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Ref.: Petiția nr. 0780/2011, adresată de Igor Herzog, de cetățenie germană, privind 
recunoașterea calificării medicilor stomatologi în Germania,

Petiția nr. 0862/2011, adresată de Maria Klein, de cetățenie germană, privind 
recunoașterea calificării medicilor stomatologi în Germania

1. Rezumatul petiției nr. 0780/2011

Petiționarul s-a specializat ca medic stomatolog în Republica Cehă. Acesta prezintă o relatare 
destul de confuză despre eșecul său de a obține recunoașterea pregătirii sale de către 
autoritatea de supraveghere a profesiilor din Baden Württemberg. Petiționarul susține că 
această problemă se datorează parțial istoricului său de imigrant (de origine sârb, naturalizat 
german în timp ce era încă minor). În continuare, acesta pretinde că problemele sale au avut 
drept consecință un trai precar și evacuarea din casă a întregii familii.

Rezumatul petiției nr. 0862/2011

Această petiționară susține petiția nr. 0780/2011, deoarece se află într-o situație similară.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0780/2011 a fost declarată admisibilă la 16 noiembrie 2011, iar petiția 
nr. 0862/2011 a fost declarată admisibilă la 30 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să 
furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petițiile nr. 780/2011 și 862/2011
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Recunoașterea calificărilor profesionale în statele membre ale UE este reglementată prin 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

Recunoașterea calificărilor profesionale ale unui medic stomatolog într-un alt stat membru al 
UE este reglementată prin articolele 34-37 din directivă și documentația unui solicitant ar 
trebui să ateste o formare profesională care îndeplinește cerințele minime de formare 
prevăzute în anexa V.3 din directivă. În plus, articolul 37 conține un regim specific de 
recunoaștere a calificărilor anumitor medici stomatologi care au primit calificarea de medici 
în fosta Republică Cehă. Autoritățile competente germane sunt cele mai în măsură să evalueze 
cazul solicitantului. În cazul în care formarea profesională a solicitantului nu este în 
conformitate cu cerințele minime de formare prevăzute în directivă, ar putea fi necesar ca 
solicitantul să se supună măsurilor de compensare.

Informațiile furnizate în petiție nu permit Comisiei să facă o evaluare suplimentară a cazului.
Pentru mai multe informații cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale în statele 
membre ale UE, petiționarul este invitat să consulte ghidul utilizatorului la:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_en.pdf


