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Ref.: Petiția nr. 0931/2011, adresată de O.K., de cetățenie poloneză, privind 
nerecunoașterea de către autoritățile poloneze a unei formări în profesia de medic 
dentist obținute în Rusia

1. Rezumatul petiției

Petiționara și soțul acesteia s-au mutat în Polonia în 2010 pe baza Legii privind repatrierea din 
Polonia. Soțul petiționarei și-a încheiat formarea în profesia de medic dentist în Sankt 
Petersburg în 1992, exercitându-și ulterior profesia în Rusia, până în momentul în care familia 
și-a mutat domiciliul în Finlanda în 2007. În Finlanda, soțul petiționarei a primit permis de 
muncă pentru a lucra ca dentist asistent cu posibilitatea de a-și deschide propriul cabinet 
individual de stomatologie, cu condiția susținerii unui examen de limbă și a unui interviu care 
să facă dovada calificării acestuia la Universitatea din Helsinki. Cu toate acestea, autoritățile 
de învățământ poloneze refuză să îi recunoască diploma eliberată în Rusia, aspect pe care 
petiționara îl pune sub semnul întrebării, întrucât medicilor dentiști de cetățenie poloneză, 
care au studiat în Rusia înainte de schimbarea regimului, le sunt recunoscute diplomele în 
mod automat. Prin urmare, petiționara solicită Parlamentului European să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2011 Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Recunoașterea în Polonia a calificărilor medicilor dentiști este supusă normelor stabilite de 
Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. Normele au fost 
transpuse în dreptul polonez după aderarea Poloniei la UE.
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Calificările medicilor dentiști trebuie să ateste o formare profesională care să îndeplinească 
cerințele minime ale formării profesionale menționate la punctul 5.3.1 din anexa V la 
Directiva 2005/36/CE. Se aplică norme speciale pentru diplomele obținute în țările terțe 
[articolul 2 alineatul (2) din directivă]. Este la latitudinea autorităților poloneze competente să 
examineze cazul particular al petiționarului și să decidă asupra procedurii aplicabile.

Concluzii

În consecință, Comisia nu are competența de a oferi asistență suplimentară în acest stadiu al 
cazului. Pentru mai multe informații referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale în 
statele membre ale UE, petiționarul poate fi invitat să consulte Ghidul utilizatorului la 
următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_ro.pdf


