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Ref.: Petiția nr. 0624/2012, adresată de Kumar Sreeram, de cetățenie indiană, privind 
recunoașterea calificărilor profesionale de medic stomatolog

1. Rezumatul petiției

Petiționarul a obținut calificarea de medic stomatolog și ortodontist în România. El a solicitat 
în Regatul Unit să i se recunoască calificările și să primească autorizația de a practica această 
meserie. Deși calificările sale au fost recunoscute ca fiind conforme, autoritățile din Regatul 
Unit nu i-au acordat autorizația pe baza faptului că nu a practicat această meserie în mod 
continuu. Petiționarul s-a adresat rețelei SOLVIT, care a confirmat conformitatea calificărilor 
sale, deși se pare că nu a fost capabilă să rezolve problema. 
Petiționarul solicită Parlamentului European să examineze cazul.

2. Admisibilitate
Declarată admisibilă la 19 septembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Recunoașterea calificărilor profesionale în statele membre ale UE este reglementată de 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale1.
Recunoașterea calificărilor de medic stomatolog este reglementată de articolele 34-37 din 
directiva menționată și ar trebui să ateste o formare în conformitate cu cerințele minime de 
formare prevăzute la punctul 3 din anexa V la directivă. În cazul în care calificările unui 
medic stomatolog sunt în conformitate cu cerințele respective, statele membre trebuie să 
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recunoască în mod automat calificările profesionale ale solicitantului. În cazul în care 
diplomele solicitantului nu sunt emise de state membre ale UE, se aplică articolul 2 alineatul 
(2) din directivă. În temeiul articolului 3 alineatul (3), pentru recunoașterea calificărilor într-
un alt stat membru al UE în condițiile specificate la articolul 2 alineatul (2), titularului i se 
solicită o experiență profesională în profesia în cauză de trei ani pe teritoriul statului membru 
care a recunoscut prima dată diploma, în cazul de față, România.
Din documentele prezentate, Comisia înțelege că diploma indiană a petiționarului, 
recunoscută de autoritățile române în mai 2012, este o diplomă în domeniul sănătății, emisă 
de o instituție de învățământ superior. Petiționarul a urmat, de asemenea, un stagiu de 
specializare în domeniul „ortodonție și ortopedie dento-facială” care a durat trei ani (2008-
2011) și care a fost atestat printr-un document emis de Ministerul Sănătății din România în 
decembrie 2011. Niciuna dintre aceste diplome/specializări nu corespunde titlurilor de 
calificare profesională notificate de autoritățile române conform punctului 3 din anexa V la 
directivă. Prin urmare, principiul recunoașterii automate nu se poate aplica în cazul de față 
chiar dacă solicitantul deține o diplomă emisă în UE.
În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din directivă, înainte de a solicita recunoașterea 
calificării sale de către Regatului Unit, petiționarul ar fi trebuit să acumuleze o experiență 
profesională în profesia în cauză de trei ani pe teritoriul României. În acest caz, 
responsabilitatea de a examina calificările petiționarului și, în cele din urmă, de a impune 
măsuri (stagiu de adaptare sau probă de aptitudini) pentru recunoașterea acestora în Regatul 
Unit le-ar reveni autorităților din Regatul Unit. Cu toate acestea, autoritățile competente ale 
statelor membre nu au obligația de a organiza un stagiu de adaptare pentru solicitanți.

Concluzii

Pe baza informațiilor prezentate mai sus, Comisia nu identifică nicio încălcare a dispozițiilor 
directivei de către autoritățile Regatului Unit.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 octombrie 2013

Petiționarul este medic stomatolog de cetățenie indiană, acesta contestă decizia autorităților 
britanice în ceea ce privește cererea de recunoaștere în calitate de medic stomatolog în Marea
Britanie. El a depus deja mai multe plângeri pe aceeași temă, la care Comisia a răspuns.
Petiționarul a prezentat o întrebare suplimentară. În răspunsul său, Comisia ar dori să reitereze 
motivele pentru care a considerat petiția nefondată și își menține poziția după ce a luat în 
considerare noile informații.

Directiva UE aplicabilă în acest caz este „Directiva” 2005/36/CE privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, care reglementează recunoașterea calificărilor cetățenilor UE 
[articolul 2 alineatul (1)] și - într-un număr limitat de cazuri - a resortisanților țărilor terțe care 
pot beneficia de aceleași drepturi ca și cetățenii Uniunii Europene, în temeiul directivelor UE 
specifice, cum ar fi cele pentru acordarea șederii pe termen lung în UE1 sau calitatea de 
membru al familiei unui cetățean UE.

