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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1583/2008, adresată de Nicoleta Văcărășteanu, de cetățenie română, 
privind nerecunoașterea în România a unei diplome obținute în Regatul Unit

1. Rezumatul petiției

Petiționara protestează împotriva deciziei Centrului Național de Recunoaștere și Echivalare a 
Diplomelor (CNRED) din România, care a refuzat să îi recunoască diploma de cadru didactic 
calificat (QTS - qualified teacher status), obținută în Marea Britanie, în 2007. Petiționara 
susține că funcționarul CNRED și-a argumentat decizia prin faptul că România nu a transpus 
în legislația națională Directivele 92/51/CEE, 89/48/CEE și 2005/36/CE. Petiționara cere 
sancționarea celor responsabili de întârzierea transpunerii respectivelor directive, considerând 
că nu este corect ca cetățenii români să sufere din cauza lentorii aparatului de stat.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009.

Petiția

Petiționara atrage atenția asupra faptului că autoritățile române nu i-au recunoscut calificările 
pedagogice dobândite în Regatul Unit. Aceasta susține că motivul îl reprezintă nepunerea în 
aplicare a fostelor Directive 92/51/CEE1 și 89/48/CEE care au instituit sistemul general de 
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Amândouă directivele au fost abrogate de Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoaşterea calificărilor profesionale, JO L 255/22, 30.9.2005.
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recunoaștere a calificărilor profesionale.

Observațiile Comisiei asupra petiției

Solicitarea petiționarei adresată Comisiei Europene încă din august 2008

Încă din august 2008, petiționara a adresat Comisiei o cerere de asistență în vederea 
recunoașterii în România a calificărilor sale pedagogice dobândite în Regatul Unit. Aceasta a 
indicat că a obținut respectivele calificări (QTS - qualified teacher status) în Regatul Unit, pe 
baza cărora poate preda științe în ciclul secundar.

Comisia a analizat cazul și a ajuns la concluzia că, pe baza informaților furnizate de 
petiționară, autoritățile române ar fi putut încălca directivele privind recunoașterea 
calificărilor profesionale. Deoarece QTS reprezintă în mod normal calificarea acordată în 
Regatul Unit profesorilor calificați, Comisia a tras concluzia că petiționara era pe deplin 
calificată. Prin urmare, Comisia a sugerat petiționarei să se adreseze SOLVIT. Petiționara a 
fost de acord și a furnizat toate documentele și copiile necesare ale calificărilor sale. La 
12.1.2009, Comisia a prezentat cazul centrului SOLVIT din Regatul Unit (adică celui din 
statul membru în care a fost obținută calificarea profesională).

Centrul SOLVIT din Regatul Unit a analizat plângerea petiționarei și a indicat că, deși a 
obținut QTS, aceasta ar fi trebuit să demonstreze că și-a efectuat stagiul de doi ani. Fără acest 
stagiu, petiționara nu poate fi considerată pe deplin calificată în Regatul Unit și nu poate, prin 
urmare, să obțină recunoașterea calificărilor sale pedagogice [„incomplete”]. Nu există dovezi 
că aceasta și-ar fi efectuat stagiul și, în consecință, s-a ajuns la concluzia că petiționara nu este 
pe deplin calificată. 

Centrul SOLVIT din Regatul Unit a informat petiționara prin e-mailul din 11.3.2009 că ar
beneficia de anumite drepturi în România dacă ar fi lucrat doi ani în Regatul Unit. Centrul 
SOLVIT din Regatul Unit a adăugat că petiționara ar putea totuși beneficia de anumite 
drepturi în conformitate cu jurisprudența Curții Europene de Justiție (Vlassopulou1), chiar 
dacă nu a lucrat în Regatul Unit. Centrul SOLVIT din Regatul Unit a solicitat în acest e-mail 
petiționarei să trimită eventualele certificate privind experiența profesională acumulată în 
Regatul Unit înainte de obținerea QTS.

La 7.4.2009, cazul a fost respins de centrul SOLVIT din Regatul Unit, deoarece petiționara nu 
a răspuns invitației de a oferi informații suplimentare.

Analiza juridică

Instrumentul juridic aplicabil recunoașterii calificărilor profesionale este Directiva 
2005/36/EC. Directiva în cauză se aplică cu condiția reglementării profesiei respective în 
statul membru gazdă și a dobândirii de către solicitant: 

- fie a unor calificări profesionale în UE, 
- fie a unor calificări profesionale într-o țară terță și a trei ani de experiență profesională în 
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acea profesie pe teritoriul unui stat membru care a recunoscut calificarea profesională formală 
în cauză. 

Profesia de cadru didactic nu este armonizată în cadrul UE și, prin urmare, recunoașterea unei 
asemenea calificări face obiectul dispozițiilor așa-zisului sistem general de recunoaștere a 
calificărilor profesionale. Potrivit logicii acestui sistem, statul membru gazdă trebuie să 
permită cetățeanului UE să exercite o anumită profesie pe teritoriul său, chiar dacă acesta nu 
posedă diploma națională necesară, în cazul în care deține diploma necesară într-un alt stat 
membru pentru a debuta sau continua în cadrul profesiei în cauză. Totuși, acest sistem nu 
introduce recunoașterea automată a calificărilor profesionale. În cazul în care există diferențe 
substanțiale între educația și formarea migrantului (din punct de vedere al duratei sau al sferei 
de activitate) și cerințele statului membru gazdă, acesta din urmă poate impune migrantului 
măsuri compensatorii (o perioadă de adaptare sau un test de aptitudini), migrantul putând 
alege între acestea.  

Neaplicarea Directivei 2005/36/CE în cazul petiționarei

În mod evident, petiționara nu este pe deplin calificată și, prin urmare, nu poate beneficia de 
Directiva 2005/36/CE. Autoritățile române nu sunt obligate să-i recunoască calificările 
„incomplete” în temeiul acestei directive.

Comisia nu împărtășește opinia centrului SOLVIT din Regatul Unit, potrivit căreia petiționara 
poate beneficia de aplicarea principiului libertății de stabilire, iar România ar trebui să țină 
seama de toate cunoștințele și calificările dobândite de petiționară. De fapt, jurisprudența la 
care centrul SOLVIT din Regatul Unit face referire, Vlassopoulou C-340/89, se aplică în 
cazul persoanelor pe deplin calificate (cum era dna Vlassopoulou), dacă nu există instrumente 
juridice în statul membru gazdă care să permită recunoașterea calificărilor profesionale. 
Petiționara nu este pe deplin calificată, prin urmare nu poate aduce argumente în conformitate 
cu jurisprudența în cauză. 

Concluzii

Comisia nu poate stabili că România a încălcat legislația comunitară prin nerecunoașterea 
calificării pedagogice „incomplete” a petiționarei.


