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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0137/2008, adresată de Marcela Manesia, de naționalitate 
română, privind recunoașterea unei diplome

1. Rezumatul petiției

Petiționara deține o diplomă în fizioterapie acordată de o universitate din România. Aceasta 
locuiește în Belgia. În iunie 2007, petiționara a candidat pentru recunoașterea echivalenței 
diplomei sale la Administrația generală a învățământului și a cercetării științifice din 
Comunitatea franceză din Belgia. În octombrie 2007, aceasta a primit din partea respectivei 
organizații o echivalare de nivelul master. În consecință, titlul universitar este recunoscut, însă 
nu a existat nicio clarificare a nivelului de specializare, fapt care nu îi oferă accesul la 
profesie. Petiționara consideră că acest tip de recunoaștere contravine Directivelor 89/48/CEE 
și 92/51/CEE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 iunie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură]. 

3. Răspunsul Comisiei, primit la 21 octombrie 2008.

I. Petiția
Petiționara deține o diplomă în fizioterapie acordată de o universitate din România. Aceasta 
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locuiește în Belgia, unde în iunie 2007, petiționara a candidat pentru recunoașterea 
echivalenței diplomei sale la Administrația generală a învățământului și a cercetării științifice 
din Comunitatea franceză din Belgia. În octombrie 2007, aceasta a primit din partea 
respectivei organizații o echivalare generală de nivelul master. În consecință, titlul universitar 
este recunoscut, însă nu a existat nicio clarificare a nivelului de specializare, fapt care nu îi 
oferă accesul la profesia de fizioterapeut. Petiționara consideră că acest tip de recunoaștere 
contravine Directivelor 89/48/CEE și 92/51/CEE.

II. Observațiile Comisiei cu privire la  petiție
Directivele 92/51/CEE1 și 89/48/CEE2 au fost abrogate de Directiva 2005/36/CE3, în vigoare 
de la 20 octombrie 2007. Directiva 2005/36/CE este aplicabilă începând cu 20.10.2007 
(același concept a fost preluat în cadrul noului regim, cu unele mici modificări). 

Directiva îi permite profesionistului/migrantului să se stabilească și să desfășoare profesia 
pentru care a obținut calificări în alt stat membru cu condiția ca: 

 profesia să fie reglementată în statul membru gazdă și
 migrantul să fi obținut calificări profesionale în UE sau să fi obținut calificări 

profesionale într-un stat terț și să aibă experiență profesională de 3 ani pe teritoriul 
statului membru care i-a recunoscut calificarea profesională oficială.

În privința profesiei de fizioterapeut, aceasta nu este armonizată în Uniunea Europeană. 
Recunoașterea calificărilor de fizioterapeut este reglementată de dispozițiile așa-numitului 
sistem general de recunoaștere a calificărilor, astfel cum este prevăzut în titlul III capitolul I 
din Directiva 2005/36/CE. Sistemul general nu prevede recunoașterea automată a calificărilor 
profesionale. Explicația este că statul membru gazdă trebuie să îi permită cetățeanului UE să 
exercite o profesie pe teritoriul său chiar dacă acesta nu deține diploma națională cerută, cu 
condiția ca acesta să dețină diploma cerută în alt stat membru pentru reluarea sau urmarea 
aceleiași profesii. 

Numai atunci când există diferențe fundamentale între educația și formarea migrantului (în
privința duratei sau a sferei de activități) și cerințele statului membru gazdă, acesta din urmă 
poate impune migrantului măsuri compensatorii (o perioadă de adaptare sau un test de
aptitudini), migrantul având posibilitatea să aleagă una dintre acestea.

Procedura de recunoaștere a calificărilor profesionale trebuie finalizată cât mai repede posibil 
și trebuie să aibă drept rezultat o decizie motivată corespunzător din partea autorității 
competente din statul membru gazdă, în orice caz în termen de trei luni de la data înaintării 
dosarului complet al candidatului. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit cu o lună în 

                                               
1 Directiva 92/51/CEE a Consiliului privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării 
profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE, JO L 209, 24.7.1992, p. 25
2 Directiva Consiliului 89/48/CEE 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, 
p. 16
3 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea calificării profesionale, 
JO L 255, 30.9.2005, p. 22 
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cazurile care se încadrează în așa-numitul sistem general (articolul 51 alineatul (2) din 
Directiva 2005/36/CE). Termenul a fost stabilit în temeiul directivei anterioare. 

Directiva 2005/36/CE instituie un temei juridic pentru recunoașterea calificărilor profesionale 
- recunoașterea unei diplome acordate în alt stat membru pentru a-i permite titularului să 
exercite profesia pe care diploma respectivă îi dă dreptul să o practice. Directiva 2005/36/CE
nu se referă la recunoașterea academică (recunoașterea diplomelor acordate în alt stat membru 
care le permite titularilor să își urmeze studiile sau să își folosească titlurile academice în 
statul membru gazdă). În ceea ce privește recunoașterea academică, rămâne la latitudinea 
statelor membre să hotărască referitor la echivalarea diplomelor acordate de universitățile din 
alte state membre. 

III. Concluzii
Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, se pare că acesta nu a adresat cererea autorității 
competente pentru a avea acces la profesie. Ca urmare, în loc de recunoașterea profesională, 
petiționarul a primit echivalarea academică a diplomei sale universitare. Autoritatea 
competentă pentru profesia de fizioterapeut în Belgia este: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruxelles
Telefon : +32 2 524 97 66
Fax : +32 2 524 98 15
Email : caroline.jadot@health.fgov.be  

Persoana de contact pentru această profesie reglementată este: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruxelles 
Telefon : +32.2.238.34.54
Fax : +32.2.230.59.12
Email : neli@belspo.be  
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