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1. Recunoașterea calificărilor profesionale în UE

a. Introducere

Furnizarea de servicii sau obținerea unui loc de muncă într-un alt stat membru este un 

exemplu concret al modului în care un cetățean poate beneficia de piața unică. 

Directiva 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 a stabilit normele care facilitează recunoașterea 

reciprocă a calificărilor profesionale între statele membre. Aceasta a consolidat 15 directive 

existente și a introdus regim mai ușor și mai flexibil pentru prestarea temporară de servicii. 

Fiecare stat membru poate, totuși, face ca accesul la o anumită profesie să fie condiționat din 

punct de vedere juridic de deținerea unei calificări profesionale specifice. În trecut, insistența 

asupra deținerii unei calificări interne putea exclude un cetățean de pe piața unică, ceea ce era 

similar cu discriminarea pe motive de naționalitate.

b. Modernizarea acquis-ului privind calificările profesionale

Prezentul document de lucru oferă o privire de ansamblu asupra principalelor caracteristici ale 

Directivei privind calificările profesionale (professional qualifications directive - PQD) și 

poziția generală a raportoarei în ceea ce privește prioritățile pentru revizuirea acesteia. 

Modernizarea Directivei privind calificările profesionale, așa cum este sugerată în Actul 

privind piața unică1, va fi esențială pentru a compatibiliza cererea și oferta de muncă într-un 

mod mai eficient, pentru a permite o mai mare flexibilitate a pieței forței de muncă, pentru a 

răspunde așteptărilor cetățenilor și pentru a promova mobilitatea în interiorul UE.

2. Principalele caracteristici ale Directivei privind calificările profesionale

a. Libertatea de a presta servicii

Directiva privind calificările profesionale prevede norme specifice pentru furnizarea de 

servicii pe o bază temporară și pentru stabilirea pe o bază stabilă. Orice cetățean al UE care 

                                               
1 COM(2010) 608 final.
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este stabilit legal într-un stat membru poate furniza servicii într-un alt stat membru fără a 

trebui să solicite recunoașterea calificărilor sale. Ipoteza de bază este că un profesionist, care 

își exercită în mod legal profesia într-un stat membru, este considerat suficient de calificat 

pentru a exercita această profesie în mod temporar în oricare alt stat membru. Cu toate 

acestea, în cazul în care profesia în cauză nu este reglementată în statul membru al 

solicitanților, furnizorul de servicii trebuie să prezinte dovada a doi ani de experiență 

profesională. Pentru profesiile legate de sănătate sau de siguranța publică, o verificare 

prealabilă a calificărilor prestatorului de servicii poate fi efectuată de către statul membru 

destinatar.

b. Stabilirea

i. Sistemul general de recunoaștere a titlurilor de calificare

Acest regim se aplică profesiilor care nu sunt reglementate de norme specifice de 

recunoaștere. Sistemul general se bazează pe principiul recunoașterii reciproce și urmărește să 

asigure faptul că o calificare profesională recunoscută nu mai poate fi obligată să se supună 

unui ciclu complet de formare profesională în statul membru gazdă. În anumite cazuri pot fi 

impuse măsuri compensatorii de statul membru gazdă, care pot consta fie într-un test de 

aptitudini, fie într-o perioadă de adaptare până la un nivel maxim de trei ani. 

ii. Recunoașterea pe baza experienței profesionale

Activitățile industriale, artizanale și comerciale enumerate în anexa IV la Directivă pot 

beneficia de recunoașterea automată a calificărilor contingente privind experiența 

profesională. 

iii. Recunoaștere pe baza coordonării cerințelor minime de formare

Pentru medici, asistente medicale generaliste, medici dentiști, medici veterinari, moașe, 

farmaciști și arhitecți (profesii sectoriale) există o recunoaștere automată a calificărilor de 

formare bazate pe coordonarea condițiilor minime de formare prevăzute la nivel comunitar. 

3. Prioritățile pentru modernizarea Directivei privind calificările profesionale
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a. Punerea corectă în aplicare 

Deși Directiva privind calificările profesionale a consolidat în principal texte prealabile, 

transpunerea completă a fost realizată numai după 3 ani de la termenul-limită inițial din 

octombrie 2007. În plus, faptul că a fost aplicată de către aproape o mie de autorități și 

existența a peste 4 600 de profesii reglementate fac ca Directiva să fie deosebit de dificil de 

pus în aplicare. Există încă multe întrebări privind punerea în aplicare a Directivei - aproape 

20 % din cazurile SOLVIT se referă la recunoașterea calificărilor. O consultare în curs de 

desfășurare cu părțile interesate și statele membre este esențială în scopul de a preveni alte 

nerespectări ale termenului-limită pentru transpunere. 

