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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0747/2011, adresată de Asuncion Cremades Campos, de cetățenie 
spaniolă, privind neaplicarea Directivei 2005/36/CE a Parlamentului și a 
Consiliului privind recunoașterea calificărilor profesionale în ceea ce privește 
formarea în domeniul farmaceutic în cadrul Universității din Murcia, Spania

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține că formarea în domeniul farmaceutic din cadrul Universității din Murcia 
nu respectă nici dispozițiile Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind recunoașterea calificărilor profesionale și nici legislația relevantă spaniolă (Decretul 
nr. CIN/2137/2008). În acest sens, formarea teoretică în domeniul farmaceutic ar trebui să 
aibă o durată de cel puțin patru ani și cea practică ar trebui să fie o formare permanentă, în 
cadrul universității, și să cuprindă și un stagiu de cel puțin șase luni de practică în cadrul unei 
farmacii deschise publicului sau într-un spital. Petiționara subliniază că stagiul de practică 
menționat anterior ar trebui să fie de 30 de credite ECTS, întrucât acesta corespunde unei 
jumătăți de normă, însă Universitatea din Murcia acordă doar 18 astfel de credite. În plus, 
petiționara subliniază faptul că universitatea nu oferă instruire în cazul a trei dintre discipline 
care sunt incluse în legislația spaniolă. Întrucât, în urma sesizărilor adresate autorităților 
responsabile nu s-a ajuns la niciun rezultat, petiționara solicită Parlamentului European să 
intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 ianuarie 2012

Petiționara pretinde că Universitatea din Murcia nu respectă cerințele armonizate minime de 
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formare pentru farmaciști menționate la articolul 44 și anexa V punctul 5.6.1.din 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale (Directiva)1. 

Aceasta precizează că Universitatea din Murcia acordă doar 18 credite în sistemul european 
de transfer și acumulare de credite (ECTS) pentru stagiile de pregătire organizate în 
conformitate cu articolul 44 alineatul (2) litera (b). Prezenta dispoziție prevede că toate 
formările în domeniul farmaceutic din UE includ un stagiu de pregătire de șase luni într-o 
farmacie deschisă publicului sau într-un spital sub supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital. Aceasta este de părere că ar trebui acordate cel puțin 30 de credite ECTS 
pentru acest stagiu de pregătire.

În plus, petiționara afirmă că programul Universității din Murcia nu include trei discipline 
care sunt indispensabile pentru obținerea competențelor profesionale menționate în Ordinul 
ministerial spaniol CIN/2137/2008, instrumentul legislativ național care pune în aplicare în 
legislația națională spaniolă dispozițiile directivei relevante pentru cerințele de formare pentru 
farmaciști. Aceasta pretinde că programul de formare în domeniul farmaceutic ar trebui, de 
asemenea, să includă următoarele discipline: „informatică, metode științifice, inovare tehnică 
și științifică”, „analiză biologică și diagnostic de laborator” și „îngrijire farmaceutică”.

Observațiile Comisiei

În ceea ce privește prima plângere, Comisia ar dori să precizeze că sistemul european de 
transfer și acumulare de credite nu se bazează pe un instrument legislativ obligatoriu al UE. 
Prin urmare, legislația UE nu prevede pentru universități numărul de credite ECTS acordat 
pentru stagiul de practică menționat la articolul 44 alineatul (2) litera (b) din directivă. 

În schimb, legislația UE doar obligă statele membre să se asigure că universitățile lor 
organizează cel puțin un stagiu de pregătire de șase luni și că acesta este organizat într-o 
farmacie deschisă publicului sau într-un spital sub supravegherea serviciului farmaceutic al 
respectivului spital. 

În ceea ce privește disciplinele obligatorii de formare, directiva menționează doar lista 
disciplinelor minime de formare la anexa V punctul 5.6.1 din directivă. Statele membre pot 
decide să aibă discipline suplimentare de formare, dar astfel de cerințe nu sunt obligatorii prin 
legislația UE.     

Serviciile Comisiei au comparat lista disciplinelor obligatorii de formare menționate la 
anexa V punctul 5.6.1 din directivă și programul formării în domeniul farmaceutic de pe 
pagina de start a Universității din Murcia2 și au concluzionat că programul universității 
include toate disciplinele obligatorii de formare menționate la anexa V punctul 5.6.1 din 
directivă. 

Concluzie 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie  privind recunoașterea 
calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).
2 http://www.um.es/web/medicina/contenido/estudios/grados/farmacia/plan/asignaturas vizualizată la 
2 decembrie 2011.
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Comisia nu are probe pentru a concluziona că există o încălcare a directivei în cazul de față.


