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Persoana de contact: Mathias Maucher, funcţionar pe probleme de politici “Servicii de 
sănătate şi asistenţă socială”  
 
1. Introducere 
 
Pe data de 7 ianuarie 2011 Comisia Europeană, DG MARKT, a lansat consultări publice 
privind Directiva Calificărilor Profesionale.  
 
EPSU, Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (http://www.epsu.org), 
salută oportunitatea de a contribui la procesul continuu de evaluare şi revizuire a Directivei 
privind Recunoaşterea Calificărilor Profesionale (2005/36/EC).  
 
EPSU cuprinde patru sectoare cheie: 1) Autoritatea locală şi regională (municipalităţi, 
districte, provincii/regiuni); 2) Guvernul central şi administraţia europeană; 3) Utilităţile 
publice (de ex.industriile în reţea: electricitate, gaze, apă, deşeuri) şi 4) Serviciile de sănătate 
şi asistenţă socială.  
 
Principalele  probleme orizontale de care se ocupă EPSU, ca  platformă pentru acţiunea 
sindicală coordonată în toate domeniile serviciilor publice, sunt 1) negocrierile colective, 2) 
egalitatea de gen şi 3) migraţia.  
 
Subiecte precum educaţia, formarea şi competenţele profesionale (inclusiv cunoştinţele, 
deprinderile, atitudinile şi valorile), condiţiile de muncă şi plată, calitatea serviciilor publice 
pentru cetăţeni, precum şi participarea lucrătorilor‟/angajaţilor‟ şi dialogul social la diferite 
niveluri (întreprindere, sectorial, naţional, european) se afla în vârful agendei  EPSU. În acest 
context EPSU vizează protejarea standardelor, condiţiilor sau cerinţelor minime realizate prin 
contracte colective sau legislaţie şi îmbunătăţirea lor.  
 
EPSU reprezintă un număr total de circa 8  milioane de lucrători din 250 sindicate în 47 
de ţări din Europa. 60% din membrii afiliaţilor EPSU sunt femei.  
 
În sectorul serviciilor de sănătate şi asistenţă socială, cu o cotă medie de aproape 90% 
a forţei de muncă feminine din UE, EPSU reprezintă circa 3,5 milioane de femei şi bărbaţi 
sindicalizaţi.  
 
Partenerii sociali europeni din sectorul spitalicesc, EPSU şi HOSPEEM, şi-au coordonat 
activitatea în jurul acestor consultări şi au decis să depună o contribuţie comună (mai 
multă informaţie: 3.1)  
Acest document conţine răspunsul EPSU la întrebările din documentul de consultări (5.; pp. 
6-16), principalele revendicări şi recomandări ale EPSU (2.), precum şi note explicative 
privind răspunsul comun HOSPEEM-EPSU (3.) şi replica EPSU (4.). 2  



2. Principalele revendicări şi recomandări ale EPSU  
 
Principalele cinci mesaje ale EPSU privind problelme prioritate sunt rezumate mai jos. 
Ele sunt dezvoltate în continuare în secţiunea 5. Ele trebuie citite şi înţelese în contextul   
mnjhjnj b  răspunsului nostru complet.  
 
1. Din punct de vedere al EPSU, standardele armonizate de cerinţe minime pentru 
lucrătorii din sănătate în cadrul principiului de recunoaşterea automată oferă un mijloc 
simplu, rapid de recunoaştere pentru lucrătorii din sănătate în Europa şi ar trebui să 
continue să fie susţinut şi implementat, deşi este necesară o oarecare modernizare. EPSU 
este împotriva folosirii/extinderii opţiunii de “ acces parial” pentru profesia de asistentă 
medicală şi moaşă.  
 
2. EPSU ar dori să vadă  că Sistemul  Informaţionale al Pieţei Interne (sistemul IMI) se 
dezvoltă în direcţia de facilitare a procesului de recunoaştere între ţări a calificărilor 
profesionale într-o modalitate online şi asumare a funcţiei de “birou unic”. Folosirea lui ar 
putea deveni obligatorie pentru toate autorităţile competente şi lucrători, în special pentru cei 
din sectorul de sănătate.  
 
3. Membrii EPSU convin asupra necesităţii şi avantajelor privind actualizarea anexelor 
relevante – de ex. Anexa V în cazul profesiilor sectoriale – cu noi subiecte, conţinuturi şi 
competenţe. Câţiva afiliaţi EPSU recomandă că domeniile de competenţe reflectă, într-o 
măsură mai mare, calificările aşa cum se cere şi competenţele aşa cum sunt definite în 
Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi/sau în procesul de la Bologna.  
 
4. Afiliaţii EPSU sunt, în mare, de acord că un cadru pentru Dezvoltarea Profesională 
Continuă (DPC), care oferă un concept transversal comun trebuie să fie integrat în Directivă 
ca parte a Articolului 22. Ei văd nevoia ca principiile fundamentale ale DPC, inclusiv referirea 
la  angajamentul faţă de siguranţa pacienţilor şi calitatea îngrijirii în legislaţia comunitară, să 
fie urmate în satele membre şi de către lucrătorii din sănătate. Pentru a face ca această 
orientare să fie utilă ei amintesc nevoia de îmbunătăţire a recunoaşterii transfrontaliere a 
certificatelor emise în cadrul DPC.  
 
5. Membrii EPSU sunt de acord cu nevoia ca angajatorii să facă un test de limbă la locul 
angajării unui lucrător migrant din sănătate. În acest context, EPSU evidenţiază  
responsabilitatea angajatorilor în a se asigura că cineva este competent pentru locul de 
muncă pentru care el/ea a fost recrutat, precum şi pentru instalarea corectă a unui 
personal nou din alte ţări.  
 
Pentru EPSU este important să menţioneze, ca principiu general de îndrumare, faptul că trei 
obiective cheie sunt de maximă importanţă şi este necesară garantarea lor atunci 
când se actualizează şi se revizuieşte Directive 2005/36/EC:  

 Un nivel mai înalt al standardelor de calificare şi profesionale pentru a asigura 
cerinţele minime pentru acces la profesie al forţei de muncă din sănătate – 
privind, în special, profesiile care beneficiază de recunoaşterea automată, dar 
şi cele care se înscriu în sistemul general;  

 Sănătatea şi siguranţa pacienţilor;  

 Calitatea furnizării serviciilor în îngrijirea sănătăţii şi asistenţă socială. 
 
Din punctul de vedere al EPSU aceste obiective sunt etaloane, faţă de care realizarea şi 
promovarea circulaţiei libere în cadrul UE şi recunoaşterea calificărilor profesionale trebuie 
să fie evaluate şi echilibrate. În cazul unui conflict ele trebuie să prevaleze 3.  

 



3. Notă explicativă privind contribuţia comună HOSPEEM-EPSU   
 
3.1 Răspunsul comun HOSPEEM-EPSU   
 
HOSPEEM, Asociaţia europeană a angajatorilor din sectorul spitalicesc şi al sănătăţii şi 
EPSU, Federaţia Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice, au decis să depună un 
răspuns comun la aceste consultări. Acesta trebuie citit ca fiind complementar prezentului 
răspuns al EPSU (cf. 5.) şi răspunsurilor membrilor individuali ai EPSU (vezi mai jos 4.2).  
 
Acest răspuns reflectă problemele, preocupările şi propunerea asupra cărora se poate 
ajunge la un consens total şi amplu între partenerii sociali europeni, în sectorul spitalicesc şi 
de sănătate. Aceasta este situaţia în privinţa a două treimi până la trei pătrimi din textul 
general prezentat în contribuţia EPSU.  
 
3.2 Principiile directoare pentru EPSU şi HOSPEEM având în vedere actualizările şi 
revizuirile directivei  
 
EPSU şi HOSPEEM convin asupra faptului că trei obiective sunt primordiale şi trebuie să 
fie garantate atunci când se actualizează şi se revizuieşte Directiva 2005/36/EC:  

 Un nivel înalt al standardelor de calificare şi profesionale pentru a asigura cerinţele 
minime pentru acces la profesie pentru forţa de muncă din sănătate – privind, în 
special, profesiile care beneficiază de recunoaşterea automată, dar şi cele care se 
încadrează în sistemul general;  

 Sănătatea şi siguranţa pacienţilor;  

 Calitatea asigurării serviciilor în sănătate şi asistenţă socială. 
 
