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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0072/2012, adresată de George Arvanitis, de cetățenie greacă, în numele 
„The Hellenic Alumni of the Telematic University” (UNINETTUNO), însoțită de 
două semnături, privind chestiuni legate de „DOATAP” (Centrul național grec de 
informare și recunoaștere academică)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă, în numele asociației studenților universității telematice internaționale 
UNINETTUNO, faptul că „DOATAP” (Centrul național grec de informare și recunoaștere 
academică) nu a luat încă o decizie cu privire la recunoașterea academică a diplomelor 
titularilor unui „second level master” (masterat de nivelul al doilea) în management sanitar. 
Petiționarul subliniază faptul că sistemul grec de recunoaștere diferă de sistemele utilizate în 
celelalte state membre și că, prin urmare, studenții greci ai UNINETTUNO nu pot urma 
aceeași carieră profesională ca studenții universităților publice grecești. Prin urmare, solicită 
Parlamentului European să verifice dacă tratarea acestui caz de către „DOATAP” este în 
conformitate cu măsurile actuale ale Uniunii în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2014

Petiționarul reclamă faptul că diplomele emise de Universitatea telematică internațională 
(UNINETTUNO) nu sunt recunoscute de DOATAP, autoritatea competentă din Grecia pentru 
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recunoașterea academică a diplomelor1. Recunoașterea este solicitată pentru a obține puncte 
suplimentare în concursurile publice sau pentru o creștere a salariului.

Diplomele obținute în urma unor studii la distanță la o instituție cu sediul și acreditarea într-un 
alt stat membru trebuie tratate ca oricare alt tip de diplomă obținută în alt stat membru. Nu 
contează dacă cetățeanul și-a utilizat de fapt dreptul la libera circulație pentru a-și obține 
diploma (Cauza C -274/05 Comisia c. Grecia, Culegere 2008, p. I-07969, punctul 28). 

Recunoașterea cu scopul de a obține puncte suplimentare în concursurile publice sau o 
creștere a salariului nu intră în domeniul Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale2, deoarece această directivă se aplică doar recunoașterii diplomelor 
pentru a avea acces la o profesie reglementată. În consecință, această recunoaștere nu intră în 
sfera de aplicare a Decretului 38/2010 de aplicare a directivei în Grecia, ci în sfera de aplicare 
a Legii 3328/2005 privind Centrul național de informare și recunoaștere academică. În 
conformitate cu această lege, recunoașterea diplomelor în franciză, precum diplomele 
eliberate de UNINETTUNO a fost totuși interzisă. 

În 2011, Comisia a deschis o procedură privind încălcarea dreptului comunitar împotriva 
Greciei în care a solicitat Greciei să recunoască acest tip de diplome. Cerința de a recunoaște 
diplomele în franciză a fost, de asemenea, inclusă în memorandumul de înțelegere pe care 
Grecia l-a semnat cu Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Banca Centrală 
Europeană. 

La sfârșitul anului 2012, Grecia a adoptat o lege (Legea 4093/2012) privind recunoașterea 
calificărilor care nu intră în sfera de aplicare a Directivei 2005/36/CE, cu excepția 
recunoașterii în vederea continuării studiilor care rămân în incidența legii 3328/2005. 
Autoritatea competentă pentru recunoașterea în temeiul legii 4093/2012 este SAEP3, care este 
totodată autoritatea competentă pentru recunoașterea calificărilor profesionale care intră în 
sfera de aplicare a directivei. În urma adoptării acestei legi, procedura privind încălcarea 
dreptului comunitar a fost închisă.

Concluzie

Prin urmare, cererile de recunoaștere a diplomelor pentru a obține puncte suplimentare în 
concursurile publice sau pentru creșterea salariului ar trebui introduse la SAEP și nu la 
DOATAP. 

Având în vedere elementele prezentate mai sus, Comisia sugerează ca deținătorii diplomelor 
eliberate de UNINETTUNO să solicite recunoașterea calificărilor lor la SAEP și să precizeze 
că această recunoaștere este necesară pentru a obține puncte suplimentare în concursurile 
publice sau pentru creșterea salariului.

                                               
1 DOATAP (în greacă ΔΟΑΤΑΠ) - Organizația interdisciplinară pentru recunoașterea titlurilor academice și 
pentru informare. Vezi http://www.doatap.gr/en/index.php
2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO 255/22 din 30.9.2005
3 SAEP (în greacă ΣΑΕΠ) = Consiliul pentru recunoașterea calificărilor profesionale. A se vedea, printre altele, 
http://www.efotopoulou.gr/index.php/en/blog/165-2013-03-11-16-59-20 și  site-ul oficial 
http://www.minedu.gov.gr/index.php/geniki-dieythynsi-eyropaikon-kai-diethnon-ekpaideytikon-
thematon/dieythynsi-eyropaikis-enosis/tmima-d-anagnoriseos-epaggelmatikon-prosonton.html  



CM\1022153RO.doc 3/3 PE529.909v01-00

RO


