
CM\794528RO.doc PE423.918v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

26.10.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1069/2008, adresată de S.B, de cetăţenie italiană, privind 
recunoaşterea profesională a profesorilor şi cerinţele de cunoaştere a limbii 
pentru profesori în Italia

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara indică faptul că, în Italia, cetăţenii europeni care solicită recunoaşterea calificărilor 
lor profesionale ca profesori dobândite în altă ţară trebuie, în general, să prezinte împreună cu 
cererea, o diplomă de limbă CELI 5 DOC. Testele CELI 5 DOC nu au loc decât de două ori 
pe an, la Perugia, iar, conform petiţionarei, costul acestora este de aproximativ 1 000 €, 
incluzând cheltuielile de călătorie şi cele de cazare. Aceasta susţine că, de exemplu, pentru 
înscrierea persoanelor care nu vorbesc italiana la universităţile italiene, se practică standarde 
mai scăzute şi consideră că obligativitatea diplomei CELI 5 DOC este doar un mijloc pentru 
ca, în Italia, numărul profesorilor formaţi în afara ţării să fie redus la minim. De asemenea, 
aceasta consideră că excepţiile de la obligativitatea testului sunt lipsite de transparenţă şi 
arbitrare şi susţine că, deşi în Italia există facilităţi SISS pentru limba română, profesorii de 
limba română nu sunt recunoscuţi de ministerul italian responsabil. Petiţionara solicită 
clarificarea şi îmbunătăţirea legislaţiei în materie.

2. Admisibilitate 

Declarată admisibilă la 16 decembrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 24 aprilie 2009

Petiţionara arată faptul că, în Italia, cetăţenii europeni care solicită recunoaşterea calificărilor 
lor profesionale ca profesori dobândite într-un alt stat membru trebuie, în general, să prezinte 
împreună cu cererea, o diplomă CELI 5 DOC, care atestă cunoştinţele lor aprofundate de 
limba italiană. Testele pentru obţinerea acestei diplome, CELI 5 DOC, nu au loc decât de 
două ori pe an, la Perugia. În plus, conform petiţionarei, acestea costă aproximativ 1 000 €, 
dacă se iau în calcul cheltuielile de călătorie şi cele de cazare. Pentru comparaţie, ea 
subliniază că pentru înscrierea persoanelor care nu vorbesc italiana la universităţile italiene se 
practică standarde mai scăzute. Ea consideră că obligativitatea diplomei CELI 5 DOC este 
doar un mijloc pentru ca, în Italia, numărul profesorilor formaţi în afara Italiei să fie redus la 
maxim.

Ea menţionează existenţa unor excepţii de la obligativitatea testului, prevăzute de legislaţia 
italiană. Cu toate acestea, consideră că aceste excepţii sunt arbitrare şi lipsite de transparenţă.

În ceea ce priveşte cazul său personal, ea susţine că, deşi există alte posibilităţi precum 
„SISS” (School for Specialist Secondary School Teachers – Cursuri pentru profesori 
specializaţi în învăţământul liceal), care permit obținerea unei calificări de către persoanele de
limba română în Italia, ministerul italian responsabil ar recunoaşte doar profesia acestora de 
„profesor de franceză”, recunoaştere pe care petiţionara încă nu a obţinut-o. În schimb, 
autorităţile italiene refuză să îi recunoască pregătirea de „profesoară de limba română”, pe 
care nu o consideră ca „profesie”.

O primă analiză a dosarului duce la concluzia că motivul probabil al refuzului referitor la 
predarea limbii române este că predarea acestei limbi nu este inclusă în programa şcolară din 
Italia. 

Conform petiţionarei, piedicile pe care autorităţile italiene le-au pus în cazul său se pot aplica 
oricărei persoane care solicită recunoaşterea calificărilor sale de profesor în Italia.