După părerea EPSU, aceste obiective sunt reperele faţă de care  trebuie să fie evaluate şi 
echilibrate realizarea şi promovarea liberei circulaţii în UE şi recunoaşterea calificărilor 
profesionale. În caz de conflict acestea trebuie să prevaleze. 
 
Respectarea acestor puncte de referinţă va fi în beneficiul angajatorilor, lucrătorilor 
/angajaţilor şi pacienţilor/utilizatorilor de servicii de sănătate şi asistenţă socială. O 
asemenea orientare este în conformitate şi cu obiectivul de a avea sisteme de sănătate 
eficace, eficiente şi sustanabile financiar, care să ofere servicii de calitate, aşa cum este 
reflectat în Concluziile Consiliului privind Valorile şi Principiile Comune în Sistemele de 
Sănătate din Uniunea Europeană (22.06.2006) (2006/C 146/01). Folosirea acestor principii 
directoare ca repere pentru actualizările şi revizuirile cadrului legal european este, în final, în 
interesul general.  
 
3.3 Instrumentele relevante disponibile în cadrul dialogului social sectorial european 
 
În ultimii ani, Partenerii sociali europeni au elaborat şi adoptat două instrumente care se 
referă, de asemenea, la dimensiunea transnaţională a calificărilor profesionale, 
competenţelor şi dezvoltării profesionale continue:  

 Codul de Conduită al HOSPEEM-EPSU privind recrutarea etică transfrontalieră şi 
retenţia (2008) (http://www.epsu.org/a/3718), semnat în aprilie 2008, care îi 
angajează pe afiliaţi să îl implementeze şi să monitorizeze rezultatele, până în 2012. 
Acesta a inspirat şi îndrumat, într-o mare măsură, elaborarea Codului de Conduită 
al OMS, cu sferă largă.  

 “Cadrul de Acţiuni „Recruitare şi Retenţie‟” al HOSPEEM-EPSU defineşte formarea, 
perfecţionarea şi dezvoltarea profesională continuă ca pe una din preocupările 
prioritare pentru activitatea viitoare a partenerilor sociali europeni în sectorul 
spitalicesc. Documentul (http://www.epsu.org/a/7158) a fost adoptat şi semnat în 
decembrie 2010, după doi ani de muncă detaliată şi un schimb extins de păreri între 



HOSPEEM şi EPSU. Programul nostru comun de lucru 2011-2013 conţine 
activităţile concrete care susţin şi promovează obiectivele şi principiile convenite.  

 

Ambele instrumente ajută la orientarea activităţii EPSU şi HOSPEEM şi la schimbul de 
calificări profesionale şi dezvoltarea profesională continuă. Ele permit şi luarea în 
considerare a interfeţelor faţă de alte provocări-cheie pentru sectorul de sănătate şi asistenţă 
socială, cum ar fi recrutarea şi retenţia, îmbătrânirea şi mobilitatea transfrontalieră şi migraţia 
forţei de muncă din sănătate.  
 
3.4 Implicarea în continuare a partenerilor sociali în procesul de elaborare a Cartei Verzi şi 
directiva revizuită  
 
HOSPEEM şi EPSU au abordat subiectul recunoaşterii calificărilor profesionale în cadrul 
primei reuniuni a Comitetului pentru Dialog Social Sectorial în 2011 şi, de atunci, au 
continuat schimburile şi discuţiile, atât în cadrul cât şi între grupurile de angajatori şi angajaţi.  
 
Potrivit Programului de lucru HOSPEEM-EPSU 2011-2013, munca respectivă va avea loc, 
în mod predominant, în 2011 şi începutul lui 2012. Aceasta este o problemă prioritară 
pentru primul semestru al 2011. Interesul şi atenţia HOSPEEM şi  EPSU, totuşi, vor merge 
mai departe de actuala etapă de evaluare, consultare şi revizuire. Odată adoptat, 
implementarea şi monitorizarea impactului economic şi social al noului cadrul legal vor fi 
însoţite de partenerii sociali în acest sector la diferite niveluri (întreprindere, sectorial, 
naţional, european).  
 
Iată de ce Partnerii sociali europeni din sectorul spitalicesc ar dori să sublinieze 
interesul pe care îl au de a fi implicaţi şi au semnalat disponibilitatea pe care o au de a 
participa la viitoarele consultări şi la procesul legislativ, pentru actualizarea şi revizuirea 
Directivei 2005/36/EC.  
 
3.5 Beneficiile şi provocările legate de realizarea libertăţii fundamentale de mişcare 
 
Migraţia legată de muncă din ţări terţe şi mobilitatea lucrătorilor din sănătate în cadrul UE au 
devenit o realitate larg răspândită şi ne putem aştepta să crească în importanţă în anii care 
urmează. Facilitarea accesului la piaţa forţei de muncă a statelor membre ale UE, alta decât 
cea unde au fost căpătate şi certificate calificările profesionale, este esenţială pe de o parte 
pentru o abordarea mai bună a lipsei de personal şi, pe de altă parte, pentru a răspunde 
dorinţei lucrătorilor din sănătate de a lucra în străinătate (pentru un timp sau pentru 
totdeauna).  
 
EPSU şi HOSPEEM susţin instrumentele şi iniţiativele care ajută la realizarea dreptului 
fundamental privind libera circulaţie a lucrătorilor pe piaţa internă, inclusiv sistemul UE pentru 
recunoaşterea calificărilor profesionale. Reguli actualizate, clare şi precise şi un cadru legal 
comunitar eficace şi clar pentru recunoaşterea calificărilor profesionale sunt în interesul 
comun, atât ale lucrătorilor din sănătate şi asistenţă socială, cât şi al angajatorilor din sector.  
 
Partenerii sociali europeni în sectorul spitalicesc confirmă faptul că recunoaşterea 
transfrontalieră a calificărilor profesionale poate (o face deja) contribui la îmbunătăţirea 
perspectivelor profesionale pe termen scurt şi mediu, precum şi a situaţiei economice a 
acelor bărbaţi şi femei care se mută sau migrează (inclusiv a membrilor familiilor lor, care îi 
însoţesc sau care rămân acasă).  
 
Ambii parteneri sociali europeni, totuşi, sunt conştienţi de impactul negativ al mobilităţii şi 
migraţiei asupra sistemelor de sănătate şi lucrătorilor din sănătate care “rămân”, asupra 
angajatorilor şi pacienţilor, într-o serie de state membre ale UE, în special în Europa Centrală 
şi de Est. Acete ţări se confruntă tot mai mult cu lipsa, în special, de personal de înaltă 



calificare sau specializat, din cauza mobilităţii/migraţiei. Diferenţele mari salariale, ale 
condiţiilor de muncă şi oportunităţilor de carieră pot exacerba problema. Ele intenţionează să 
abordeze provocările generate. Situaţia nu pare că se va îmbunătăţii substanţial în viitorul 
apropiat; mai degrabă riscă să se deterioreze, cel puţin în unele ţări. “Ţările expeditoare” se 
confruntă cu consecinţe economice grave, din cauza  “exodului creerelor ” şi cu o gamă de 
impacturi asupra societăţile lor în general şi, în special, asupra familiie celor care se mută 
sau migrează către o altă ţară, fie temporar sau permanent.  
 
 
4. Notă explicativă privind răspunsul EPSU  
 
4.1 Elaborarea şi sursele răspunsului EPSU  
 
Contribuţia EPSU se bazează pe consultările interne cu afiliaţii, în cadrul şi în afara cadrului 
de Dialog Social Sectorial European pentru Sectorul Spitalicesc.  
 
Contribuţii substanţiale şi detaliate au fost primite de circa 10 afiliaţi, contribuţii asupra unor 
aspecte specifice sau comentarii de la alţi membri.  
 
Răspunsul prezintă dovezi din teritoriu, cu aplicarea şi implementaarea directivei curente, 
precum şi preocupări şi revendicări ale membrilor EPSU în lumina actualizării şi revizuirii 
care urmează.  
 
