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Ref.: Petiția nr. 0592/2011, adresată de Paola Iabichino, de cetățenie italiană, 
privind recunoașterea calificării profesionale de restaurator de cărți vechi

1. Rezumatul petiției

Petiționara semnalează dificultățile întâlnite în obținerea din partea autorităților italiene a 
titlului de restaurator de cărți vechi obținut în urma a trei ani de studii la Universitatea din 
Spoleto.

Acest curs a fost finanțat, printre altele, de Fondul social european.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 martie 2012

Potrivit informațiilor furnizate de petiționară, autoritățile italiene au înființat în anul 1992 în 
cadrul Universității din Spoleto (Italia, regiunea Umbria) secția „Restauratori pentru 
conservarea cărților”, studii europene cu o durată de trei ani. Acest curs s-a desfășurat până în 
anul 2005 și a fost finanțat, printre altele, de Fondul social european (FSE).

Cu toate acestea, în contextul legislației italiene reformate privind patrimoniul cultural, acest 
curs nu califică absolvenții ca restauratori autorizați de cărți vechi, cu drepturi depline, în 
Italia. Drept urmare, acești absolvenți nu au dreptul legal de a lucra pentru instituții publice 
italiene (cum ar fi muzeele, bibliotecile și arhivele) în ciuda diplomei obținute.
Petiționara, în calitate de purtător de cuvânt al unui grup de foști studenți, subliniază 
dificultățile întâlnite în obținerea din partea autorităților italiene a recunoașterii cursului 
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respectiv pentru a avea acces la profesia de restaurator autorizat. În anul 2009, petiționara a 
depus o petiție similară la Ministerul italian al Patrimoniului și Culturii, la care, potrivit 
afirmațiilor sale, nu a primit un răspuns oficial.

Observațiile Comisiei

În ceea ce privește recunoașterea diplomelor, Comisia ar dori să sublinieze faptul că 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale1 se adresează doar 
profesioniștilor care sunt pe deplin calificați să practice o profesie într-un stat membru și care 
doresc să practice aceeași profesie într-un alt stat membru. Este esențială existența unui 
element „transfrontalier”. Prin urmare, această directivă nu se aplică situațiilor care țin de 
chestiunile pur interne ale unei țări, cum este cea descrisă în prezenta petiție.

De asemenea, chiar dacă ar exista un element transfrontalier (de exemplu, în cazul unui 
cetățean al UE care și-a obținut calificarea într-un stat membru al UE altul decât Italia), 
informațiile furnizate în petiție nu sunt suficiente pentru a stabili dacă se aplică 
Directiva 2005/36/CE:

- în primul rând, Directiva 2005/36/CE se aplică doar profesiilor reglementate în statul 
membru gazdă, adică accesul la aceste profesii sau practica lor în statul membru gazdă 
depinde, conform legii, reglementărilor sau dispozițiilor administrative, de deținerea unor 
calificări profesionale definite. Potrivit bazei de date privind profesiile reglementate2, 
actualizată chiar de autoritățile naționale, profesia de restaurator de cărți vechi nu pare să fie 
reglementată în Italia.

- în al doilea rând, directiva se aplică numai în cazul recunoașterii profesionale și nu al 
recunoașterii academice/echivalenței diplomelor, care rămâne în responsabilitatea fiecărui stat 
membru. Informațiile furnizate în petiție sunt neclare în acest sens. Într-adevăr, problema 
ridicată pare să facă referire mai degrabă la recunoașterea academică în Italia a unei diplome 
italiene și la clasificarea acesteia la un anumit nivel academic. Acest lucru, la rândul său, pare 
să afecteze posibilitatea titularului diplomei de a lucra pentru unele instituții publice italiene.

Prin urmare, sunt necesare clarificări suplimentare pentru a confirma dacă profesia de 
restaurator de cărți vechi este reglementată în Italia în conformitate cu Directiva 2005/36/CE 
și în ce măsură este reglementată astfel.

În plus, în ceea ce privește recunoașterea în Italia, drept răspuns la cererea Comisiei, 
Autoritatea de gestionarea a actualului program operațional FSE în regiunea Umbria a 
confirmat cofinanțarea cursului respectiv din FSE și obținerea de către petiționară a titlului de 
„restaurator pentru conservarea cărților”. Potrivit informațiilor primite, într-adevăr, se pare că 
această calificare nu este recunoscută în mod automat în întreaga țară, în afara regiunii 
Umbria.

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005).
2

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.hom
e.
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Cu toate acestea, potrivit autorităților regionale, pe baza legislației naționale (în special Legea 
nr. 62 din 26 martie 2008 privind revizuirea „Codice dei beni culturali”), titlul de „restaurator 
pentru conservarea cărților” ar putea fi asimilat celui de „restaurator-colaborator pentru 
patrimoniul cultural”, care este recunoscut în întreaga țară. Deși recunoașterea calificării 
„restaurator pentru conservarea cărților” în alte regiuni din Italia nu se realizează în mod 
automat, acest lucru poate fi solicitat de o persoană în temeiul legislației italiene. În acest 
sens, petiționara poate găsi un punct de contact relevant la următoarea adresă web: 
www.beniculturali.it

Concluzii

Din elementele aduse în atenția Comisiei în prezenta petiție, nu se poate concluziona că se 
încalcă dreptul comunitar. Într-adevăr, în stadiul actual al legislației și având în vedere lipsa 
vădită a unui element transfrontalier, petiționara nu poate beneficia de normele de 
recunoaștere stabilite prin Directiva 2005/36/CE pentru a practica profesia de restaurator de 
cărți vechi în Italia.


