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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1014/2012, adresată de Volodya Vasilev, de cetățenie bulgară, în 
numele Asociației medicilor generaliști din Sofia (SAGMP), privind nerespectarea 
Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 
7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, medic și președinte al Asociației medicilor generaliști din Sofia (SAGMP), 
reclamă un caz de nerespectare în ceea ce privește calcularea vechimii în muncă a medicilor 
în scopul exercitării profesiei în Bulgaria, mai exact, în temeiul unui acord cu Casa Națională 
pentru Asigurări de Sănătate. El susține că sistemul bulgar de înregistrare legală pentru 
medicii generaliști și stomatologi este incompatibil cu Directiva 2005/36/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor 
profesionale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 3 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale constituie cadrul juridic 
european pentru recunoașterea calificărilor profesionale. Pentru șapte profesii sectoriale, acest 
cadru juridic conține, de asemenea, cerințe minime de formare profesională armonizate, care 
permit recunoașterea automată a acestor calificări. 
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Sistemul de recunoaștere automată acoperă, de asemenea, calificările profesionale ale 
medicilor generaliști și stomatologilor, respectiv profesiile vizate de această petiție.

Înainte de aderarea Bulgariei la Uniunea Europeană, Comisia a examinat formarea 
profesională a profesiilor sectoriale din Bulgaria și conformitatea acestora cu cerințele 
comune. Ca urmare a negocierilor, Directiva 2006/100/CE de adaptare a anumitor directive 
din domeniul libertății de circulație a persoanelor, având în vedere aderarea Bulgariei și a 
României, a modificat anexa V la Directiva 2005/36/CE privind titlurile naționale din 
Bulgaria.

În conformitate cu punctul 5.1.4 din anexa V.1. la Directiva 2005/36/CE, calificările 
profesionale în medicină generală din Bulgaria cu titlul de „Свидетелство за призната спец-
иалност по Обща медицина”, în cazul în care formarea profesională a început după 
1 ianuarie 2007, îndeplinesc cerințele minime privind formarea profesională prevăzute de 
articolul 28 din directivă.

Punctul 5.3.2 din anexa V.3 la Directiva 2005/36/CE menționează calificarea profesională în 
stomatologie din Bulgaria care îndeplinește cerințele privind formarea profesională prevăzute 
la articolul 34 din Directiva 2005/36/CE.

Organizarea sistemului de înregistrare național și formarea profesională continuă a 
profesioniștilor din domeniul medical fac parte  în întregime din sfera de competență a 
statelor membre. 

Atât timp cât cerințele minime ale Directivei 2005/36/CE și principiul recunoașterii automate 
a calificărilor sectoriale străine sunt respectate într-un stat membru, Comisia nu are 
competența de a adopta nicio măsură în această privință.

Concluzie 

Petiția nu conține informații care să indice nerespectarea de către Bulgaria a 
Directivei 2005/36/CE și, în consecință, Comisia nu intenționează să adopte măsuri 
suplimentare la acest moment.