Contribuţia EPSU a beneficiat şi de un schimb de păreri cu Federaţia Europeană a Nurselor 
(EFN) şi are în vedere şi un proiect de răspuns al Confederaţieie Europene a Sindicatelor 
(ETUC) şi EUROCADRES.  
 
4.2 Contribuţiile afiliaţilor individuali ai EPSU la consultările publice  
 
Răspunsurile individuale la consultări – conform informaţiei confirmate cu Secretariatul 
EPSU – vor fi trimise de afiliaţii EPSU: Sindicatul Funcţionarilor Publici  Pancipriot 
(PASYDY), ver.di (D), Organizaţia Nurselor Daneze(DK), Confederaţia franceză democrată a 
muncii (CFDT)/Serviciile de sănătate şi serviciile sociale (F), Uniunea Lucrătorilor din 
Sănătate şi Asistenţă Socială [TEHY] (FIN), Colegiul Regal al Nurselor (GB), Organizaţia 
Norvegiană a Nurselor (N), precum şi Asociaţia Suedeză a Lucrătorilor din Sănătate 
[Vårdförbundet] (S) şi Serviciile Comunale (S).  
 
Contribuţiile lor evidenţiază experienţele specifice ţării, cu temerile şi aşteptările legate de  
revizuirea directivei.  
 
Ele pot diferi de răspunsul EPSU în ceea ce priveşte revendicările specifice şi aceasta 
oglindeşte şi diferenţele privind obiectivele şi parametrii de proiect ai  

 sistemelor naţionale de sănătate (de ex. proprietatea; sursele de finanţare; mărimea 
furnizării serviciilor integrate; rolul interfeţelor faţă de instituţiile de îngrijire pe termen 
lung şi îngrijirea comunităţii) şi  

 sistemelor naţionale de educaţie şi formare profesională (de ex. nivelurile şi profilurile 
calificărilor; mărimea specializării profesionale; rolul şi conţinutul Dezvoltării 
Profesionale Continue (DPC)/învăţarea pe tot parcursul vieţii (IPV).  

 
Diferenţele ar putea fi legate şi de caracterul afiliaţilor EPSU, care includ sindicatele 
reprezentând diferite profesii în sectorul de sănătate şi asistenţă socială, precum şi 
organizaţii care combină funcţiile sindicale şi asocierea profesională.  
 
Realităţile, evaluările şi recendicările pot varia şi din cauza gradului diferit de dependenţă a 
sistemelor naţionale de sănătate şi asistenţă socială de forţa de muncă migrantă, ca o 



consecinţă a mobilităţii/migraţiei transfrontaliere la iniţiativa lucrătorilor din sănătate sau 
datorită recrutării lor în străinătate de către angajatori. Autorităţile publice, angajatorii, 
sindicatele şi asociaţiile profesionale în statele membre ale UE, care se bazează pe o cotă 
ne-neglijabilă până la importantă de lucrători migranţi (“ţările primitoare”), cel puţin parţial, au 
alte experienţe, temeri şi revendicări decât aceiaşi factori interesaţi în ţările care suportă 
consecinţele economice şi sociale ale lipsei de personal calificat în sectorul de sănătate şi 
asistenţă socială (“ţările expeditoare”), atunci când este vorba despre actualizarea şi 
revizuirea Directivei 2005/36/EC. Răspunsurile de până acum reflectă parţial (intrinsec sau 
deschis) interese divergente sau contradictorii.   
 
 

5. Răspunsul EPSU la întrebările selectate din documentul pentru consultare al DG 
MARKT  
Remarcă generală: EPSU s-ar bucura dacă evaluarea şi revizuirea actualului cadru legal 
european se va concentra asupra unui set de probleme de bază legate direct de 
procesul şi condiţiile necesare pentru recunoaşterea transfrontalieră a calificărilor 
profesionale şi realizate în conformitate cu cele trei principii directoare identificate de EPSU 
şi HOSPEEM, cf. 3.2.  
 
N.B.: Pentru a facilita citirea în context, răspunsul EPSU adoptă titlurile din documentul de 
consultare (textul subliniat) care preced diferitele întrebări (text cu italice).  
 
De ce simplificare?  
 
Întrebarea 1: Aveţi vreo sugestie pentru îmbunătăţirea, în continuare, a accesului cetăţenilor 
la informaţii privind procesele de recunoaştere a calificării lor profesionale într-un alt Stat 
Membru?  
 
EPSU ar dori să vadă că Sistemul Informațional al Pieţei Interne (IMI) se dezvoltă în direcţia 
de facilitare a procesului de recunoaştere, între ţări, a calificărilor profesionale într-o 
modalitate online şi că îşi asumă funcţia de “birou unic”. Folosirea lui ar putea deveni 
obligatorie pentru toate autorităţile competente şi profesionişti, în special pentru cei din 
sectorul de sănătate.  
 
Prin elaborarea sistemului IMI ca instrument online, acesta va evolua în principala sursă de 
schimb de informaţii între autorităţile competente ale Statelor Membre pe de o parte, şi va 
deveni util în accelerarea procesului de recunoaştere şi liberă circulaţie a lucrătorilor din 
sănătate, atât a celor care cad sub incidenţa sistemului de recunoaştere automată (cum ar fi 
asistentele medicale, moaşele şi medicii), iar pentru alţii sub incidenţa sistemului general 
(cum ar fi radiologii şi specialiștii biomedicali, aşa cum este remarcat de afiliaţii suedezi ai 
EPSU)  
 
Întrebarea 2: Aveţi vreo sugestie pentru simplificarea procedurii de recunoaştere curentă?  
Dacă da atunci, vă rugăm, oferiţi sugestii cu dovezi de susţinere.  
 
După părerea EPSU standardele armonizate ale cerinţelor minime pentru lucrătorii din 
sănătate, potrivit principiului recunoaşterii automate, au oferit un mijloc simplu, rapid de 
recunoaştere a lucrătorilor din sănătate în Europa şi ar trebui să continue să fie susţinut şi 
implementat, deşi este necesară o modernizare.  
 
Urmărind această linie, un sistem IMI online, care să fie accesibil şi lucrătorilor individuali 
pentru a depune documentele cerute pentru recunoaştere, ar putea simplifica şi accelera 
procesul. Este important de subliniat că este necesară, totuşi, stabilirea unei simplificării şi a 
unei “centralizări” bazate pe acest instrument tehnic, fără a se face compromisuri în privinţa 
siguranţei pacientului sau a protecţiei datelor.  



Afiliaţii EPSU ar dori să vadă, ca regulă, un indiciu în ce ţări este recunoscută calificare 
dobândită (sau va fi) în momentul în care este emis certificatul, într-o anexă la certificatele 
eliberate profesioniştilor din sectorul de sănătate şi asistenţă socială. De asemenea, ar trebui 
încurajate actualizări mai rapide. Acest lucru ar trebui să fie facilitat de o bază de date uşor 
de utilizat şi uşor accesibilă pentru a lua în considerare evoluţiile privind modalităţile de 
recunoaştere reciprocă/mutuală.  
 
Să facem aplicabile cele mai bune practici  
 
Întrebarea 3: Ar trebui ca şi Codul de Conduită să devină aplicabil? Este nevoie să se 
modifice conţinutul Codului de Conduită? Vă rugăm specificaţi şi prezentaţi motivele pentru 
sugestiile voastre.  
 
Afiliaţii EPSU se pronunță în favoarea anexării “Codului de Conduită pentru autorităţile 
competente privind modul în care trebuie interpretate diferitele prevederi din Directivă” la 
directiva revizuită, pentru a servi ca linii directoare pentru autorităţile competente. Afirmând 
că deficitul major este cunoaşterea nesatisfăcătoare a acestui Cod de Conduită în rândul 
multor autorităţi competente, ei consideră că o diseminare mai bună şi o actualizare regulată 
a instrumentului – evidenţiind practicile bune şi inacceptabile – reprezintă remediul potrivit.  
 