În concluzie, petiţionara consideră că s-a încălcat directiva 2005/36/CE. Ea solicită 
clarificarea normelor în vigoare şi îmbunătăţirea legislaţiei în cauză, prin suspendarea, printre 
altele, a testului CELI 5 DOC şi înlocuirea acestuia cu un test ALTE (Association of 
Language Testers in Europe – Asociaţia centrelor de evaluare în domeniul limbilor în 
Europa).

Poziţia Comisiei

În ceea ce priveşte testul de verificare a competenţelor de limbă italiană, serviciile Comisiei 
consideră că totalul sumei plătite pentru acest test nu ar trebui să depăşească costul real 
suportat de administraţie. În cazul în care preţul cerut depăşeşte această sumă, se poate 
considera că există o discriminare conform articolului 12 din Tratatul CE. Petiţionara a 
evaluat costul global al testului la aproximativ 1 000 de euro, inclusiv costurile de cazare şi de 
călătorie, punctul de destinaţie fiind oraşul Perugia, fără a fi precizat punctul de plecare al 
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călătoriei. Cu toate acestea, informaţiile pe care le are la dispoziţie Comisia la ora actuală nu 
îi permit să se pronunţe cu privire la proporţionalitatea sumei cerute de administraţia italiană 
în raport cu costul real al procedurii.

În ceea ce priveşte modalităţile de efectuare a acestui test şi, în special, gradul său de 
dificultate, trebuie să se aplice aceeaşi regulă a proporţionalităţii între, pe de o parte, interesul 
legitim al unui stat membru pentru ca toţi profesorii din şcolile sale să aibă cunoştinţe 
satisfăcătoare, chiar ridicate, de limba statului respectiv şi, pe de altă parte, libera circulaţie a 
profesorilor în Uniunea Europeană, care cere ca administraţiile naţionale să nu pună obstacole 
nejustificate profesorilor europeni care doresc să lucreze într-un alt stat membru. În acest 
context, este adevărat că, în anumite ramuri ale învăţământului, cerinţele pentru cunoaşterea 
unei anumite limbi, în special a limbii naţionale, pot fi în mod justificat mai exigente în 
comparaţie cu alte limbi. 

În acest context, Comisia doreşte să informeze Parlamentul cu privire la faptul că petiţionara a 
adresat o plângere în 2008, care a fost urmată de o a doua plângere la sfârşitul anului 2008. În 
această plângere, petiţionara a ridicat, de asemenea, problema testelor de limbă.

În urma acestei plângeri, Comisia a furnizat petiţionarei o amplă analiză, care acoperea 
problema testelor de limbă în conformitate cu dispoziţiile articolului 53 din Directiva 
2005/36/EC privind recunoaşterea calificărilor profesionale, printr-o scrisoare din 4 noiembrie 
2008. Analiza a fost realizată în contextul respectivei directive, deoarece petiţionara a susţinut 
că profesorii migranţi (în Italia, meseria de profesor este reglementată prin lege) întâlnesc 
obstacole în Italia. S-a subliniat că certificatele suplimentare de cunoaştere a limbii, în 
general, nu reprezintă o etapă a procedurii de recunoaştere. S-a făcut referire la CEJ, care a 
afirmat că cerinţa unui anumit nivel al cunoştinţelor de limbă poate constitui un motiv 
imperativ de interes general (cauza C-424/97 Haim1, punctul 59), iar în cazul profesiei de 
profesor este necesar un anumit nivel de cunoaştere a limbii. Cu toate acestea, acest drept nu 
este necondiţionat şi trebuie să fie proporţional şi necesar postului în cauză şi nu trebuie 
folosit ca o scuză pentru a exclude lucrătorii din alte state membre.

Comisia investighează în prezent în ce măsură prevederile legale conform cărora profesorii 
migranţi sunt obligaţi să susţină testul „CELI 5 doc” la Universitatea din Perugia, reprezintă o 
încălcare a Directivei 2005/36/CE.

