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Subiect: Petiția nr. 0619/2010 adresată de Laszlo Siklosi, de cetățenie maghiară, privind 
recunoașterea calificării sale ca profesor de educație fizică în Franța

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că nu își poate exercita profesia de profesor de educație fizică 
într-un hotel din Franța, întrucât calificările sale oficiale, obținute în Ungaria, nu au fost 
recunoscute. Petiționarul, care încearcă acum să obțină recunoașterea calificărilor sale din 
partea autorităților franceze, nu poate între timp să își găsească un loc de muncă în domeniul 
ales.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 octombrie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 9 decembrie 2010

Petiția 

Petiționarul deține o diplomă maghiară de absolvire a învățământului superior ca profesor 
universitar de educație fizică, acordată de o universitate maghiară, fiind, de asemenea, 
calificat ca antrenor de sport. Acesta se plânge că autoritățile franceze îl împiedică să își 
exercite profesia în Franța. El susține în continuare că autoritățile franceze au impus o sarcină 
administrativă nejustificată asupra sa cerându-i să trimită întregul conținut al dosarului său cu 
șase ocazii diferite. 

Observațiile Comisiei

Comisia remarcă faptul că Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor 
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profesionale1 nu afectează competența statelor membre de a alege să reglementeze sau nu 
profesiile de profesor de educație fizică și antrenor de sport și de a determina cerințele 
specifice pentru accesul la această profesie, acolo unde aceasta este reglementată. Directiva 
stabilește condițiile în care persoanele care și-au obținut calificările într-un alt stat membru 
pot practica profesia respectivă în statul membru gazdă, sub incidența fie a regimului privind 
libertatea de stabilire, fie a celui privind prestarea serviciilor. 

Directiva 2005/36/CE a armonizat la nivelul UE cerințele referitoare la pregătirea 
profesională în cazul a șapte profesii, dar nu și pentru profesiile de profesor de educație fizică 
și antrenor de sport. În consecință, nu există o recunoaștere automată a calificărilor 
profesionale de profesor de educație fizică și antrenor de sport din alte state membre pentru 
cei care doresc să-și exercite profesia în Franța. Recunoașterea calificărilor acestora este 
supusă așa numitului sistem general. Sub incidența acestui sistem, solicitanților li se cere să 
trimită o cerere de recunoaștere a calificărilor lor profesionale, iar în cazul unor diferențe 
substanțiale între pregătirea lor profesională și pregătirea cerută în statul membru gazdă (în 
acest caz, Franța) să treacă printr-o perioadă de adaptare sau un test de aptitudini (articolul 14 
al directivei).

Conform directivei, autoritățile franceze sunt obligate să confirme primirea cererii de 
recunoaștere a calificărilor profesionale în termen de o lună de la primire și să informeze 
solicitantul cu privire la orice document lipsă. Procedura de examinare a cererii trebuie 
încheiată cât mai repede cu putință și, în orice caz, nu mai târziu de trei luni de la data la care 
a fost depus dosarul solicitantului. Acest termen limită poate fi extins cu maximum o lună în 
anumite cazuri (în acest mod, durata totală maximă a procedurii ar fi de patru luni). Procedura 
trebuie să conducă la o decizie motivată a autorităților competente. Decizia sau neluarea unei 
decizii ar putea fi atacate în baza legislației naționale. 

Din informațiile puse la dispoziție în acest caz, nu reiese cu claritate dacă autoritățile franceze 
au respectat regulile remarcate sub incidența directivei. Cu toate acestea, se pare într-adevăr 
că povara administrativă impusă solicitantului (cererile de trimitere a întregului conținut al 
dosarului său în șase ocazii diferite) este în contradicție cu directiva.

Mai mult, nu reiese cu claritate din cuprinsul petiției dacă petiționarul a solicitat recunoașterea 
profesională ori pe cea academică a calificărilor sale și, dacă a făcuto în oricare dintre 
variante, pentru care diplomă/profesie. Într-adevăr, trebuie făcută o distincție în privința 
acestui aspect: recunoașterea academică a calificărilor își propune să evalueze valoarea 
academică a unei diplome, de exemplu pentru a studia într-un stat membru sau pentru a 
informa un potențial angajator privat. Pe de altă parte, recunoașterea profesională a 
calificărilor intră în funcțiune în toate cazurile în care un specialist care și-a obținut 
calificările într-un stat membru dorește să-și exercite activitățile în altul, unde profesia sa este 
reglementată prin lege. În timp ce regulile principale privind recunoașterea calificărilor 
profesionale sunt stabilite la nivel european2, recunoașterea calificărilor academice cade în 
responsabilitatea guvernelor naționale și Comisia Europeană poate să intervină doar dacă 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind 
recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22-142).
2 Aceste reguli sunt consolidate prin Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale; Jurnalul 
Oficial L 255, 30/09/2005, p.22-142. A se vedea 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm 
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refuzul de a recunoaște o calificare constituie o discriminare pe motiv de naționalitate sau 
dacă procedurile disproporționat de lungi sau costisitoare restricționează libertatea de 
circulație.

Din informațiile puse la dispoziție în acest caz, nu reiese cu claritate care a fost decizia 
autorităților franceze și dacă s-au impus eventuale măsuri compensatorii.

Concluzii

Comisia îl sfătuiește pe petiționar să contacteze SOLVIT1 – o rețea de rezolvare a 
problemelor care implică administrațiile naționale din toate statele membre UE, angajată să 
rezolve online, cu rapiditate și fără a se face apel la proceduri judiciare, problemele născute 
din aplicarea greșită a dreptului UE de către autoritățile publice. Serviciile SOLVIT sunt 
gratuite. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/solvit/