Majoritatea membrilor EPSU, totuşi, se opun ideii de a îl face aplicabil. Aceasta nu numai că 
nu respectă principiul subsidiarităţii, dar nici nu respectă distribuţia sarcinilor şi 
responsabilităţilor stabilite, deoarece un cod de conduită se referă la proceduri care, în 
contextul unei directive, nu sunt prevăzute ca armonizate în UE şi nici să devină obligatorii 
legal.  
 
Drepturile necesare şi regulile care trebuie îndreptate, legat de lucrătorii care doresc 
recunoaşterea calificărilor lor profesionale şi care întâmpină dificultăţi sau sunt respinşi 
trebuie să fie stipulate în directiva în sine şi nu ar trebui să fie „aplicate” indirect pe baza unui 
Cod de Conduită.  
 
Atenuarea consecinţelor neintenţionate ale măsurilor de compensare  
 
Întrebarea 4: Aveţi vreo experienţă privind măsurile de compensare? Consideraţi că ar putea 
avea un efect de intimidare, de exemplu, în privinţa duratei de trei ani a perioadei de 
adaptare?  
 
Membrii EPSU, de regulă, nu au o experienţă specifică directă cu măsurile de compensare, 
deoarece autorităţile competente decid în acest sens.  
 
Afiliaţii EPSU şi ai noştri sunt pe aceeaşi linie cu EFN şi membrii săi în evidenţierea 
măsurilor de compensare, definite caz după caz, ca fiind instrumentul potrivit în cazul în care 
un solicitant nu corespunde (încă în totalitate) cerinţelor pentru recunoaşterea automată a 
directivei. Întrucât consideră această condiţie ca fiind esenţială, ei cer menţinerea actualelor 
măsuri de compensare ca reper pentru asigurarea unei activităţi şi îngrijiri a sănătăţii sigure 
şi de înaltă calitate. Unii afiliaţi ar dori chiar să le întărească. Alţi afiliaţi ai EPSU îşi amintesc 
că lucrătorii în perioada de adaptare sunt plătiţi la un nivel inferior şi că au nevoie de sprijin 
de la angajatori. Membrii EPSU avertizează asupra perioadelor de adaptare cu lungimi 
excesive care au efectul de a îi descuraja pe cei care  s-au mutat /migrat sau intenţionează 
să facă acest lucru.  
 
EPSU subliniază că cerinţa de a avea măsuri de compensare este importantă, mai ales în 
cazurile unde calificările şi rolurile diferă în cadrul şi între profesioniştii din sănătate, în ţara 
de origine a lucrătorilor din sănătate şi ţara angajării lui/ei curente. EPSU vede un rol pentru 



fondurile structurale UE, în special ESF, care să fie jucat atunci când vine vorba despre co-
finanţarea acestor cursuri.  
 
Întrebarea  5: Susţineţi ideea elaborării unor coduri de conduită europene pentru testele de 
aptitudini sau perioadele de adaptare?  
 
Cel puţin pentru moment, există încă scepticism în rândul afiliaţilor dacă formatul potrivit este 
un “Cod de Conduită”, dată fiind şi natura complexă a chestiunii şi diferenţele privind 
obiectivele şi parametrii de proiect în sistemele naţionale de educaţie, formare profesională 
şi Dezvoltare Profesională Continuă (DPC)/învăţare pe tot parcursul vieţii (ÎPV).  
 
EPSU, totuşi, va saluta diseminarea liniilor directoare şi a exemplelor de bune practici 
dovedite, pe care autorităţile competente şi alţi factori interesaţi vor fi invitaţi să le utilizeze.   
Acest instrument va trebui să fie disponibil în diferite limbi ale UE, precum şi într-o limbă  de 
înţeles pentru cei care lucrează “în teritoriu” pentru a servi scopului.  
 
Câţiva afiliaţi ai EPSU sugerează o integrare mai bună a nivelului corespunzător şi evaluării 
aptitudinii care există deja în formarea educaţională /profesională.  
 
Întrebarea 6: Vedeţi nevoia de a introduce jurisprudenţa privind “accesul parţial” în Directivă? 
În ce condiţii ar putea un profesionist, care a primit “acces parţial”, să capete acces total?  
 
Există nevoia de a face o distincţie între profesiile care beneficiază de recunoaşterea 
automată şi alte profesii în cadrul şi în afara sectorului de sănătate şi asistenţă socială, cum 
ar fi, de exemplu, asistentele medicale de specialitate.  
 
EPSU este împotriva utilizării/extinderii opţiunii de “acces parţial” pentru profesiile de 
asistentă medicală şi moaşă, ca o precondiţie pentru recunoaşterea automată, care trebuie 
să satisfacă cerinţele minime aşa cum sunt definite şi consecvente cu cerinţa ca sănătatea şi 
siguranţa pacienţilor să fie principiul director, atunci când se aplică şi se modernizează 
cadrul legal european pertinent. EPSU nu sprijină vreo mişcare către accesul parţial la 
profesia de asistentă medicală şi nu vede cum ar putea funcţiona aceasta. Recunoaşterea şi 
înregistrarea ca asistentă medicală pot fi acordate unui lucrător care are responsabilitatea 
deplină a calificării, deoarece se aşteaptă ca aceştia să lucreze ca profesionişti autonomi.  
 
De asemenea, în al doilea rând trebuie să facem o distincţie între procedura de recunoaştere 
şi cerinţele legate de aceasta pe de o parte, şi opţiunile de a adapta şi îmbunătăţii calificările 
profesionale existente, dar insuficiente (de asemenea, inclus în contextul dezvoltării 
profesionale continue) şi cum pot fi promovate, pe de altă parte. Problemele legate de 
această a doua preocupare sunt abordate în cele două întrebări anterioare şi în legătură cu 
întrebările din titlul “Reţinerea recunoaşterii automate în secolul XXI”, de asemenea.  
 
Membrii EPSU îşi amintesc că solicitanţii pot solicita “acreditarea educației anterioare” sau 
sisteme similare, în cazurile în care calificarea lor este considerată insuficientă de către 
autoritatea competentă din ţara gazdă. Ei evidenţiază dificultăţile de ajustare a muncii şi 
responsabilităţilor de la locul de muncă pentru indivizi cu acces parţial şi subliniază că ar fi 
costisitor şi ar lua mult timp crearea unui sistem care să prevadă o supraveghere suficientă 
şi oportunităţi de formare şi, de asemenea, planificarea şi gestionarea muncii în sănătate, în 
special îngrijirea acută/de urgenţă, cu o forţă de muncă şi mai diferenţiată, cu un anumit 
număr de colegi cu acces doar parţial.  
 
Realizarea unui nivel de calificare echivalent celui necesar pentru îndeplinirea cerinţelor 
minime pentru recunoaşterea automată a accesului total ar trebui să fie oferită lucrătorilor 
migranţi cu o întârziere de maximum cinci ani, în timpul cărora se acumulează cunoştinţele, 



deprinderile şi competenţele care lipsesc pentru a ajunge, în final, la un nivel care va permite 
accesul la certificatul pentru profesia în cauză.  
 
Facilitarea circulaţiei noilor absolvenţi  
 
Întrebarea 7: Consideraţi că este importantă facilitarea mobilităţii pentru absolvenţi care nu 
sunt încă profesionişti pe deplin calificaţi şi care caută acces la cursuri de instruire 
remunerate sau practică supravegheată într-un alt Stat Membru? Aveţi vreo sugestie? Vă 
rugăm fiţi precişi în motivele voastre.   
 

Această întrebare nu este relevantă în cadrul sferei Directivei 2005/36/EC, care se 
adresează numai profesioniştilor (fiind cetăţeni UE) care sunt pe deplin calificaţi, adică 
îndeplinesc cerinţele minime aşa cum este definit, pentru a practica profesia în cauză, în ţara 
lor de origine sau studiu şi care vor să practice aceeaşi profesie într-un alt Stat Membru.  
 
Întrebarea 8: Cum ar trebui Statul Membru de origine să procedeze în cazul în care lucrătorul 
doreşte să se întoarcă după o practică supravegheată într-un alt Stat Membru? Vă rugăm fiţi 
precişi în motivele voastre.  
 
În special în vremuri cu un nivel înalt de şomaj sau ocupare precară pentru tineri, în general, 
tinerii profesionişti din multe sectoare și schemele de facilitare a mobilităţii transfrontaliere 
trebuie să fie încurajate şi susţinute financiar, şi din surse UE.  
 
