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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1434/2010, adresată de L. G., de cetățenie spaniolă, privind 
recunoașterea ca profesor calificat în Țările de Jos

1. Rezumatul petiției

Petiționara a obținut o diplomă de profesor calificat (QTS) în Regatul Unit. Ea are domiciliul 
în Țările de Jos și lucrează aici deja de câțiva ani ca profesor. Cererea ei de a fi recunoscută ca 
profesor calificat a fost respinsă de către autoritățile olandeze care au informat-o că, pentru a 
fi recunoscută, trebuie mai întâi să facă un stagiu de practică în Regatul Unit. Petiționara 
consideră că un astfel de stagiu este inutil, întrucât sistemele educaționale britanic și olandez 
sunt complet diferite și, cu atât mai mult, aceasta lucrează deja ca profesor în Țările de Jos și a 
urmat, de asemenea, câteva cursuri și ateliere de lucru. Ea se întreabă dacă această dispoziție a 
Ministerului Învățământului din Țările de Jos respectă Directiva 2005/36/CE privind 
recunoașterea calificărilor profesionale. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 februarie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

Petiționara a obținut statutul de profesor calificat (QTS) în Regatul Unit, însă nu a urmat 
stagiul de practică, care reprezintă o cerință pentru a deveni profesor pe deplin calificat în 
Regatul Unit. Petiționara a solicitat recunoașterea calificărilor sale de profesor în Țările de 
Jos. Țările de Jos au respins solicitarea pe motiv că petiționara nu este pe deplin calificată să 
predea în Regatul Unit. 

Observațiile Comisiei
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Recunoașterea calificărilor profesionale în cadrul UE este reglementată prin 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Directiva permite 
profesionistului/migrantului să se stabilească și să exercite profesia pentru care a obținut 
calificările într-un stat membru într-un alt stat membru, cu condiția ca: 

- profesia să fie reglementată în statul membru gazdă; 

- migrantul să fi obținut calificări profesionale fie în UE, fie într-o țară terță și să fi dobândit 
trei ani de experiență profesională în profesia respectivă pe teritoriul statului membru care a 
recunoscut această calificare profesională.

Profesia de profesor nu este armonizată în Uniunea Europeană. Recunoașterea calificărilor de 
profesor intră sub incidența dispozițiilor așa-numitului sistem general privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, astfel cum este acesta stabilit la titlul III, capitolul 1 din 
Directiva 2005/36/CE. Sistemul general nu prevede recunoașterea automată a calificărilor 
profesionale. Potrivit logicii acestui sistem, statul membru gazdă (în acest caz, Țările de Jos) 
trebuie să permită cetățeanului UE să exercite o anumită profesie pe teritoriul său, chiar dacă 
acesta nu posedă diploma națională necesară, cu condiția să dețină diploma necesară într-un 
alt stat membru pentru a debuta sau continua în cadrul profesiei în cauză. 

În ceea ce privește statutul de profesor calificat, Regatul Unit a introdus la 1 septembrie 1999 
cerința ca profesorii care se califică după data de 7 mai 1999 să urmeze și să finalizeze cu 
succes un stagiu de practică pentru a fi eligibili pentru ocuparea unui post în școli 
subvenționate și în școli speciale nesubvenționate din Anglia. Un stagiu de practică durează 
trei trimestre (sau echivalentul acestora) și combină un program individualizat de 
monitorizare și sprijin cu o evaluare a performanței.

Întrucât petiționara nu a urmat stagiul de practică, aceasta nu este, prin urmare, pe deplin 
calificată pentru profesia de profesor în Regatul Unit. Din acest motiv, dispozițiile 
Directivei 2005/36/CE nu se aplică. Autoritățile olandeze nu trebuie să recunoască calificările 
petiționarei din Regatul Unit, întrucât aceasta nu este considerată pe deplin calificată în 
Regatul Unit dacă nu a finalizat stagiul de practică. 

Cu toate acestea, autoritățile olandeze ar trebui ca, în situațiile în care Directiva privind 
calificările profesionale nu este aplicabilă, să aplice normele Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). Autoritățile olandeze ar trebui să verifice dacă trebuie să 
recunoască calificările petiționarei pe baza articolelor 45 și următoarele din TFUE și a 
jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, cum ar fi cauza C-345/08.

Concluzii

Directiva 2005/36/CE nu se aplică în acest caz. Autoritățile olandeze nu trebuie să recunoască 
calificările petiționarei pe baza acestei directive. Cu toate acestea, autoritățile olandeze trebuie 
să verifice dacă recunoașterea se poate baza pe normele TFUE. În această etapă, Comisia
recomandă petiționarei să contacteze punctul național de contact pentru recunoașterea 
calificărilor profesionale din Țările de Jos1

                                               
1 Dna Kitty Wigleven, tel.: +31 70 426 02 86, fax: +31 70 426 03 95, e-mail: 
wigleven@nuffic.nl.



CM\866829RO.doc 3/3 PE464.885v01-00

RO

Cu toate că Directiva privind calificările profesionale nu este aplicabilă, punctul de contact ar 
putea fi în măsură să ajute petiționara și să o informeze cu privire la drepturile sale.


