închisă pentru anumiți profesori; profesorii 
care au obținut calificări de predare în alte state membre nu au acces la această nouă categorie 
a listei de rezervă.

În ceea ce privește prima chestiune, la 17 iulie 2013, Italia a informat Comisia cu privire la 
adoptarea Decretului ministerial nr. 527 din 26 iunie 2013 care, printre altele, își propune să 
armonizeze legislația italiană cu legislația UE, pentru a pune capăt procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, menționată în comunicările anterioare către această comisie. După 
analizarea acestui decret ministerial, Comisia consideră că acesta răspunde preocupărilor 
acesteia și anume, la articolul 3. În conformitate cu această dispoziție, profesorilor aflați pe o 
listă de rezervă, care dețin calificări obținute în alte state membre ale UE și a căror 
echivalență a fost recunoscută oficial printr-un decret ministerial, li se vor reatribui punctele 
deja acordate pentru calificarea de bază. În consecință, la 20 noiembrie 2013, Comisia a decis 
încheierea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

În ceea ce privește a doua chestiune, Comisia a informat petiționara cu privire la noua 
interpretare a legii de către autoritățile italiene, prin intermediul scrisorii din 24 iulie 2013. 
Comisia nu a primit plângeri suplimentare cu privire la acest subiect. 
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Concluzii

Comisia consideră cazul rezolvat.