Mecanismele şi sistemele de recunoaştere bilaterală şi mutuală trebuie să fie folosite mai 
bine sau implementate pentru validarea experienţei profesionale /practicii supravegheate  
corespunzătoare. Acest lucru poate fi făcut în forma unui acord semnat între instituţia de 
învăţământ expeditoare şi primitoare sau angajatorul şi tânărul profesionist, susţinut de 
acorduri cadru între statele membre şi, în mod ideal, ar trebui să conţină o garanţie pentru 
recunoaşterea ulterioară, dată fiind încheierea cu succes a fazei definite de experienţă 
profesională /practică supravegheată în străinătate, înainte/când începe aceasta. Însă, din 
nou, problema nu este acum şi nu trebuie nici în viitor să fie rezolvată potrivit Directivei 
2005/36/EC, vezi răspunsul nostru la întrebarea 7 de mai sus. 
  
Facilitarea circulaţiei între statele membre nereglementoare şi reglementatoare  
 
Întrebarea 9: În ce măsură cerinţa privind experienţa profesională de doi ani a devenit o 
barieră în calea ajungerii la o profesie unde mobilitatea, în multe State Membre din Europa, 
este vitală? Vă rugăm fiţi precişi în motivele voastre.   
 
Această cerinţă nu se aplică majorităţii profesioniştilor din sănătate conform Directivei 
2005/36/EC, deoarece marea majoritate este reglementată în majoritatea statelor membre. 
Dar în acele situaţii în  care se aplică nu este văzută ca fiind o problemă de către EPSU şi nu 
este considerată ca fiind o barieră care restricţionează, necuvenit, mobilitatea transfrontalieră 
şi, astfel, poate fi menținută.  
 
Chiar dacă cerinţele minime pentru recunoaşterea automată a calificărilor profesionale au 
fost definite pentru profesia de moaşă, există diferenţe în experienţa profesională în partea 
clinică, care au în vedere practica ca moaşă. În primul rând, sunt două căi pentru educaţia 
moaşelor şi, în al doilea rând, o diferenţă uriaşă în cazul posibilităţii moaşelor să practice 
întregul spectru al activităţilor, conform Articolului 42 din Directiva 2005/36/EC în diferite 
State Membre. Pentru a face posibil ca moaşele să practice, cu întregul lor potenţial, în 
cadrul activităţilor stabilite acolo, membrii EPSU propun o orientare mai bună a educaţiei 
moaşelor.  
 



Întrebarea  10: Cum ar putea fi folosit mai bine conceptul de “educaţie reglementată” în 
interesul consumatorilor? Dacă o asemenea educaţie nu este angrenată în mod specific faţă 
de o anumită profesie, ar putea o listă minimă de competenţe relevante, atestate de un Stat 
Membru de origine, să reprezinte o cale înainte?  
 
Pentru profesioniştii din cadrul schemei de recunoaştere automată acest concept nu este 
relevant. Pentru alte profesii, inclusiv din sectorul de sănătate, într-o perspectivă pe termen 
mediu, o listă de competenţe relevante atestate de instituţia care eliberează certificatul şi 
/sau statul membru de origine ar putea fi utilă, atât pentru autorităţile competente, cât şi 
pentru clienţi/utilizatori/consumatori în alte state membre.   
 

EPSU cunoaşte faptul că un asemenea proces ar implica resurse considerabile şi 
potenţialele beneficii ale unei asemenea liste vor trebui să fie cântărite faţă de contribuţia 
necesară.  
 
 
Cardul Profesional European  
 
Întrebarea 11: Care sunt punctele de vedere privind obiectivele unui card profesional 
european? Ar trebui un asemenea card să accelereze procesul de recunoaştere? Ar trebui el 
să sporească transparenţa pentru consumatori şi angajatori? Ar trebui el să întărească  
încrederea şi să creeze o cooperare mai strânsă între un stat de origine şi un stat gazdă?  
 
Membrii EPSU nu sunt a priori împotriva unui asemenea Card Profesional European dacă 
trebuie îndeplinite anumite condiţii. Dar nu sunt nici prea entuziasmaţi de un asemenea 
instrument şi nu consideră că ar fi o problemă de prima importanţă.  
 
Afiliaţii EPSU declară, de asemenea, că pentru moment se cunosc prea puţine informaţii 
despre caracteristicile, condiţiile şi opţiunile concrete legate de utilizarea unui asemenea 
card pentru cei neimplicaţi în Comitetul de Organizare creat de DG MARKT privind 
analizarea fezabilităţii, utilităţii şi folosirii sale. Pe o bază mai amplă de informare, s-ar putea  
elabora o poziţie definitivă după noi deliberări în cadrul şi între membrii EPSU. În prezent nu 
există, încă, (şi nici logic nu ar putea fi) o poziţie clară şi comună în cadrul EPSU asupra unei 
serii de probleme legate de propunerea privind un Card Profesional European.  
 
Dacă se va introduce un Card Profesional European, atunci trebuie avute în vedere 
provocările economice (ce costuri; cine le va suporta), legale (perioada de valabilitate; 
protecţia datelor) şi tehnice (fraudă/risc de falsificare; opţiunea de actualizare a informaţiei 
uşor şi rapid).  
 
Dacă va deveni un instrument pentru abordarea provocărilor legate de regimul actual al 
declaraţiilor pentru profesii şi profesionişti, unde mobilitatea temporară este o realitate 
importantă, introducerea lui ar putea fi avută în vedere, dacă nu există nicio altă schemă 
similară potrivită (cum ar fi sistemul IMI).  
 
În conformitate cu ceea ce s-a spus mai sus în privința întrebărilor 1 şi 2, EPSU pledează 
pentru dedicarea energiei şi folosirea resurselor pentru dezvoltarea, în continuare, şi 
“actualizarea” sistemului IMI. Aceasta va servi un scop triplu deoarece 1) va servi exact 
scopurilor principale ale directivei, 2) vor beneficia direct diferiţi factori interesaţi şi 3) va 
prezenta o soluţie modernă bazată pe ICT (aceasta poate fi, de asemenea, extinsă, 
actualizată şi îmbunătăţită destul de uşor, rapid şi consecvent în Europa).  
 
Evaluarea şi poziţiile prezentate aici şi pentru această secţiune în general (de ex., pentru 
întrebările 11 până la 14) nu sunt numai din cauza specificului sectorului de sănătate şi 
asistenţă socială. Pacienţii/utilizatorii, de regulă, şi dintr-o mulţime de motive diferite, nu sunt 



nici în poziţia de a evalua pe deplin calificările profesionale ale celor care îi tratează/au grijă 
de ei atunci când au nevoie de servicii, nici nu trebuie să aleagă liber un profesionist de pe 
piaţă. Deciziile de recrutare şi testele de abilitate şi aptitudine sunt efectuate de cei care 
angajează majoritatea profesioniştilor din sănătate şi aceștia sunt văzuți ca “împuterniciți” 
pentru “calificare” şi “calitate”, de către pacienţi /utilizatori. Acestea şi alte caracteristici 
contribuie la plasarea sănătăţii şi a asistenţei sociale, ca regulă reglementată amplu în UE, în 
afara “obişnuitei” logici furnizor-client/consumator şi relaţia caracteristică pentru alte pieţe de 
servicii şi bunuri.  
 
Întrebarea 12: Sunteţi de acord cu caracteristicile propuse pentru card?  
Vedeţi răspunsul nostru la întrebarea 11.  
 
Întrebarea 13: Ce informaţie ar fi esenţială pe card? Cum ar putea fi organizată o 
actualizarea în timp real a unei asemenea informaţii?  
Vezi răspunsul nostru la întrebarea 11.  
 
Întrebarea 14: Credeţi că ar fi potrivit un card cu titlul profesional? Ar fi mai potrivit paşaportul 
cu titlu profesional, cu conotaţia sa de mobilitate?  
 
