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Ref.: Petiția nr. 0959/2012, adresată de Paula Romero Ganuza, de cetățenie spaniolă, 
privind aprobarea și recunoașterea profesorilor străini în Germania

1. Rezumatul petiției

Petiționara este resortisant spaniol. Ea lucrează ca profesor în Germania în baza unui contract 
de muncă temporar. Cu toate acestea, ea nu poate încheia un contract de muncă cu durată 
nedeterminată în Germania, deoarece în această țară, spre deosebire de majoritatea altor state 
ale UE, profesorii sunt formați să predea mai multe materii. Prin urmare, pentru a fi eligibilă 
pentru un post permanent de profesor în Germania, petiționara trebuie să urmeze cursuri de 
formare pentru a preda o a doua materie. Potrivit petiționarei, acest lucru este prevăzut în 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Procedura de admitere 
pentru formarea și recunoașterea ca profesor care predă o a doua materie depinde de 
aprobarea Ministerului Culturii. În opinia petiționarei, această procedură de recunoaștere este 
lipsită de transparență și discriminează cadrele didactice din alte state membre ale UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiția se referă la eligibilitatea pentru un post permanent de profesor în Germania. Pentru a fi 
eligibilă pentru un post permanent, petiționara trebuie să urmeze cursuri de formare pentru a 
preda o a doua materie. În opinia petiționarei, procedura de recunoaștere este lipsită de 
transparență și discriminează cadrele didactice din alte state membre ale UE. 
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Profesia de cadru didactic nu este armonizată la nivelul Uniunii Europene. Recunoașterea 
calificărilor de profesor intră sub incidența dispozițiilor așa-numitului sistem general privind 
recunoașterea calificărilor profesionale, astfel cum acesta este stabilit la titlul III, capitolul 1 
din Directiva privind recunoașterea calificărilor profesionale. Sistemul general nu prevede 
recunoașterea automată a calificărilor profesionale. Potrivit logicii acestui sistem, statul 
membru gazdă (în acest caz Germania) trebuie să îi permită cetățeanului UE să exercite o 
anumită profesie pe teritoriul său, chiar dacă acesta nu posedă diploma națională necesară, cu 
condiția ca acesta sau aceasta să dețină diploma necesară într-un alt stat membru pentru a 
debuta sau continua în cadrul profesiei în cauză.

În cazul în care petiționara este pe deplin calificată pentru a preda în Spania, Germania trebuie 
să aplice sistemul general menționat mai sus, prevăzut de directivă. În acest caz, autoritatea 
competentă din Germania este obligată să efectueze o comparație între educația și formarea 
profesională ale petiționarei și educația și formarea profesională impuse pentru profesia 
respectivă în Germania. În cazul în care există diferențe importante între educația și formarea 
profesională ale petiționarei (în ceea ce privește durata sau domeniul de aplicare a 
activităților) și cerințele din Germania, Germania poate impune o măsură compensatorie (un 
stagiu de adaptare sau o probă de aptitudini).

În absența armonizării la nivel comunitar a condițiilor necesare pentru a debuta în profesia de 
cadru didactic, statele membre dețin competența de a defini aceste condiții. Cu toate acestea, 
Curtea Europeană de Justiție a hotărât în cauza C-102/02, Beuttenmüller, că cerința ca un 
profesor să predea cel puțin două materii, chiar dacă solicitantul dorește să predea doar o 
materie în concordanță cu educația sau formarea sa profesională, poate împiedica accesul unui 
număr important de resortisanți ai UE la profesia de cadru didactic din statul membru gazdă în 
cauză, în ciuda faptului că aceștia dispun de calificările necesare pentru a exercita această 
profesie în statul membru de origine. Serviciile Comisiei consideră că ar fi util dacă 
autoritățile ar adopta o poziție flexibilă în ceea ce privește experiența pentru o a doua materie.
Reiese din petiție că autoritățile germane au analizat solicitarea petiționarei și au decis că 
există diferențe importante între educația și formarea profesională ale petiționarei și cerințele 
din Germania. Conform petiționarei, autoritățile germane au propus o măsură compensatorie 
sub forma unui program complet de educație și formare profesională pentru o materie, cu 
toate că petiționara a studiat deja limba germană ca a doua limbă în Germania.

