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Ref.: Petiția nr. 0299/2013, adresată de M.K., de cetățenie poloneză, însoțită de nouă 
semnături, privind recunoașterea în Germania a calificării de „tehnician 
economic”, obținută în Polonia

1. Rezumatul petiției

Pentru obținerea diplomei de calificare profesională ca tehnician economic este necesară 
susținerea cu succes a unui examen național. Totuși, această calificare nu este recunoscută în 
Germania, motiv pentru care titularii unei astfel de diplome nu pot obține un loc de muncă în 
domeniul în care s-au specializat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 noiembrie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 31 ianuarie 2014

Petiționarii afirmă că în Germania calificarea lor profesională de tehnician economic, obținută 
în Polonia (Technik Ekonomista) nu este recunoscută. Totuși, petiționarii, care susțin că 
petiția reprezintă un exercițiu în cadrul unui proiect de studii numit „Întâlnire cu Parlamentul 
European”, nu au anexat nicio dovadă a nerecunoașterii acestor calificări de către autoritățile 
germane pentru a-și susține plângerea.

Directiva privind calificările profesionale 2005/36/CE1 se aplică numai profesioniștilor care 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale ( JO L 255, 30.9.2005 ), astfel cum a fost modificată de Directiva 2013/55/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 (JO L 354, 28.12.2013)
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sunt pe deplin calificați să practice o profesie într-un stat membru și care doresc să practice 
aceeași profesie într-un alt stat membru. În plus, directiva se aplică doar profesiilor 
reglementate în statul membru gazdă, adică accesul la aceste profesii sau practica lor în statul 
membru gazdă depinde, conform legii, reglementărilor sau dispozițiilor administrative, de 
deținerea unor calificări profesionale definite. 

Conform informațiilor din baza de date a Comisiei privind profesiile reglementate din UE1, se 
pare că profesia de tehnician economic nu este reglementată nici în Polonia și nici în 
Germania. Dacă o profesie nu este reglementată în statul membru gazdă, atunci nu este nevoie 
să se ceară recunoașterea oficială a autorităților. În astfel de cazuri, valoarea atribuită 
calificării depinde de situația pe piața ocupării forței de muncă, și nu de reglementările legale.

Cu toate acestea, dacă petiționarii doresc un atestat de evaluare/recunoaștere în țara gazdă, ei 
trebuie să se adreseze unuia dintre Centrele Naționale de Informare pentru Recunoaștere 
Academică (NARIC)2. Recunoașterea universitară a diplomelor rămâne în esență în 
competența statelor membre.

Concluzie

Ținând cont de informațiile restrânse aduse la cunoștința Comisiei, Comisia nu este în măsură 
să evalueze petiția, care pare a fi pur ipotetică. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (această bază de date conține informații 
furnizate de către administrațiile naționale cu privire la profesiile care sunt reglementate în sensul Directivei 
2005/36/CE).
2 http://www.enic-naric.net/


