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Subiect: Petiția nr. 0688/2019, adresată de A.T., de cetățenie franceză, privind 
dificultățile pe care le întâmpină în recunoașterea calificărilor sale pentru a 
preda limba italiană străinilor

1. Rezumatul petiției

Petiționarul contestă refuzul Ministerului Educației, Învățământului Superior și Cercetării din 
Italia de a-i acorda declarația de conformitate necesară, în lipsa căreia petiționarul nu este 
considerat a fi calificat pentru a preda limba italiană străinilor. Autoritățile italiene indică faptul 
că documentul în chestiune este destinat doar persoanelor ale căror calificări trebuie 
recunoscute ca oferind dreptul de a preda în străinătate. Cu toate acestea, petiționarul se referă 
la un nou concurs (A-23) pentru predarea limbii italiene străinilor în centre educaționale locale 
și provinciale pentru adulți (CTP-CPIA). Petiționarul reclamă faptul că Italia nu i-a eliberat 
certificatul de competență la care face referire Directiva 2005/36/CE1 cu privire la calificările 
sale, în vederea mutării în străinătate.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 decembrie 2019. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 aprilie 2020

Potrivit petiției, Comisia înțelege că persoana a predat străinilor cu un contract din categoria de 
concurs italian EEEE, și anume cadre didactice din învățământul primar.

Petiționarul afirmă că dorește să se mute în străinătate pentru a putea exercita aceeași profesie 

1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (text cu relevanță pentru SEE), JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142.
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într-un alt stat membru, în conformitate cu Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (denumită în continuare „directiva”).

Directiva se aplică profesioniștilor pe deplin calificați care doresc să se mute în străinătate 
pentru a exercita aceeași profesie într-un alt stat membru în care profesia este reglementată.

Petiționarul a solicitat autorității italiene competente un certificat de competență în conformitate 
cu procedura prevăzută în directivă, care să ateste faptul că este calificat să predea limba italiană 
străinilor. Cu toate acestea, autoritatea sa competentă, și anume Ministerul Educației din Italia, 
a refuzat să îi acorde acest certificat de competență. Un astfel de certificat i-a fost deja refuzat 
pentru prima dată în 2014 de Ministerul Educației din Italia, pe motiv că predarea pentru străini 
nu era o profesie reglementată în Italia2.

Petiționarul indică în petiția sa din 2019 că, odată cu crearea categoriei de concurs A-23 pentru 
profesorii care predau „lingua italiana per discenti di lingua straniera”, o astfel de categorie de 
predare este acum reglementată și că Ministerul Educației ar trebui să elibereze acest certificat 
de competență.

Petiționarul face referire la un decret prezidențial prin care se creează această nouă categorie de 
concurs3. Decretul prevede calificările necesare pentru cei care doresc să participe la concursul 
menționat anterior și/sau să fie considerați calificați în această categorie. În conformitate cu 
directiva, o profesie este reglementată dacă este nevoie de o calificare specifică pentru a avea 
acces la ea, pentru a o exercita și/sau pentru a utiliza titlul de profesor pe deplin calificat. Prin 
urmare, acest nou decret pare să stabilească, într-adevăr, o profesie reglementată.

Analizând petiția, nu este posibil să se deducă statutul exact al petiționarului în cadrul 
sistemului național de educație din Italia (și anume, dacă acesta poate fi considerat pe deplin 
calificat sau nu). Dacă petiționarul, în conformitate cu legislația italiană, este un profesor de 
limbă italiană pentru străini pe deplin calificat, și anume dacă deține calificarea specifică sau/și 
o calificare echivalentă care îi conferă statutul de profesor pe deplin calificat, Ministerul 
Educației din Italia este obligat să îi elibereze petiționarului un certificat de competență, care 
să îi permită să solicite recunoașterea calificărilor sale într-un alt stat membru în vederea 
exercitării aceleiași profesii în statul membru respectiv. 

Directiva nu este aplicabilă dacă petiționarul nu este pe deplin calificat.