Cu privire la convingerea petiţionarei, conform căreia măsurile menţionate anterior constituie 
doar o modalitate în vederea reducerii numărului de profesori străini, această afirmaţie poate 
fi luată în considerare numai în legătură cu răspunsurile care se vor da întrebărilor formulate 
în paragrafele precedente, precum şi în legătură cu eventualele dovezi aduse în acest sens.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 26 octombrie 2009

Petiţionara susţine că în Italia se încalcă libertatea de circulaţie, în ceea ce priveşte 
recunoaşterea calificărilor profesionale ca profesor obţinute în alte state membre UE.
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Petiţionara a întâmpinat probleme în Italia în obţinerea recunoaşterii calificărilor sale ca 
profesor de limba română. Deşi a obţinut cu succes recunoaşterea calificării ca profesor de 
limba franceză, nu i s-a recunoscut şi calificarea ca profesor de limba română. În plus, aceasta 
susţine că obligaţia impusă de Italia profesorilor calificaţi din state membre UE, de a-şi 
dovedi cunoştinţele de limbă italiană exclusiv prin intermediul atestatului „CELI DOC 5”, 
pentru care examenul se poate susţine doar la Perugia Università per Stranieri, are ca scop 
limitarea recunoaşterii în Italia a profesorilor străini.

Comisia cunoştea deja acest caz, datorită unei plângeri adresate Comisiei de către petiţionară 
în noiembrie 2008. Petiţionarei i s-a trimis o analiză la 4.11.2008, după care petiţionara a 
furnizat clarificări, la 12.11.2008. Pe această bază, petiţionarei i s-a trimis, la 4.5.2009, o 
analiză suplimentară, la care s-a primit răspuns în aceeaşi zi.

Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie 

Recunoaşterea calificărilor profesionale

Instrumentul legal care reglementează recunoaşterea calificărilor profesionale este Directiva 
2005/36/CE1. Această directivă se aplică doar dacă profesia respectivă este reglementată în 
statul membru gazdă şi dacă solicitantul a obţinut 

- calificări profesionale în UE sau 
- [în cazul în care acesta a obţinut calificările profesionale într-o ţară terţă, dacă solicitantul 
are o experienţă profesională în profesia respectivă de trei ani] pe teritoriul statului membru 
care a recunoscut acest titlu de calificare profesională. 

În ceea ce priveşte profesia de profesor, cerinţele de pregătire nu sunt armonizate la nivelul 
Uniunii Europene, drept pentru care recunoaşterea unei astfel de calificări face obiectul aşa-
numitului sistem general de recunoaştere a calificărilor profesionale, conform titlului III, 
capitolul I din directivă. Acest sistem pleacă de la premisa că statul membru gazdă trebuie să-i 
permită cetăţeanului UE să exercite o profesie pe teritoriul său, chiar dacă nu deţine diploma 
naţională necesară, cu condiţia ca acesta să deţină diploma necesară într-un alt stat membru 
pentru a avea acces la aceeaşi profesie sau pentru a o putea exercita. Totuşi, acest sistem nu 
introduce recunoaşterea automată a calificărilor profesionale. Doar în cazul în care există 
diferenţe substanţiale între educaţia şi pregătirea migrantului (din punctul de vedere al duratei 
sau al sferei de aplicare a activităţilor) şi cerinţele din ţara gazdă, aceasta din urmă poate 
impune măsuri compensatorii (o perioadă de adaptare sau o probă de aptitudini), iar migrantul 
va alege una din cele două opţiuni. 

Aplicarea Directivei 2005/36/CE în cazul petiţionarei

a) Calificarea ca profesor de limba franceză

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, JO 
L 255/22, 30.09.2005.
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Petiţionara a obţinut deja recunoaşterea calificărilor sale ca profesor de limba franceză în 
Italia. 

b) Calificarea ca profesor de limba română

În ceea ce priveşte calificările ca profesor de limba română, petiţionara a informat Comisia că 
autorităţile italiene îi refuză în continuare recunoaşterea calificărilor (decizia autorităţilor 
italiene din decembrie 2007). 