                                               
1 De ex. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la 

liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor 
acestora, JO L 158, 30.4.2004. Directiva 2003/109/CE a Consiliului din 25 noiembrie 2003 privind statutul 
resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung
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Dacă petiționarul nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de prevederile directivelor sus-
menționate de asimilare a cetățenilor străini, dispozițiile Directivei 2005/36/CE nu se aplică în 
cazul lui. Prin urmare, autoritățile din Regatul Unit vor trebui să aplice propriile reguli în 
evaluarea calificărilor sale.1

Dacă, pe de altă parte, petiționarul se califică pentru a beneficia de prevederile Directivei 
2005/36/CE, examinarea cererii sale de către autoritățile britanice va depinde de faptul dacă el 
a obținut recunoașterea calificărilor sale profesionale ca stomatolog în România, fapt care i-ar 
permite să lucreze ca stomatolog în această țară, sau dacă a obținut numai recunoașterea 
academică în vederea continuării studiilor de ortodonție în România.

Mai mult, în cazul în care petiționarul nu a obținut recunoașterea calificărilor profesionale ca 
stomatolog în România și nu a practicat profesia în această țară, cererea sa către autoritățile 
britanice va fi considerată ca fiind prima sa cerere de recunoaștere a calificărilor sale din țările 
terțe în UE. În acest caz, recunoașterea va fi prelucrată în conformitate cu articolul 2 alineatul 
(2) din Directivă2. Autoritățile britanice vor aplica propriile reguli naționale, asigurându-se că 
sunt respectate cerințele minime de formare profesională impuse de Directiva privind medicii 
stomatologi (reglementate în titlul III, capitolul III din directivă). Articolul 3 alineatul (3) din 
directivă3 nu se aplică în acest caz, deoarece nu se referă la cererea de recunoaștere inițială în 
UE, ci doar la cererile ulterioare.

Dacă petiționarul a obținut recunoașterea calificărilor sale profesionale ca stomatolog în 
România și a practicat în această țară timp de cel puțin trei ani, cererea sa către autoritățile din 
Regatul Unit ar fi o cerere ulterioară de recunoaștere în UE. Cu toate acestea, chiar dacă nu 
îndeplinește cerințele minime de formare prevăzute la titlul III, capitolul III, petiționarul nu ar 
putea beneficia de recunoaștere automată, deoarece articolul 10 litera (g) din directivă prevede 
că imigranții care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3), trebuie să se 
supună unui proces de recunoaștere în cadrul sistemului general al directivei. Sistemul general 
prevede că autoritățile naționale trebuie să examineze calificările (diplome și experiență) 
solicitantului și, în cazul în care există diferențe substanțiale între aceste calificări și cerințele 
de calificare din statul membru gazdă, autoritățile pot impune măsuri compensatorii (articolul 
14 din Directivă). În aceste condiții, opinia autorităților britanice conform căreia experiența 
practică a petiționarului ca medic stomatolog nu este suficientă și că, prin urmare, el trebuie să 
urmeze un stagiu de adaptare, nu pare să ridice probleme cu privire la legislația UE.

                                               
1 A se vedea considerentul 10 din Directivă în care „Prezenta directivă nu aduce atingere posibilității statelor 

membre de a recunoaște, în conformitate cu propriile reglementări, calificările profesionale obținute în afara 
teritoriului Uniunii Europene de către resortisanți ai unei țări terțe. […]"

2 Articolul 2 alineatul (2) prevede următoarele: „Fiecare stat membru poate permite, pe teritoriul său, în 
conformitate cu reglementările sale, exercitarea unei profesii reglementate în sensul articolului 3 alineatul 
(1) litera (a) resortisanților statelor membre, titulari ai unor calificări profesionale care nu au fost obținute 
într-un stat membru. În ceea ce privește profesiile reglementate la titlul III capitolul III, această primă 
recunoaștere se realizează cu respectarea condițiilor minime de formare profesională prevăzute la 
respectivele capitole”(subliniere adăugată).

3 Articolul 3 alineatul (3) prevede următoarele: „Se consideră titlu de calificare orice titlu de calificare eliberat 
într-o țară terță de îndată ce titularul său are o experiență profesională în profesia în cauză de trei ani pe 
teritoriul statului membru care a recunoscut respectivul titlu de calificare în conformitate cu articolul 2 
alineatul (2), certificată de respectivul stat membru”.
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În cele din urmă, faptul că diploma în ortodonție a petiționarului este enumerată în anexa V, 
punctul 5.3.3 din directivă nu este relevant în cazul de față, din moment ce petiționarul a 
solicitat înregistrarea ca un medic stomatolog (și nu ca stomatolog specializat în ortodonție). 

Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, Comisia nu consideră că autoritățile britanice au comis vreo 
eroare în evaluarea cererii petiționarului.