Cu toate acestea, într-un astfel de caz, în conformitate cu jurisprudența consacrată4, continuă să 
se aplice drepturile consacrate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
referitoare la libera circulație a lucrătorilor și a persoanelor. Prin urmare, autoritățile din statul 
membru gazdă în care petiționarul dorește să se mute, au obligația de a evalua cererea sa în 
temeiul dispozițiilor generale privind libera circulație din TFUE în vederea unei posibile 
recunoașteri a formării urmate și a experienței profesionale dobândite. Cu toate acestea, în acest 
caz, garanțiile și cerințele din directivă nu sunt aplicabile.

Independent de obligația de a acorda petiționarului un certificat privind calificările sale în 
temeiul Directivei 2005/36/CE, autoritățile italiene ar trebui să furnizeze certificatele relevante 

2 CHAP(2014)3352.
3 Decreto del Presidente della Repubblica, nr. 263, din 14 februarie 2016.
4 C-340/89, 7 mai 1991, Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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referitoare la experiența sa profesională în domeniu. 

În plus, Comisia ar dori să atragă atenția asupra situației specifice a profesorilor care predau 
propria lor limbă pentru studenții străini. În majoritatea țărilor din Uniunea Europeană această 
profesie nu este reglementată. În acest caz, petiționarul poate intra liber pe piața muncii în 
momentul în care un angajator dorește să-l recruteze.

Concluzie

Prin urmare, Comisia dorește să informeze că, având în vedere informațiile disponibile în 
prezent, se pare că nu îl mai poate ajuta pe petiționar.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 12 octombrie 2020

Între 1 și 15 iulie 2020, petiționarul a trimis mai multe scrisori și documente suplimentare 
Comisiei pentru petiții, dintre care unele au fost legate de o plângere adresată Comisiei de către 
petiționar cu privire la aceeași chestiune și unele referitoare la o procedură anterioară EU Pilot, 
2867/2011, privind eliberarea unui certificat care atestă competența petiționarului de a preda în 
școlile preșcolare și primare și mobilitatea sa către un alt stat membru sau Elveția5. Cazul EU 
Pilot este comparabil cu prezenta petiție, în măsura în care Italia a confirmat (și a emis o 
atestație) că, în pofida faptului că nu a reușit la un concurs de recrutare în școlile publice cu 
contracte nedeterminate, calificările acestuia i-au dat în mod efectiv acces la activitățile 
didactice din învățământul primar. Potrivit răspunsului autorităților italiene din cadrul 
procedurii EU Pilot, aceste concursuri au fost considerate a fi o procedură de recrutare pentru 
posturi în școlile publice și nu au făcut din această profesie o profesie reglementată în sensul 
Directivei 2005/36/CE6.

În cazul de față, petiționarul consideră că, prin emiterea decretului prezidențial din 14 februarie 
2016 (care a intrat în vigoare la data publicării sale, și anume 22 februarie 2016) și prin crearea 
unei noi clase de concursuri pentru cadrele didactice care predau limba italiană străinilor, 
profesia de cadru didactic care predă limba italiană străinilor constituie o profesie reglementată 
potrivit legislației italiene. El consideră, de asemenea, că ar trebui să aibă dreptul la un certificat 
care să ateste că a dobândit drepturi de exercitare a activităților unui cadru didactic care predă 
limba italiană străinilor potrivit dispozițiilor articolului 12 din Directiva 2005/36/CE. Prin 
urmare, el îi solicită Comisiei să inițieze o procedură EU Pilot suplimentară pe lângă autoritățile 
italiene pentru a i se permite să obțină acest certificat.