Vezi răspunsul nostru la întrebarea 11. Acei membri ai EPSU care răspund la această 
întrebare preferă termenul de “paşaport profesional”, dată fiind conotaţia sa de 
mobilitate/migraţie. Aceasta ar putea permite o mai bună “sculptare” a scopului unui 
asemenea instrument, în orice formă ar fi realizat în final (v. preferinţa  EPSU în prezent în 
răspunsul nostru la întrebarea 11). Dacă ne-am îndrepta spre introducerea Cardului 
Profesional European, el va trebui, în orice caz, să fie disponibil pentru cetăţenii din /ai 
tuturor statelor membre ale UE.  
 
Renunţarea la platforma comună, trecerea la programa europeană   
 
Întrebarea 15: Care sunt punctele voastre de vedere privind introducerea conceptului de 
programă europeană – un fel de regim al  28-lea aplicabil suplimentar la cerinţele naţionale? 
Ce condiţii pot fi prognozate pentru elaborarea ei?  
 
Au fost elaborate, aprobate şi stabilite cerinţe minime comune pentru a permite 
recunoaşterea automată a şapte profesii care intră, în prezent, în această schemă. În acest 
context, nu se aplică calea pentru elaborarea unei programe europene pe baza unui set 
comun de competenţe pentru a devenit un al 28-lea regim. În domeniul sănătăţii şi asistenţei 
sociale, această idee, prin urmare, are relevanţă în vederea specializărilor profesiilor potrivit 
schemei menţionate mai sus şi pentru profesiile care se încadrează în sistemul general.  
 
Oportunitățile educaţionale şi cerinţa privind calificările profesionale pentru profesiile din 
sănătate, atât în ceea ce priveşte formarea în serviciu şi dezvoltarea profesională continuă 
nu sunt un concept uniform, ci diferă în statele membre ca durată, conţinut şi niveluri. Totuşi, 
realizarea unei înţelegeri europene comune şi/sau cadru ar fi utilă. Membrii EPSU ar dori să 
vadă cadrul naţional pentru o specializare primară sau post primară, asigurată în cadrul 
sistemului pentru formarea profesională ulterioară /continuă şi educaţie superioară/terţiară. 
Acest lucru este, în mod special, important pentru ţări şi sectoare unde un asemenea cadru 
naţional este elaborat/actualizat sau a fost deja negociat şi unde proiectarea lui implică 
partenerii sociali (cum ar fi, de ex., în Danemarca). Aceste structuri ar trebui să fie unite şi 
complementate printr-o înţelegere europeană comună şi/sau un cadru care se concentrează 
asupra competenţelor necesare, care trebuie să se concentreze asupra competenţelor 
necesare, care trebuie realizate şi dovedite.  
 
Dacă elaborarea unui asemenea regim al 28-lea, care stabileşte un “nivel european comun”, 
atrage riscul de subminare a încercărilor, în statele membre, de a creşte nivelul educaţional 



pentru profesioniştii de specialitate, de ex. asistente medicale de specialitate, EPSU nu va 
promova şi nu va susţine inițiative corespunzătoare. Membrii EPSU preferă să lase ca 
responsabilitatea şi prorogativul de a defini şi controla conformitatea cu asemenea cerinţe să 
aparţină autorităţilor naţionale competente, de regulă. Membrii EPSU ezită, de asemenea, să 
opteze pentru un asemenea concept, dacă şi atâta timp cât aceasta va complica sau întârzia 
în continuare procesele naţionale în derulare care îi implică pe partenerii sociali şi organele 
de reglementare pentru definirea şi convenirea asupra specializărilor primare sau post 
primare.  
 
Unii afiliaţi ai EPSU, totuşi, sunt în favoarea lansării unui proces pilot/fază de experimentare 
pentru specializările primare şi post primare pentru un număr limitat de profesii reglementate 
– inclusiv una sau două din sectorul de sănătate şi asistenţă socială – atâta timp cât 
condiţiile şi protecţia stabilite mai sus în acest paragraf sunt respectate, iar autorităţile 
competente sunt cele care conduc procesele.  
 
Unii sunt deschişi la o concentrare mai mare asupra competențelor, fără a reduce cerinţele 
minime pentru educaţie, formare şi competenţe şi fără a trece către o armonizare la nivel 
european.  
 
Oferirea calităţii înalte cerute de consumatori  
 

Întrebarea 16: În ce măsură există riscul de fragmentare a pieţelor printr-un număr exagerat 

de profesii reglementate? Vă rog, daţi exemple reprezentative de sectoare care devin din ce 

în ce mai fragmentate. 

EPSU este de părere că o abordare potrivită ar fi creşterea numărului de profesii care intră 

sub incidenţa programului de recunoaştere automată. Acest lucru ar putea ajuta la 

prevenirea fragmentării exagerate, să „contracareze” în cazul în care se tinde spre 

specializări prea rigide, cu un nivel limitat de pregătire profesională, şi să susţină 

mobilitatea/migraţia transfrontalieră fără să compromită respectarea principiilor de ghidare 

pentru o actualizare şi revizuire a Directivei 2005/36/CE (cf. 3.2), aşa cum recomandă EPSU.  

 

Întrebarea 17: Ar trebui elaborate sisteme mai permisive pentru specialiştii care însoţesc 

clienţii în alt stat membru? 

Referitor la ce s-a explicat la pct. 3.2, EPSU se opune oricăror sisteme mai permisive pentru 

profesioniştii din sănătate de orice fel, ca regulă generală, pentru a asigura siguranţa şi 

sănătatea pacientului şi acest lucru trebuie să se aplice, în consecinţă, şi pentru cei care 

însoţesc un pacient/client peste hotare.  

Înlesnirea mutării temporare a specialiştilor. 

Întrebarea 18: Cum poate fi simplificat actualul regim de declarare, pentru a reduce sarcinile 

inutile? Este necesară solicitarea unei declaraţii, în care partea esenţială a serviciilor este 

furnizată online fără declarare? Este necesară clarificarea termenilor „temporar sau 

ocazional”, sau trebuie simplificate condiţiile pentru specialişti în privinţa cererii de 

recunoaştere a calificărilor pe o bază permanentă? 

Întrebarea 19: Există necesitatea menţinerii unui sistem de înregistrare tip pro-forma? 



Întrebarea 20: Ar trebui statele membre să reducă domeniul actual al verificărilor prealabile 

ale  calificărilor şi, corespunzător, domeniul de derogarea de la regimul de declarare? 

Pentru a asigura siguranţa pacientului, EPSU nu doreşte o  diminuare a cerinţelor actuale de 

înregistrare temporară a lucrătorilor în sănătate, care oferă, de asemenea, un sistem clar de 

reclamaţii şi corectări pentru pacient în ţara în care este tratat.  

EPSU consideră că ar fi de folos clarificarea termenilor „temporar” sau „ocazional” în 

contextul Directivei 2005/36/CE, totuşi, numai dacă acest lucru nu presupune o 

dereglementare sau o diluare a cerinţelor minime sau alte lucruri similare. 

Dacă sistemul IMI urmează să evolueze către un sistem cu informaţii actualizate, care să fie 

(parţial) accesibile şi profesioniştilor din sănătate şi asistenţă socială, acest lucru ar trebui să 

ajute şi  la simplificarea solicitărilor procedurale cu ajutorul unei soluţii ICT adaptate. 

Membrii EPSU din Norvegia şi Suedia, care au răspuns la întrebarea 20, au subliniat că nu 

doresc o reducere a verificărilor actuale ale calificărilor, în special în ceea ce îi priveşte pe 

cercetătorii din domeniul biomedical şi radiologi, care intră, în prezent, sub incidenţa 

sistemului general de  garantare a nivelurilor ridicate de sănătate şi siguranţă a pacientului şi 

le permit să lucreze în întreaga sferă de sarcini similare cu cele pentru care au fost 

pregătiţi/au studiat sau au primit certificări în locul respectiv. Un membru francez solicită o 

reducere a sferei actuale de verificări prealabile ale calificărilor pentru profesiile 

nereglementate la nivel european. 

Păstrarea recunoaşterii automate în secolul XXI. 

Întrebarea 21: Oferă actuala armonizare de instruire minimă un acces real la profesie, în 

special pentru asistentele medicale, moaşe şi farmacişti? 

