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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0131/2012, adresată de Mario Di Nardo, de cetățenie italiană, privind 
recunoașterea certificatelor de competență profesională eliberate de un stat 
membru al Uniunii Europene

1. Rezumatul petiției

Potrivit petiționarului, autoritățile italiene competente impun, în temeiul 
Directivei 2005/36/CE, măsuri compensatorii nejustificate candidaților profesori care solicită 
echivalarea diplomei „Master en formacion de Profesorado” obținută în Spania, în temeiul 
căreia pot exercita meseria de profesor. Autoritățile italiene solicită, ca și condiție generală 
pentru echivalarea masteratului, prezentarea unui certificat eliberat de ministerul spaniol prin 
care se confirmă că diploma obținută este echivalentă cu o diplomă italiană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiția vizează recunoașterea, în Italia, a calificărilor profesionale pentru meseria de profesor 
obținute în Spania, pe baza unei diplome de licență obținute în Italia.

Instrumentul juridic aplicabil recunoașterii calificărilor profesionale este Directiva 2005/36/CE. 
Recunoașterea calificării de profesor intră sub incidența dispozițiilor așa-numitului sistem 
general, instituit în titlul III capitolul I din directivă. Potrivit logicii acestui sistem, statul 
membru gazdă (în acest caz, Italia) trebuie să îi permită unui cetățean al 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 (în acest caz, Spania) pentru a 
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debuta sau continua în cadrul profesiei în cauză. Totuși, acest sistem nu introduce 
recunoașterea automată a calificărilor profesionale. Numai în cazul în care există diferențe 
substanțiale între educația și formarea migrantului (din punct de vedere al duratei sau al sferei 
de activitate) și cerințele statului membru gazdă, acesta din urmă poate impune migrantului o 
măsură compensatorie (o perioadă de adaptare sau un test de competențe), migrantul putând 
alege între acestea.

Comisia este conștientă de problemele legate de recunoașterea, în Italia, a calificărilor 
profesionale de predare obținute în Spania. Conform Bazei de date a profesiilor reglementate1, 
profesia de (mai multe tipuri de) profesor de școală este reglementată atât în Spania, cât și în 
Italia. Directiva privind calificările profesionale se aplică cu condiția ca profesia să fie 
reglementată în statul membru gazdă (ceea ce este cazul), iar candidatul să fie pe deplin 
calificat în statul membru de origine.

Din mai 2011, Comisia încearcă să găsească o soluție la această problemă, în colaborare cu 
autoritățile italiene și spaniole. Întrebarea importantă care se pune este dacă solicitanții care 
și-au obținut calificarea în Spania, pe baza unei diplome de licență italiene, sunt pe deplin 
calificați să predea în Spania.

Petiționarul menționează în petiție că autoritățile italiene au solicitat ca diploma de licență 
italiană să fie echivalată de către autoritățile spaniole. Potrivit informațiilor disponibile, pentru 
ca o persoană să fie profesor de școală pe deplin calificat trebuie să fi obținut calificările 
academice relevante și să fi urmat o formare specifică pentru profesori, în urma căreia se 
obține un certificat profesional de specializare pedagogică (CAP). Formarea specifică a 
profesorilor (CAP) s-a modificat recent și este în prezent un masterat (Master de Formación 
del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o 
Enseñanzas de Idiomas).

În cazul în care o persoană a studiat parțial în străinătate, aceasta necesită echivalarea 
diplomei sale (de licență) obținute în statul membru de origine, precum și o diplomă spaniolă 
de master pentru profesori (sau CAP). Mai exact, echivalarea recunoaște studiile urmate în 
străinătate, deoarece pentru a fi profesor de școală este necesar să se demonstreze calificările 
specifice pentru a preda disciplinele respective.

Comisia cunoaște faptul că unii studenți străini au obținut „homologation a grado” plus 
diploma de master, pentru a deveni profesori. Cu toate acestea, „homologation a grado” este 
un nivel mai general de echivalare, care recunoaște durata studiilor urmate în străinătate, dar 
nu recunoaște calificarea specifică la anumite discipline. Pentru a fi calificat pe deplin, este 
necesară o echivalare specială.

În consecință, în această situație statul membru gazdă nu este obligat să recunoască calificarea 
spaniolă pe baza Directivei privind calificările profesionale, deoarece solicitantul nu este 
(încă) pe deplin calificat în Spania.

După cum s-a menționat mai sus, Comisia a stabilit contacte cu autoritățile spaniole și 
italiene, iar cele două țări au stabilit și contacte reciproce în cursul ultimului an. Autoritățile 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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au discutat nivelul de studii și cerințele necesare pentru a deveni profesor în ambele state 
membre. La 16 mai 2012, Comisia a fost informată asupra faptului că s-a găsit o soluție la 
problemele referitoare la recunoașterea calificărilor spaniole ale profesorilor. Prin e-mailurile 
din 30 martie, 21 iunie 2012 și 5 iulie 2012, Comisia a solicitat autorităților italiene o 
confirmare finală.


