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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 2598/2013, adresată de A.P., de cetățenie italiană, privind inginerii 
industriali din Italia 

Petiția nr. 0167/2014, adresată de G.E, de cetățenie italiană, privind 
tehnicienii industriali în Italia

1. Rezumatul petiției nr. 2598/2013

Petiționarul subliniază faptul că, în Italia, profesia de inginer industrial este accesibilă fie pe 
baza unei diplome de învățământ preuniversitar, fie pe baza unor studii postliceale de trei ani. 
Această situație este în dezavantajul libertății de circulație a inginerilor industriali italieni în 
Europa, conform Directivei 89/48/CEE, în condițiile în care, în restul Europei, inginerii 
industriali necesită o diplomă universitară. 

Rezumatul petiției nr. 0167/2014

Petiționarul declară că, în Italia, pentru a deveni tehnician industrial, o persoană trebuie fie să 
obțină o diplomă de liceu, fie să urmeze o școală de trei ani. Această situație descurajează 
libera circulație a tehnicienilor industriali italieni în Europa în temeiul Directivei 89/48CEE, 
întrucât în restul Europei tehnicienii industriali trebuie să obțină o diplomă universitară.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 2598/2013 declarată admisibilă la 5 noiembrie 2014
Petiția nr. 0167/2014 declarată admisibilă la 22 decembrie 2014
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Petițiile nr. 2598/2013 și 167/2014

Directiva 89/48/CEE1 (înlocuită prin Directiva 2005/36/CE2 și ulterior prin 
Directiva 2013/55/UE3) nu a armonizat condițiile minime de formare pentru inginerii 
industriali și nu a stabilit astfel niciun fel de obligație pentru statele membre de a avea o 
formare profesională de nivel universitar cu durata de trei ani pentru inginerii industriali. 
Același lucru reiese și din Directiva 2005/36/CE și Directiva 2013/55/UE. Prin urmare, statele 
membre au libertatea de a stabili conținutul și nivelul de cursuri de formare pentru această 
profesie în limita Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. 

Așadar, decizia de a ridica nivelul de pregătire pentru inginerii industriali la studii universitare 
cu durata de trei ani a fost o decizie autonomă a autorităților italiene, la fel ca și decizia de a 
acorda drepturile dobândite inginerilor calificați în sistemul anterior și care dețin calificările 
obținute la absolvirea liceului. 

Petiționarul susține că această situație creează probleme în ceea ce privește mobilitatea, 
întrucât cei cu studii liceale sunt încadrați la nivelul (c) din articolul 11 din 
Directiva 2005/36/CE, în timp ce aceia care au studii universitare cu durata de trei ani sunt 
încadrați la nivelul (d) din același articol 11.

Comisia ar dori să clarifice faptul că articolul 11 din Directiva 2005/36/CE este un instrument 
de facilitare a liberei circulații a profesioniștilor în cadrul Uniunii Europene. Statele membre 
au obligația de a recunoaște (în conformitate cu normele directivei) calificările profesionale 
care atestă un nivel cel puțin echivalent cu nivelul imediat inferior celui care este necesar pe 
teritoriul lor. În plus, pentru statele membre în care calificarea este încadrată la nivel (e) din 
articolul 11, obligația este de a recunoaște calificările din alte state membre care sunt 
încadrate cu două niveluri mai jos: adică (d) și (c).

Concret, aceasta înseamnă că statele membre în care calificarea profesională de inginer 
industrial este încadrată la nivelul (d) sau (e) din Directiva 2005/36/CE vor avea obligația de a 
recunoaște (în conformitate cu normele directivei) calificările de ingineri industriali obținute 
în Italia încadrate la nivelul (c) sau (d). Prin urmare, Comisia nu poate identifica niciun 
impact în ceea ce privește mobilitatea care să rezulte din încadrarea calificărilor de inginer 
industrial din Italia la două niveluri diferite ale articolului 11.

Având în vedere că în Italia calificările de inginer industrial sunt încadrate la două niveluri 

                                               
1 Directiva 89/48/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind sistemul general de recunoaștere a 
diplomelor de învățământ superior acordate pentru formarea profesională cu durata minimă de trei ani (JO L 19, 
24.1.1989).

2 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).

3 Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a 
Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale și a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne („Regulamentul 
IMI”) (JO L 354/132, 28.12.2013) trebuie să fie pusă în aplicare în statele membre până în ianuarie 2016.
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diferite ale articolului 11, nivelul care trebuie luat în considerare în vederea recunoașterii 
calificărilor din alte state membre este cel mai mic: adică nivelul (c). Acest lucru înseamnă că, 
în Italia, directiva s-ar aplica pentru recunoașterea calificărilor din alte state membre încadrate 
la nivelul (b), (c), (d) sau (e) din articolul 11.

Acest lucru asigură un acces considerabil la profesia de inginer industrial pe piața italiană.

Situația va rămâne neschimbată în conformitate cu Directiva 2013/55/UE. 

Concluzie

Prin urmare, Comisia nu poate identifica nicio problemă în ceea ce privește mobilitatea, ca 
urmare a încadrării la două niveluri diferite ale articolului 11 din Directiva 2005/36/CE a 
calificărilor de ingineri industriali din Italia: nici pentru inginerii industriali italieni care se 
deplasează într-un alt stat membru, nici pentru inginerii industriali din alte state membre care 
se deplasează în Italia.