În viziunea EPSU, actuala armonizare de instruire minimă, în special pentru profesiile 

menţionate la Întrebarea 21, s-a dovedit a fi o bază solidă şi relevantă, care nu numai că a 

oferit un acces real la profesie, dar a şi ajutat la avansarea în statut a asistentelor medicale 

şi moaşelor. Directiva 2005/36/CE a devenit o piatră de temelie pentru reforma educaţională 

care îmbunătăţeşte calitatea educaţiei/formării şi practicii. În concluzie, a fost de asemenea 

folositoare în sensul unui (anumit) progres cu un impact pozitiv asupra egalităţii de gen.  

Acest motiv, nevoia asigurării unei practici bazate pe dovezi şi raţionamentele din spatele 

principiilor directoare, schiţate în paragraful 3.2, fac ca membrii EPSU să se opună oricărei 

retrogradări pentru criteriile minime de bază din prezent. Ei solicită, de asemenea, fără 

echivoc, ca pentru toate profesiile din sănătate (şi asistenţă socială) solicitările minime să fie 

stabilite în ceea ce priveşte numărul de ani şi ore de pregătire, cât şi în ceea ce priveşte 

partea de teorie şi practică/ educaţie teoretică şi clinică. 

Cerinţele minime în ceea ce priveşte pregătirea trebuie să fie, de asemenea susţinute pentru 

a garanta siguranţa pacientului prin prisma Directivei privind aplicarea drepturilor pacienţilor 

în serviciile de sănătate transfrontaliere, adoptate de Consiliul European pe 28 februarie 

2011. Câţiva membri EPSU ar vrea să extindă educarea asistentelor medicale responsabile 

de medicina generală de la trei la patru ani, pentru a le permite să aibă acces la educaţia 

terţiară şi să realizeze cerinţa privind cele 4.600 de ore. Unii ar merge dincolo de educaţia de 

10 ani, ca o „condiţie de intrare”. Alţi afiliaţi, îndeosebi cei din ţările cu un sistem de educaţie 

dual, printre care să numără sindicatul german ver.di, se opun vehement oricăror schimbări 



în acest sens şi  extinderii perioadei de trei ani de formare. Pe fondul lipsei de personal şi a 

evoluţiei demografice, recrutarea profesioniştilor din sănătate nu ar putea fi altfel garantată şi 

sincronizată cu sistemul de educaţie secundară. Germania lucrează, de asemenea, cu 

personal calificat la un nivel înalt şi are  numai aproximativ 10% personal auxiliar. Eliminarea 

acestor cerinţe ar însemna eşecul în recrutarea unu număr suficient de cadre şi necesitatea 

implicării, prin urmare, a personalului auxiliar şi atragerea după sine a unor servicii de 

calitate scăzută şi procese degradante pentru profesionişti. 

Membri EPSU din consiliu au fost de acord cu necesitatea şi avantajele actualizării anexelor 

relevante – de ex., Anexa V în cazul profesiilor sectoriale - cu noi aspecte, conţinuturi şi 

competenţe (de asemenea, conform răspunsului EPSU la întrebarea 22). 

Un membru francez al EPSU aduce clarficări într-o problemă particulară, dar posibil 

simptomatică, iar EPSU împărtăşeşte poziţia acestuia: pentru farmancişti există o nevoie de 

a remedia inconsecvenţa stipulată în articolul 21, paragraful 4 din Directivă, care permite 

neacordarea recunoaşterii automate dacă persoana în cauză urmează să deschidă o 

farmacie sau să lucreze într-o farmacie care funcţionează de mai puţin de trei ani. 

Un membru norvegian al EPSU ar vrea să vadă ca cerinţele referitoare la cunoştinţele de 

legislaţie privind sănătatea, serviciile de sănătate şi competenţele lingvistice să fie incluse în 

Directiva 2005/36/CE.  

Întrebarea 22: Vedeţi o nevoie de modernizare a solicitărilor privind pregătirea minimă? Ar 

trebui ca aceste cerinţe să includă şi un set limitat de competenţe? Dacă da, ce fel de 

competenţe ar trebui luate în considerare? 

Membrii EPSU nu văd nicio nevoie de schimbare a cerinţelor privind pregătirea minimă, aşa 

cum s-a menţionat deja la Întrebarea 21. Ei recomandă, totuşi, actualizarea anexelor la 

directivă - Anexa V în cazurile profesiilor de asistenţă medicală şi asistenţă în obstetrică- cu 

o cercetare relevantă pentru a îndeplini mai bine cerinţele privind noutăţile actuale din 

sectorul de sănătate. În această privinţă, ei menţionează în special aspecte cum ar fi 

sănătatea publică, prevenţia în sănătate, promovarea sănătăţii, eSănătate, dezvoltarea 

calităţii şi siguranţa pacienţilor, necesare în educaţia actuală a asistenelor medicale şi 

moaştelor. Membrii EPSU ar încuraja, de asemenea, schimbul în adăugarea unui număr 

limitat de competenţe conform directivei, menţinând în acelaşi timp cerinţele actuale privind 

numărul de ore/conţinut. Educaţia asistentelor medicale şi a moaşelor va trebuie să 

îndeplinească ambele cerinţe.  

Câţiva afiliaţi ai EPSU recomandă ca domeniile de competenţă să reflecte mai mult 

calificările conform solicitărilor şi competenţele cum sunt definite de către Cadrul European al 

Calificărilor (EQF) şi/sau în procesul Bologna. Multora le-ar plăcea să vadă o definiţie 

cuprinzătoare a competenţelor cerute pentru certificarea pe profesie şi într-un  anume stat 

membru. Există, cu toate astea, un avertisment în ceea ce priveşte abordările bazate pe 

competenţe şi orientate către rezultat. În această privinţă, EPSU împărtăşeşte  preocuparea 

pezentată în mod detaliat în contribuţiile membrilor suedezi (şi EFN) şi ar vrea să o aducă în 

atenţia Comisiei Europene1.  

                                                           
1 Referitor la profesiile de asistenţă medicală, includem un citat ad-litteram cu mici revizuiri aplicate de Secretariatul 

EPSU: „În ce priveşte introducerea unui set de competenţe pentru o asistentă medicală generalistă există temeri privind 

includerea unei liste de competenţe în Anexa V. Cum viitorul Act pentru o Piaţă Unică se referă la revizuirea Directivei 



Un membru francez al EPSU aduce în discuţie o propunere susţinută de EPSU, solicitând ca 

Directiva 2005/36/CE  să includă o referire la necesitatea unei evaluari regulate a 

programelor de educaţie şi formare şi a acreditării furnizorilor.  

Un membru german aminteşte nevoia de reevaluare a EQF în ce priveşte permeabilitatea 

profesiilor şi faptul că experienţa profesională trebuie să devină un cadru de referinţă în sine, 

cu o importanţă mai mare, afirmând că ar fi oarecum nepotrivit deoarece EQF acordă o 

importanţă mai mare educaţiei generale şi  activităţii academice, în detrimentul abilităţilor 

practice şi experienţei profesionale, de altfel un aspect foarte relevant în acest context. 

Întrebarea 23: Ar trebui ca un stat membru să fie obligat să aibă o transparenţă mai mare şi 

să furnizeze mai multe informaţii celorlalte state membre despre viitoarele calificări care 

beneficiază de recunoaşterea automată? 

Potrivit Federaţiei Europene a Nurselor şi membrilor săi EPSU, conţinutul programelor de 

educaţie şi pregătire ar trebui dezvăluit autorităţilor competente din alte state membre, 

inclusiv actualizările regulate privind schimbările relevante, prin intermediul sistemului IMI.  

Întrebarea 24: Ar trebui ca schema actuală pentru notificarea despre noile diplome să fie 

revizuită? Ar trebui ca astfel de notificări să fie făcute într-un stadiu mai timpuriu? Vă rugăm 

să fiţi precişi în motivele voastre. 

EPSU transmite punctele de vedere ale afiliaţilor săi care solicită ca noile diplome să fie 

notificate odată ce un nou program de educaţie/pregătire este supus aprobării în programul 

de acreditare naţional. Autorităţile competente trebuie să cunoască, în orice moment, 

actualele planuri de  educaţie şi curiculă. Eşecul în realizarea acestora trebuie sancţionat. Un 

astfel de sistem de creştere a transparenţei ar fi avantajos şi pentru potenţialii migranţi.  

