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Ref.: Petiția nr. 1576/2012, adresată de Rolf Juschkewitz, de cetățenie germană, privind 
recunoașterea pe teritoriul UE a formării ca asistent medical și ca îngrijitor pentru 
persoanele în vârstă

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru recunoașterea pe teritoriul UE a formării ca asistent medical și ca 
îngrijitor pentru persoanele în vârstă, precum și recunoașterea acestor două profesii. El 
menționează că, până în prezent, numai formarea în Germania este recunoscută pe teritoriul 
UE și că formarea pentru aceste profesii este reglementată în mod diferit sau deloc în alte 
state membre ale UE. Având în vedere lipsa de personal format în mod corespunzător pentru 
aceste profesii, petiționarul consideră că este necesar să se adopte dispoziții europene care vor 
face posibilă angajarea asistenților medicali și a îngrijitorilor pentru persoanele în vârstă 
oriunde în UE fără proceduri de recunoaștere de lungă durată. Răspunsul primit din partea 
Comisiei pentru petiții din cadrul Bundestagului indică faptul că Germania a adoptat de 
curând o legislație care să simplifice recunoașterea profesiilor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 mai 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 septembrie 2013

Fiecare stat membru are libertatea de a condiționa în mod legal accesul la o anumită profesie 
sau urmarea unei anumite profesii de deținerea unei calificări profesionale speciale, în limitele 
normelor privind piața internă.

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale („directiva”) facilitează 
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recunoașterea reciprocă a calificărilor în cazul în care un resortisant al unui stat membru al 
UE dorește să urmeze o profesie reglementată într-un alt stat membru decât cel în care și-a 
obținut calificarea. Directiva conține cerințe minime armonizate privind formarea 
profesională pentru șapte profesii sectoriale (inclusiv asistent medical generalist), ceea ce 
permite recunoașterea automată a acestor calificări.

Deși directiva nu prevede cerințe minime privind formarea profesională pentru alte profesii 
reglementate (de exemplu, îngrijirea persoanelor în vârstă și geriatria), acestea pot totuși 
beneficia de așa-numitul sistem de recunoaștere în temeiul directivei. Sistemul general 
prevede că autoritatea competentă din statul membru gazdă poate compara formarea 
profesională a unui anumit profesionist cu cerințele sale naționale în materie de formare 
profesională. În cazul unor diferențe substanțiale în materie de formare profesională, statul 
membru gazdă poate impune măsuri compensatorii, înainte de recunoașterea calificărilor.

Directiva permite, de asemenea, renunțarea la măsuri compensatorii pe baza unor platforme 
comune, adică un set de criterii privind calificările profesionale (formare profesională 
suplimentară, test de aptitudini, perioadă de adaptare) care este adecvat pentru compensarea 
unor diferențe substanțiale între cerințele de formare profesională existente în diverse state 
membre pentru o anumită profesie. Cu toate acestea, condițiile de creare a unei platforme sunt 
extrem de dificil de îndeplinit și, până în prezent, nu a fost creată nicio platformă comună.

În decembrie 2011, Comisia a prezentat propunerea sa privind modernizarea directivei1. În 
principiu, colegislatorii au ajuns la un acord privind modernizarea directivei în iunie 2013. 
Acest acord este sprijinit de comisia competentă în fond din cadrul Parlamentului European 
(Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor) și statele membre din cadrul 
Consiliului. Directiva modificată va face obiectul unui proces formal de adoptare prin vot la 
sfârșitul anului 2013.

Viitoarea directivă va înlocui conceptul de „platforme comune” prin principii comune de 
formare profesională, și anume cadre comune de formare profesională, pe baza unui set 
comun de cunoștințe, aptitudini și competențe minime sau a unor teste comune de formare 
profesională. Deși „platformele comune” ofereau posibilitatea de armonizare a măsurilor 
compensatorii, principiile comune de formare profesională vor permite profesioniștilor să fie 
scutiți de tot de măsurile compensatorii. Aceste noi dispoziții vor introduce o nouă metodă de 
recunoaștere automată pentru acei profesioniști care în prezent nu beneficiază de aceasta. Cu 
toate acestea, statele membre ar putea beneficia de derogări de la aplicarea acestui regim în 
anumite condiții limitate, precum sănătatea publică.

În plus, condițiile de creare a unor principii comune de formare profesională vor fi mult mai 
puțin dificile de îndeplinit decât condițiile de creare a unor platforme comune. Pragul pentru 
organizațiile naționale de profesioniști sau pentru autoritățile competente în ceea ce privește 
inițierea unor principii comune de formare profesională va fi limitat la 1/3 din statele membre. 
Cadrele comune de formare profesională permit mai multor profesioniști să circule la nivelul 
UE și combină cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare în cel puțin 1/3 din toate 
statele membre. Profesiile (sau educația și formarea profesională care duc la respectiva 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_en.pdf.
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profesie) vizate sunt reglementate în cel puțin 1/3 din statele membre1. Cadrele comune de 
formare profesională ar trebui pregătite prin respectarea unui proces adecvat transparent și nu 
ar trebui să impună profesioniștilor să devină mai întâi membri ai unei organizații de 
profesioniști. Condiții similare se vor aplica unor teste comune de formare profesională. 
Revine reprezentanților organizațiilor sau asociațiilor europene de profesioniști din cel puțin 
1/3 din statele membre să prezinte sugestii pentru astfel de cadre comune de formare 
profesională. În cazul în care Comisia ar adopta un cadru comun de formare profesională prin 
intermediul unui act delegat, titlurile naționale relevante ale profesioniștilor ar putea fi 
recunoscute automat. Nu este exclusă introducerea unui cadru comun de formare profesională 
pentru asistenți în domeniul geriatriei, numai dacă sunt îndeplinite condițiile.

Concluzie
Directiva modificată introduce un nou concept de principii comune de formare comună care 
va asigura recunoașterea automată a calificărilor profesioniștilor care în prezent fac obiectul 
sistemului general de recunoaștere (precum asistenții medicali și îngrijitorii pentru persoanele 
în vârstă). Sub rezerva condițiilor prevăzute în directivă, aceste dispoziții vor permite diferitor 
profesioniști să beneficieze de aceleași avantaje ca profesioniștii pentru care directiva prevede 
cerințe minime privind formarea profesională. În acest scop, sunt necesare sugestii din partea 
organizațiilor de profesioniști și măsuri suplimentare din partea Comisiei.

                                               
1 Profesiile respective ar putea, de asemenea, include specializări postuniversitare, care în prezent nu fac obiectul 
recunoașterii automate.


