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nerecunoașterea în Spania a diplomei sale italiene în economie 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul locuiește in Spania și contestă nerecunoașterea în Spania a diplomei sale în 
economie și comerț, acordată de Universitatea din Roma. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 17 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

În principiu, petiționarul contestă faptul că cererea sa de recunoaștere academică în Spania a 
diplomei sale italiene în economie și comerț a fost respinsă în mod nejustificat de către 
autoritățile competente din Spania. În plus, petiționarul evidențiază costurile procesului de 
recunoaștere, precum și întârzierea excesivă din partea autorităților respective în a-i oferi un 
răspuns la cerea sa.

În primul rând, Comisia dorește să precizeze că, în conformitate cu articolul 165 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), statele membre au responsabilitatea 
fundamentală de a-și organiza sistemele educaționale. Printre competențele autorităților 
naționale și ale instituțiilor de învățământ superior se numără și luarea de decizii cu privire la 
aspecte legate de recunoașterea academică, cu respectarea dispozițiilor legislației UE. 
Deoarece petiția privește un caz individual, în această situație petiționarul ar trebui să își 
susțină drepturile direct în fața instanțelor locale sau naționale competente în această 
chestiune, cărora le revine responsabilitatea de a lua în considerare elementele cazului, de a 
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stabili dacă în acest caz au fost încălcate principiile sus-menționate din legislația UE și de a 
acorda reparații, dacă este necesar. În acest caz, Comisia observă că autoritățile spaniole și-au 
motivat în mod corespunzător decizia și au propus ca alternativă o recunoaștere condiționată 
în Spania a diplomei sub un alt tip de diplomă spaniolă decât cea dorită de petiționar.

În ceea ce privește procedurile de recunoaștere academică, Comisia consideră că autoritățile 
naționale competente în domeniul recunoașterii academice au dreptul să perceapă o taxă 
pentru cheltuielile administrative aferente prelucrării unei cereri de recunoaștere academică și 
că astfel de proceduri ar putea în mod legitim să necesite o anumită perioadă de timp. Cu toate 
acestea, Comisia consideră că taxa percepută pentru recunoașterea academică a calificărilor 
nu trebuie să fie mai mare decât cheltuielile administrative efective și că autoritățile 
competente trebuie să ia deciziile privind recunoașterea într-o perioadă de timp acceptabilă, 
deoarece costurile excesive sau întârzierile nejustificate ale deciziilor în cadrul unor astfel de 
proceduri ar putea împiedica în mod inutil dreptul la liberă circulație, prevăzut la articolele 21 
și 45 din TFUE, al persoanelor care au solicitat recunoașterea. 

Deși, pe de o parte, nu există indicii că taxa percepută petiționarului ar fi fost nerezonabilă sau 
nu ar fi avut nicio legătură cu cheltuielile administrative efective suportate, Comisia 
consideră, pe de altă parte, că întârzierea prezentată în acest caz ar putea fi văzută ca fiind una 
excesivă în anumite circumstanțe. Deși reamintește că depinde de hotărârea petiționarului să 
își susțină drepturile direct în fața instanțelor locale sau naționale competente în această 
chestiune, Comisia dorește să precizeze că a primit și alte plângeri privind întârzieri excesive 
în cadrul procedurilor de recunoaștere din Spania. În prezent, Comisia evaluează situația din 
perspectiva dispozițiilor din legislația UE și, ulterior, poate solicita clarificări autorităților 
competente din Spania. 

4. Răspunsul Comisiei (REV.), primit la 27 martie 2013

Astfel cum a fost subliniat în comunicarea anterioară, recunoașterea diplomelor universitare 
în vederea continuării studiilor ține de competența națională. Cu toate acestea, Comisia a luat 
legătura cu autoritățile spaniole pentru a obține clarificări și informații suplimentare privind 
presupusele întârzieri excesive din cadrul procedurilor de recunoaștere din Spania. 

În răspunsul lor, autoritățile spaniole au informat Comisia că, din nefericire, nu pot furniza 
statistici privind durata medie până la luarea unei decizii privind o cerere de recunoaștere 
academică. Cu toate acestea, ele subliniază că durata până la luarea unei decizii diferă foarte 
mult în funcție de o serie de factori determinanți, în special depunerea corectă a cererii sau, în 
caz contrar, durata până la corectarea oricărei deficiențe, durata până la emiterea de către 
expert a unui raport tehnic esențial pentru evaluarea corectă a cererii, durata până la răspunsul 
solicitantului la o invitație de audiere sau furnizarea documentelor suplimentare cerute de 
autoritățile de recunoaștere și, în cazul unei recunoașteri condiționate, durata până la 
finalizarea de către solicitant a formării sau a examinării suplimentare necesare. Autoritățile 
spaniole iau act de faptul că durata până la luarea unei decizii finale este mai lungă în cazurile 
în care recunoașterea nu este acordată direct, adică, acele cazuri în care cererea este inițial 
respinsă sau în care solicitantului i se cere să finalizeze cu succes o formare suplimentară 
înainte ca recunoașterea să poată fi acordată (așa-numita recunoaștere condiționată). În astfel 
de cazuri, solicitanții au la dispoziție două săptămâni în care să prezinte orice argument și 
document relevant (respectiva perioadă poate fi prelungită la cererea lor). Cererile lor sunt 
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ulterior reevaluate, posibil pe baza unui nou raport tehnic depus de către un expert, și numai 
apoi se ia o decizie finală. 

Autoritățile spaniole au informat Comisia, de asemenea, că în cazul în care diplomele pentru 
care se solicită recunoașterea au fost obținute în cadrul Uniunii Europene și dacă cererea a 
fost completă la momentul depuneri, iar solicitantului nu i s-a cerut să corecteze nicio 
deficiență, decizia și/sau certificatul de recunoaștere pot fi emise între o săptămână sau două 
de la primirea cererii corespunzătoare.

Concluzii

În lumina informațiilor furnizate de autoritățile spaniole, Comisia ia act de faptul că nu există 
suficiente dovezi care să sprijine afirmațiile aduse în atenția Comisiei de către petiționar, 
deoarece nu există niciun indiciu clar al unei practici generalizate a autorităților de 
recunoaștere spaniole de a-și anunța deciziile cu întârzieri considerabile și nejustificate. Prin 
urmare, Comisia nu poate da curs în continuare acestui caz.