Observațiile Comisiei

În pofida informațiilor suplimentare prezentate de petiționar, Comisia nu consideră adecvată 
deschiderea unei proceduri EU Pilot. Comisia ia act de faptul că, indiferent dacă activitatea 
profesională de predare a limbii italiene pentru străini este reglementată sau nu în Italia, 
autoritățile competente din Italia trebuie să îi fi eliberat, pe baza faptelor, o atestație privind 
experiența profesională a petiționarului, pentru a îi permite să se deplaseze într-un alt stat 

5 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (text cu relevanță pentru SEE), JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142, se aplică și 
resortisanților elvețieni pe baza Acordului UE-Elveția privind libera circulație a persoanelor din 21 iunie 1999 
consolidat cel mai recent la 1 ianuarie 2017.
6 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (text cu relevanță pentru SEE), JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142.
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membru sau în Elveția. Faptul că petiționarul a putut preda limba italiană străinilor în mod legal 
și recunoscut în mod oficial în Italia dovedește că a fost recunoscut ca fiind competent în acest 
sens de către autoritățile italiene (cu excepția predării în școlile publice în baza unui contract 
permanent, care este rezervat cadrelor didactice care au reușit la concurs).

În al doilea rând, Comisia remarcă faptul că sistemul general de recunoaștere în temeiul 
Directivei 2005/36/CE se aplică atât profesioniștilor pe deplin calificați care se deplasează din 
țări reglementate, cât și celor vin din țări nereglementate. Faptul că petiționarul nu are dreptul 
de acces la anumite activități didactice care fac obiectul unui concurs publice nu face ca 
Directiva 2005/36/CE să fie inaplicabilă în cazul său. 

În cazul în care activitățile respective ar fi considerate nereglementate în Italia, petiționarul ar 
putea beneficia totuși de sistemul general de recunoaștere, sub rezerva dovedirii unei experiențe 
profesionale de cel puțin un an în această profesie [articolul 13 alineatul (2) din directivă]. 

În acest sens, ar trebui remarcat faptul că, potrivit documentelor trimise de petiționar la 2 
septembrie 2020, el îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din directivă. 
Aceasta se datorează faptului că a lucrat cu fracțiune de normă în ultimii zece ani și are unul 
sau mai multe atestate de competență, precum și dovada calificărilor oficiale eliberate de 
autoritățile italiene. În special, petiționarul pare să fie în măsură să facă dovada exercitării 
profesiei de cadru didactic care predă  limba italiană străinilor (anexă din data de 16 octombrie 
2014, anexă din data de 6 iulie 2019) și dovada calificărilor sale din data de 7 iulie 2016, și 
anume o diplomă de master de la Universitatea Ca’ Foscari din Veneția. Cu toate acestea, nu 
este de competența Comisiei să se pronunțe pe fond. Rămâne la latitudinea autorităților 
competente din statul membru în cauză să decidă cu privire la această chestiune.

Comisia observă, de asemenea, că profesioniștii se pot baza doar pe articolul 12 din Directiva 
2005/36/CE în cazurile în care legislația națională prevede în mod specific astfel de norme 
naționale în materie de păstrare a drepturilor obținute după introducerea cerințelor în materie 
de calificare. Nu există nicio obligație impusă statelor membre în temeiul directivei de a 
prevedea clauze de anterioritate. Prin urmare, este de competența autorităților italiene să 
evalueze conținutul legislației naționale pentru a stabili dacă petiționarul are dreptul la un astfel 
de certificat în temeiul articolului 12.

În mod similar, nu este de competența Comisiei să decidă dacă eliberarea unui astfel de 
certificat ar putea, de asemenea, să permită petiționarului să obțină o clasificare într-o anumită 
categorie în temeiul normelor naționale sau drepturi de recrutare rezervate pentru profesioniștii 
care au promovat un concurs public.

Concluzie

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu consideră că este adecvat să inițieze o procedură 
de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Italiei. În cazul în care petiționarul nu se 
bucură de drepturi depline de acces la profesia de cadru didactic în Italia, el poate totuși solicita 
un certificat din partea autorităților italiene care să ateste dreptul său de a continua activitățile 
de predare a limbii italiene în limitele și condițiile stabilite de legislația națională și îl utiliza în 
scopul recunoașterii în altă țară a UE sau în Elveția.


