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Ref.: Petiția nr. 0310/2008, adresată de Marco Speicher, de naționalitate germană, 
privind admiterea în anul de practică profesională al studiilor medicale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este student la medicină. Ritmul său de studiu a fost unul foarte rapid și ar dori să 
fie admis în anul de practică profesională al ciclului de studii. Dar o astfel de admitere nu este 
posibilă, întrucât Directiva 2005/36/CE prevede că, pentru a fi recunoscută în toatele statele 
membre comunitare, formarea în medicină trebuie să cuprindă cel puțin șase ani de studiu sau 
5500 de ore de instruire teoretică. Această cerință presupune că petiționarul va trebui să 
aștepte din decembrie 2007 până în februarie 2009 – mai mult de 14 luni – înainte de a putea 
fi admis în anul de practică profesională. Pentru a fi în conformitate cu cerințele directivei, 
acesta trebuie, de asemenea, să rămână înmatriculat ca și student în tot acest timp și să 
plătească în continuare taxele de școlarizare, deși nu primește niciun fel de instruire. 
Petiționarul este dezamăgit de faptul că entuziasmul său este pedepsit în acest fel. Acesta 
solicită ajutorul Parlamentului.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații în 
conformitate cu articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 octombrie 2008.

Înainte de a începe în Germania pregătirea medicală de bază, petiționarul absolvise studii 
științifice diferite. Din acest motiv, i s-a acordat echivalare academică pentru anumite obiecte. 
Petiționarul indică că din decembrie 2007, acesta a îndeplinit toate condițiile pentru a începe 
partea practică, care constituie o parte esențială a pregătirii medicale de bază ca atare. Potrivit
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petiționarului, Directiva 2005/36/CE1 îl împiedică să își înceapă partea practică a pregătirii 
sale medicale de bază.
Obiectivul Directivei 2005/36/CE este de a permite mobilitatea profesioniștilor în cadrul UE 
prin garantarea recunoașterii calificărilor profesionale ale acestora. În  cazul medicilor, acest 
mecanism de recunoaștere se bazează pe armonizarea cerințelor minime de formare, în 
principal legate de perioada de formare, statele membre fiind autorizate să dețină cerințe de 
formare mai stricte decât cele definite în directivă. Această armonizare minimă garantează un 
nivel suficient de încredere reciprocă, astfel încât toate statele membre trebuie să recunoască 
automat – fără să verifice formarea lucrătorului migrant – diploma care atestă formarea 
conformă în alte state membre.

Rolul Comisiei este de a garanta faptul că statele membre îndeplinesc standardele minime de 
formare în transpunerea directivei. Comisia este mulțumită de modul în care legislația 
germană a realizat acest lucru în ceea ce privește medicii. 

Cu toate acestea, Comisia nu deține niciun rol în evaluarea modalității în care universitățile 
germane își organizează programele școlare și a modului în care acestea le aplică în cazul 
studenților individuali (de asemenea, cu privire la echivalarea academică acordată pentru 
anumite obiecte din cadrul pregătirii care au fost parcurse anterior); aceasta este sarcina 
organismelor germane de supraveghere care trebuie să garanteze respectarea legislației 
germane. 

Referitor la interpretarea directivei, Comisia ar dori să sublinieze faptul că articolul 24 din 
Directiva 2005/36/CE trebuie să fie citit coroborat cu articolele 25 și 28 care abordează,
respectiv, medicii generaliști și formarea de specialitate. Articolele se referă la formarea de 
bază cu o durată de  6 ani necesară înainte de a începe formarea de specialitate și nu lasă loc 
pentru alternative.

Pe lângă ceea ce a fost menționat anterior, 6 ani reprezintă o perioadă minimă, iar o serie de
state membre au ales să o depășească. O durată de 7 ani nu este, prin urmare, neobișnuită.

Concluzie
În baza celor menționate anterior, se poate concluziona că admiterea la partea practică a 
pregătirii medicale de bază ține de competența autorităților germane. 

                                               
1 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea 
calificărilor profesionale, JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
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