Din conţinutul deciziei italiene, Comisia concluzionează că profesia de profesor de limba 
română nu este o profesie reglementată în Italia. Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea 
calificărilor profesionale nu este, deci, aplicabilă în cazul petiţionarei. Un element suplimentar 
care confirmă concluzia Comisiei este faptul că, deşi ambasada României la Roma efectuează 
o procedură de selecţie pentru profesorii cu limba română maternă care predau limba română 
în şcolile italiene, aceşti profesori sunt plătiţi de guvernul român (nu de cel italian), iar 
întregul exerciţiu face parte dintr-o schemă pilot convenită între Italia şi Ministerul Educaţiei 
din România. Chiar dacă această schemă pilot se aplică în colaborare cu autorităţile italiene, 
acest lucru nu înseamnă că profesia de profesor de limba română este reglementată în Italia. 
În plus, trebuie reţinut faptul că guvernul român plăteşte salariile acestor profesori, iar nu cel 
italian.

Având în vedere informaţiile suplimentare furnizate de petiţionară, poziţia Comisiei în această 
privinţă rămâne neschimbată, Aceasta informase Comisia că scuole di specializzazione 
all'insegnamento (SISS) oferă cursuri de calificare pentru profesori în Italia, însă, în acelaşi 
timp, a indicat faptul că limba română nu se predă ca materie de studiu în şcolile publice din 
Italia. Pe baza acestor informaţii, Comisia concluzionează din nou că predarea limbii române 
nu este o profesie reglementată în Italia, motiv pentru care petiţionara ar trebui să poată preda 
limba română în toate celelalte instituţii din Italia – cu excepţia şcolilor publice – fără să mai 
fie necesară obţinerea recunoaşterii acestei calificări ca profesor.

c) Atestarea cunoştinţelor de limba italiană

În ceea ce priveşte obligaţia de atestare a cunoştinţelor de limba italiană prin CELI 5 DOC, 
petiţionara a indicat Comisiei, la 12.11.2008, că acest aspect nu este relevant pentru situaţia 
sa. Cu toate acestea, subiectul prezintă un interes pentru petiţionară, deoarece ea cunoaşte mai 
multe persoane care trebuie să prezinte acest certificat care, conform acesteia, restricţionează
mobilitatea profesorilor calificaţi.

Comisia a deschis un caz în cadrul UE-Pilot împotriva Italiei, adresând întrebări în legătură cu 
baza legală a atestatului CELI 5 DOC şi solicitând explicaţii suplimentare privind aplicarea 
prevederilor relevante în ceea ce priveşte profesia de profesor. Autorităţile italiene şi-au 
prezentat răspunsul la 21 iulie 2009. Comisia va analiza acest răspuns şi va decide cu privire 
la măsurile ce se impun.

Prevederea relevantă din Directiva 2005/36/CE este articolul 53, care stipulează că statele 
membre pot solicita ca persoanele care beneficiază de recunoaşterea calificărilor profesionale 
să aibă cunoştinţele lingvistice necesare exercitării profesiei în statul membru gazdă. Totuşi, 
testarea cunoştinţelor lingvistice nu face parte, în mod oficial, din procedura de recunoaştere. 
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Cu toate acestea, ea este supusă testului proporţionalităţii, după cum a confirmat jurisprudenţa 
CEJ (C-424/97 Haim II).

Concluzii

Comisia concluzionează că nu există în acest caz dovezi care să ducă la concluzia că, în cazul
petiţionarei, a fost încălcată legislaţia UE.

- petiţionara a obţinut recunoaşterea calificărilor sale ca profesor de limba franceză;
- petiţionara nu trebuie să obţină recunoaşterea calificărilor sale ca profesor de limba română;
- petiţionara nu este afectată de cerinţa de atestare a cunoştinţelor de limba italiană prin 
obţinerea atestatului CELI 5 DOC (întrucât aceasta a obţinut o diplomă de licenţă în limba 
italiană, în Italia). 