Serviciile Comisiei nu sunt în măsură să evalueze în detaliu calificările naționale ale 
petiționarei și nici cerințele necesare pentru a avea acces la profesia de cadru didactic din 
Germania. Serviciile Comisiei pot verifica dacă un stat membru și-a îndeplinit obligația 
prevăzută de Directiva privind calificările profesionale de a oferi măsuri compensatorii în 
cazul unor diferențe importante. Comisia nu poate evalua dacă o anumită măsură 
compensatorie este adecvată pentru a compensa diferențele majore specifice.

Pe baza informațiilor furnizate, se pare că autoritatea competentă a oferit doar posibilitatea 
unui stagiu de adaptare (programul complet de educație și formare profesională pentru o 
materie). În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din directivă, autoritatea competentă ar 
trebui să ofere solicitantului posibilitatea de a alege între stagiul de adaptare și proba de 
aptitudini.
În plus, în cazul în care diferențele între domeniile de activitate din ambele state membre sunt 
atât de mari încât este necesar de fapt un program complet de educație și formare profesională 
pentru a compensa deficiențele și activitatea poate fi separată de alte activități ale profesiei, 
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dacă profesionistul solicită acest lucru, un stat membru gazdă trebuie să ia în considerare 
acordarea accesului parțial, la cererea solicitantului.

În special, Curtea Europeană de Justiție a hotărât în cauza C-330/03 Colegio de Ingenieros de 
Caminos:

„ […] Articolele 39 CE și 43 CE nu împiedică un stat membru să nu permită accesul parțial la 
o profesie, în situația în care deficiențele în ceea ce privește educația și formarea profesională 
a părții în cauză în raport cu cerințele din statul membru gazdă pot fi efectiv compensate prin 
aplicarea măsurilor compensatorii prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din directivă. În 
schimb, articolele 39 CE și 43 CE împiedică un stat membru să nu permită accesul parțial la o 
profesie dacă partea în cauză solicită acest lucru și dacă diferențele dintre domeniile de 
activitate sunt atât de importante încât este necesar de fapt un program complet de educație și 
formare profesională, cu excepția cazului în care refuzul accesului parțial se justifică prin 
motive imperative de interes general, adecvate pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului 
urmărit și nedepășind ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv (punctul 39)1.”

Concluzie
Autoritățile germane pot impune o măsură compensatorie în cazul unor diferențe importante. 
Cu toate acestea, serviciile Comisiei nu sunt în măsură să evalueze necesitatea sau 
proporționalitatea măsurii compensatorii în împrejurările acestui caz. În orice caz, autoritățile 
germane ar fi trebuit să ofere posibilitatea de a susține o probă de aptitudini și, la cererea 
petiționarei, să ia în considerare acordarea accesului parțial la profesia de cadru didactic.
Petiționara ar putea adresa o plângere prin SOLVIT, care este o rețea online de soluționare a 
problemelor, în cadrul căruia statele membre ale UE colaborează pentru a soluționa, fără a 
apela la acțiuni judiciare, problemele cauzate de aplicarea greșită a legislației privind piața 
internă de către autoritățile publice. În fiecare stat membru există un centru SOLVIT care 
poate ajuta la tratarea plângerilor primite de la cetățeni și întreprinderi. Aceste centre fac parte 
din administrația națională și se angajează să ofere soluții reale la problemele prezentate în 
termen de 10 săptămâni. Mai multe informații despre SOLVIT pot fi găsite pe următorul site: 
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm.

În cazul în care petiționara dorește să solicite o reevaluare a măsurii compensatorii, aceasta 
trebuie să conteste decizia autorităților germane și/sau să introducă un recurs în fața instanței 
naționale competente din Germania.

                                               
1 Cauza C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, din 19 ianuarie 2006.


