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Comisia pentru petiţii

17.12.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0839/2009, adresată de María Antonia Moro Ortigosa, de cetăţenie 
spaniolă, privind recunoaşterea de către Ministerul Educaţiei a diplomei sale de 
„secretar tehnician cu studii superioare”, ca secretar tehnician bilingv

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionara reclamă faptul că, în momentul recunoaşterii diplomei sale de secretar tehnician cu 
studii superioare, obţinută în Franţa, ministerul nu a precizat faptul că aceasta era o diplomă 
de studii superioare şi a evaluat-o ca diplomă de învăţământ secundar profesional tehnic. 
Petiţionara nu este de acord cu evaluarea realizată de minister. Acesta îi propune calea 
introducerii unui recurs în faţa unei instanţe de contencios administrativ.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 decembrie 2009

Petiţionara a solicitat recunoaşterea oficială a diplomei sale de „tehnician cu studii 
superioare”, obţinută în Franţa. În opinia sa, susţinută, printre altele, de un extras din 
organigrama sistemului educaţional francez anexat la petiţie, această diplomă este clasificată, 
în sistemul educaţional francez, ca aparţinând învăţământului superior. În plus, studiile 
efectuate pentru a obţine această diplomă s-au desfăşurat ulterior examenului de bacalaureat.

Or, petiţionara reclamă faptul că, în momentul recunoaşterii diplomei în cauză de către 
Ministerul Educaţiei din Spania, acesta nu a ţinut cont de faptul că aceasta era o diplomă de 
studii superioare şi a evaluat-o ca diplomă de învăţământ profesional tehnic. Termenii deciziei 
de recunoaştere luate de autorităţile spaniole conferă diplomei de tehnician cu studii 
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superioare, obţinută de petiţionară valoarea de „Técnica Especialista en Secretaria Bilingüe de 
Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, Rama Administrativa y Comercial”, 
respectiv „titlul de secretar tehnician bilingv de direcţie, formare profesională secundară, 
domeniul administrativ şi comercial”.

Petiţionara nu este de acord cu această decizie deoarece consideră că, prin clasificarea sa,
ministerul subevaluează diploma. Aceasta afirmă că în Spania nu există un echivalent al 
diplomei obţinute în Franţa. Ca răspuns la cererea sa de reevaluare, ministerul sugerează 
petiţionarei să introducă un recurs în faţa unei instanţe administrative.

În ultimul rând, petiţionara afirmă că a făcut multe sacrificii pentru studiile efectuate şi că nu 
şi-ar fi consacrat doi ani de studii suplimentari după bacalaureat dacă ar fi dorit să obţină doar 
o diplomă de învăţământ secundar. Prin urmare, decizia autorităţilor spaniole constituie pentru 
petiţionară o sursă de preocupare şi aceasta consideră că este penalizată de propria ţară pentru 
că a studiat într-un alt stat membru.

Observaţiile Comisiei

Comisia este de acord cu petiţionara asupra faptului că studiile efectuate de aceasta în Franţa 
s-au desfăşurat ulterior examenului de bacalaureat şi că studiile sale pentru obţinerea diplomei 
de tehnician cu studii superioare se încadrează în învăţământul superior în Franţa. Comisia 
consideră că dificultatea echivalării diplomei sale este sporită de faptul că, fiind acordată în 
principiu după doi ani de studii, aceasta nu aparţine sistemului cunoscut în prezent în Franţa 
sub denumirea de „LMD” (licenţă - masterat - doctorat), deoarece prima dintre aceste trei 
etape necesită trei ani de studii, iar în cadrul sistemului Bologna nu există o etapă 
intermediară. Cu toate acestea, după analiza dosarului se poate constata că diploma sa a fost 
obţinută în 1990, deci cu mult timp înaintea introducerii sistemului Bologna. 

Comisia reaminteşte faptul că, în conformitate cu articolul 149 din Tratatul CE,
responsabilitatea recunoaşterii academice a diplomelor revine statelor membre şi nu 
Comunităţii. Aceasta consideră că este necesar să se rezolve problema petiţionarei ţinându-se 
seama de echivalenţele în vigoare în momentul obţinerii diplomei. De asemenea, trebuie să se 
ţină seama de principiul conform căruia un student nu trebuie să fie penalizat pe motiv că şi-a 
efectuat studiile (sau o parte din acestea) într-un alt stat membru. Într-adevăr, refuzul de a 
recunoaşte o diplomă fără o justificare corespunzătoare sau aplicarea unor proceduri care 
durează extrem de mult timp sau care generează costuri mari s-ar putea interpreta ca o 
sancţionare a unui cetăţean european pe motiv că şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie şi că 
şi-a efectuat studiile într-un alt stat membru, situaţie care, la rândul său, ar putea fi considerată 
o încălcare a dreptului Uniunii Europene.

Cu toate acestea, pentru a reduce dificultăţile de ordin practic legate de recunoaşterea 
calificărilor în statele membre ale UE fără a recurge la acţiuni în instanţă, Uniunea Europeană 
a încurajat statele membre să înfiinţeze o reţea de centre de informare privind recunoaşterea 
calificărilor academice şi profesionale, care poate contribui adesea, prin contacte directe între 
centrele din ţările implicate, la rezolvarea problemelor legate de recunoaşterea diplomelor 
şi/sau de accesul la studii.

Prin urmare, se recomandă persoanei în cauză să consulte reţeaua ENIC-NARIC la 
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următoarea adresă (unde se menţionează toate adresele şi punctele de contact din toate statele 
membre):

http://www.enic-naric.net/

Comisia Europeană este de acord cu faptul că soluţia introducerii unui recurs în faţa unei
instanţe naţionale, sugerată de autorităţile spaniole şi recomandată şi de Comisia pentru petiţii 
a Parlamentului European (epuizarea căilor de atac disponibile în Spania prin introducerea 
unui recurs în faţa unei instanţe administrative) reprezintă demersul adecvat care trebuie 
urmat în cazul în care problema nu este rezolvată între timp. Într-adevăr, autorităţile naţionale, 
inclusiv instanţele juridice, sunt mai apropiate de realitatea unui caz individual precum cel al 
petiţiei de faţă şi, prin urmare, sunt mai în măsură să analizeze toate elementele dosarului şi să
clarifice confuziile din acest domeniu şi modificările legislaţiei naţionale survenite de-a 
lungul timpului.