b. Simplificarea

Rezultatele consultării publice au exprimat un apel clar pentru simplificare, în scopul de a 

reduce povara administrativă pentru cetățeni, respectând în același timp nevoia de a proteja 

sănătatea și siguranța publică. Profesioniștii se confruntă cu unele măsuri compensatorii 

excesive, cu cerințe împovărătoare de documente și traduceri, precum și cu dificultăți în 

dovedirea experienței profesionale, toate acestea putând cauza întârzieri inutile. În ceea ce 

privește mobilitatea temporară, sistemul de declarare a fost identificat ca fiind deosebit de 

greoi. Principala inovație a Directivei privind calificările profesionale a fost un regim mai 

ușor și mai flexibil pentru mobilitatea temporară. Cu toate acestea, întrucât majoritatea 

statelor membre au utilizat sistemul de declarare prealabilă, regimul mai ușor nu și-a atins 

scopul. Ar trebui să hotărâm dacă un singur portal online poate contribui la corectarea 

problemelor actuale și la asigurarea unei cooperări și unui dialog mai adecvat între autoritățile 

competente. În cele din urmă, ar trebui să ne gândim, de asemenea, să cerem statelor membre 

să evalueze dacă ar putea reglementa unele profesii într-un mod mai proporțional, sau chiar 

reduce numărul de profesii reglementate în unele zone, cu excepția sectorului de asistență 

medicală. 

c. Actualizarea dispozițiilor existente 

Consolidând 15 texte existente, dintre care unele au fost adoptate încă din 1977, revizuirea 

Directivei privind calificările profesionale va fi o ocazie de a evalua dacă trebuie să fie 

actualizate măsurile compensatorii, experiența profesională necesară, precum și condițiile 

minime de formare pentru profesioniști, cum ar fi asistentele medicale, și dacă elemente 
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precum dezvoltarea profesională continuă (continuous professional development- CPD) ar 

trebui să fie luate în considerare. 

d. Luarea în calcul a evoluțiilor recente

Jurisprudența2 CEJ a stabilit principiul de acces parțial la o profesie. Presupunând că nu 

există niciun motiv legitim de interes public care să interzică acest lucru, unui profesionist 

trebuie să i se acorde acces parțial atunci când diferențele dintre domeniile de activitate ale 

profesiei respective sunt atât de mari încât nu pot fi compensate prin măsuri suplimentare. Cu 

toate acestea, consultarea publică a identificat rezerve puternice în ceea ce privește accesul 

parțial pentru profesiile din domeniul sănătății. 

e. Actualizarea sănătății și siguranței publice

Este necesar să identificăm cauzele referitoare la abateri profesionale grave, unde un schimb 

mai activ de informații între autoritățile competente ar trebui să fie obligatoriu. În special în 

ceea ce privește profesiile din domeniul sănătății, revizuirea Directivei privind calificările 

profesionale ar trebui să exploreze modalități prin care un mecanism de alertă activă ar putea 

contribui la asigurarea faptului că este realizată mobilitatea profesională în ceea ce privește 

sănătatea și siguranța publică. În acest sens, trebuie să luăm în considerare dacă ar fi util un 

cod de conduită pentru competențe lingvistice, în special în profesiile din domeniul asistenței 

medicale. 

f. Dezvoltarea de instrumente cu valoare adăugată

i. Extinderea Sistemului de informare al pieței interne (IMI)

Revizuirea Directivei privind calificările profesionale ar trebui să exploreze posibilitățile de 

extindere a sistemului IMI în scopul de a îmbunătăți cooperarea și schimbul de informații 

între autoritățile competente. Extinderea IMI pentru a include un mecanism de alertă ar spori 

încrederea în sistem atât a cetățenilor, cât și a autorităților. Un mecanism de alertă ar putea fi 

bazat pe modelul Directivei privind serviciile3 sau pe o obligație de a lansa o alertă tuturor

                                               
2 Collegios de ingenieros, Cauza C-330/03 din 19 ianuarie 2006.

3 În articolul 29 alineatul (3) și articolul 32 alineatul (1), Directiva privind serviciile impune statelor membre să 
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statelor membre, după ce a intrat în vigoare calificarea de a pune în practică sancțiunea; 

ambele opțiuni ar trebui să respecte drepturile fundamentale și protecția datelor cu caracter 

personal. 

ii. Cardul profesional 

În cadrul consultării publice, CE a prezentat utilizarea unui card profesional ca posibil 

instrument de facilitare a recunoașterii calificărilor profesionale. Rezultatele consultării 

publice au arătat că există multe întrebări cu privire la costurile, fiabilitatea și caracteristicile 

tuturor cardurilor profesionale. În cadrul existent, au fost depuse eforturi pentru a dezvolta 

astfel de carduri pentru profesii diferite, cu rezultate mixte. Prin urmare, există o nevoie de o 

evaluare a impactului detaliată, bazată pe dovezi referitoare la ce valoare adăugată ar putea 

avea un card profesional. Pare evident că introducerea unui card profesional trebuie să fie 

voluntară, atât pentru profesioniști, cât și pentru autoritatea competentă. Cardurile 

profesionale ar trebui să fie adaptate la profesiile individuale, și să ofere un grad de 

flexibilitate pentru autoritățile de reglementare în ceea ce privește punerea în aplicare. Este 

vital ca noi să luăm în considerare o serie de întrebări. Care va fi valoarea adăugată pentru 

profesioniști și pentru utilizatorii cardului? Cât de mult va costa sistemul? Ce informații ar 

trebui să conțină cardul? Cum poate fi asigurată protecția datelor de fraudă ? Care sunt 

meritele unui card fizic față de un e-card? Și, poate cel mai important, cum putem crea și 

menține un sistem informatic pentru a valida cardul? 

                                                                                                                                                  
informeze celelalte state membre și Comisia despre orice activități de servicii care ar putea cauza un prejudiciu 
grav sănătății sau siguranței persoanelor sau mediului („mecanismul de alertă”).