Întrebarea 25: Consideraţi că este necesară modernizarea regimului de recunoaştere 

automată, în special lista de activităţi din Anexa IV? 

Da 

Întrebarea 26: Consideraţi că este necesară diminuarea numărului de ani de experienţă 

profesională necesari pentru a te califica pentru recunoaşterea automată? 

Nu. 

Dezvoltare profesională continuă 

Întrebarea 27. Consideraţi că este necesară o mai bună luare în considerare a dezvoltării 

profesionale continue la nivelul UE? Dacă da, cum poate fi reflectată această nevoie în 

Directivă? 

                                                                                                                                                                                     
2005/36/CE şi subliniază ambiţia de a promova creşterea şi de a crea mai multe locuri de muncă prin simplificarea 

procesului de recunoaştere a calificărilor profesionale, ne temem şi lansăm un avertisment asupra riscului de includere a 

unei liste de competenţe cu căsuţe pentru bifare care să substituie solicitările actuale de formare. Recunoscând că în 

anumite state membre o listă de competenţe este parte a legislaţiei pentru asistente medicale şi moaşe, inluderea în 

Directiva 2005/36/CE ar putea să permită altor specialişti- fără să fie calificaţi de deplin- să se potrivească/ să răspundă 

formal anumitor aspecte din setul de competenţe minime. Acest lucru, la rândul lui, le-ar permite să beneficieze de pe 

urma unui posibil „acces parţial” la profesia de asistent medical, lucru pe care îl considerăm inacceptabil în contextul 

unei scheme de recunoaştere automată recirprocă a calificărilor profesionale”. 



Investiţii semnificative în educaţie şi pregătirea profesională continuă a profesioniştilor din 

sănătate pentru facilitarea introducerii şi implementării cu succes a noilor deprinderi, a unei 

combinaţii de deprinderi şi metode de lucru inovative sunt cruciale pentru susţinerea unei 

calităţi ridicate a serviciilor profesionale. Acest lucru trebuie să meargă mână în mână cu 

stabilirea planurilor de carieră şi extinderea structurilor profesionale pentru toţi specialiştii din 

sănătate. EPSU evocă nevoia de stabilire a dezvoltării profesionale continue (DPC) ca drept 

al lucrătorilor din sănătate, implicând susţinerea angajatorului pentru a face ca DPC să 

devină o realitate şi un element standard al activităţii.  

Prin urmare, afiliaţii EPSU sunt de acord, în linii mari, că un cadru pentru DPC care să 

furnizeze un concept transversal comun trebuie introdus în Directivă, ca parte a Articolului 

22. Ei consideră că nevoia ca principiile fundamentale ale DPC, inclusiv un angajament 

pentru siguranţa pacientului şi calitatea serviciilor de îngrijire, să fie menţionată în legislaţia 

comunitară şi apoi urmată de statele membre şi de profesioniştii din sănătate. Un astfel de 

cadru, cu o perspectivă pe termen mediu şi lung, ar putea cel puţin să ajute lucrătorii din 

sănătate din anumite ţări, unde se fac puţine investiţii în educaţia pe tot parcursul vieţii şi 

unde profesioniştii din sănătate trebuie să plătească singuri pentru DPC suplimentară, în 

special pe fondul crizei şi al lipsei de personal pregătit. Un membru german EPSU 

menţionează, în mod explicit, nevoia de îmbunătăţire a recunoaşterii transfrontaliere a 

certificatelor emise în cadrul DPC.  

Cu toate astea, din cauza diferenţelor considerabile privind modul în care statele membre 

înţeleg şi organizează DPC, EPSU subliniază că acest lucru trebuie operaţionalizat ca un 

stimulent, atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi, cuprinzând o descriere a 

responsabilităţilor pentru ambele părţi. DPC, totuşi, nu poate şi nu trebuie să devină una din 

cerinţele minime pentru recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale. Directiva 

revizuită ar putea să conţină, în mod util, menţiuni ale consecinţei că statele membre ar 

trebui să aibă introduse mecanisme prin care autorităţile competente să solicite DPC pentru 

profesionişti - care deja au recunoscute calificările profesionale, dar cu ani în urmă şi de 

atunci n-au mai profesat - reînnoirea şi menţinerea înregistrării, aceasta fiind situaţiea în 

unele ţări care folosesc registre naţionale (cum ar fi Norvegia, Suedia sau Marea Britanie).  

O cooperare mai eficientă între autorităţile competente 

Întrebarea 28: Ar crea extinderea IMI către profesiile din afara Directivei Serviciilor mai multă  

încredere între statele membre? Ar trebui ca extinderea utilizării obligatorii a IMI să includă 

un mecanism de alertă proactiv pentru cazurile în care un astfel de mecanism nu se aplică în 

prezent, în special pentru profesiile din sănătate? 

EPSU nu se simte pregătită să răspundă la aceste întrebări. Cum impacturile nu au fost 

discutate cu afiliaţii, EPSU duce lipsă de informaţii şi de o evaluare bazată pe dovezi a 

nevoilor din teritoriu. Necunoscând suficient realitatea privind activitatea autoritorităţilor 

competente, EPSU consideră, de asemenea, că este imposibilă evaluarea corectă a 

problemelor combinate, care intră sub incidenţa directivei serviciilor şi a altora din cadrul 

Directivei 2005/36/CE, fie la nivel adminstrativ sau în alte contexte, care pot apărea pe 

termen lung.  

Întrebarea 29: În ce cazuri ar trebui declanşată o obligaţie de alertă? 



Majoritatea afiliaţilor EPSU sunt în favoarea unei astfel de alerte automate în cazul în care 

un profesionist în sănătate nu mai este autorizat să-şi exercite profesia/ a fost eliminat din 

registrul naţional din motive juridice, inclusiv, de ex., pentru fraudă (dacă a prezentat un 

certificat fals pentru obţinerea recunoaşterii).  

Abilităţi lingvistice 

Întrebarea 30: Aţi întâmpinat vreo problemă majoră cu actualul regim lingvistic, prevăzut în 

Directivă? 

Este clar că un nivel potrivit de cunoştinţe lingvistice generale şi de cunoştinţe ligvistice 

tehnice relevante pentru comunicarea cu colegii şi cu pacienţii/clienţii, cât şi pentru 

întocmirea documentaţiei pentru înregistrările pacienţilor este esenţial pentru servicii sigure 

şi de bună calitate în sănătate. În acest context, totuşi, este necesară găsirea unui echilibru 

între obiectivele contradictorii ale liberei circulaţii, ale siguranţei şi sănătăţii pacienţilor, 

calificarea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială şi utilizarea angajaţilor în concordanţă 

cu nevoile şi urgenţele.  

Membrii EPSU din ţările nordice în răspunsurile lor şi un afiliat EPSU belgian se referă, într-o 

notă internă, la raportările autorităţilor competente cu privire la cazurile unor evenimente 

neplăcute cauzate de probleme lingvistice cu lucrători migranţi din sănătate şi, de aici, se 

deduce solicitarea de a pune testele de limbă pe primele poziţii, ca element al procesului de 

recunoaştere.  

Actualele reguli UE, totuşi, nu permit testarea lingvistică a lucrătorilor din sănătate din UE la 

momentul recunoaşterii. Membrii EPSU sunt de acord asupra necesităţii ca angajatorii să 

dea un test de limbă la momentul angajării unor profesionişti în sănătate migranţi. În acest 

context, EPSU subliniază responsabilitatea angajatorilor de a se asigura de competenţa unei 

persoane pentru un loc de muncă (inclusiv abilitatea de a comunica efecient cu colegii şi 

pacienţii şi de a face bine munca de documentare în tratament şi în procesul de îngrijire, 

pentru a transmite corect deciziile clinice), cât şi pentru inducţia corectă a noilor angajaţi din 

alte ţări. În viziunea EPSU, pregătirea lingvistică - în particular cunoştinţele legate de locul de 

muncă - ar trebuie să devină parte a trainingului de adaptare, atât în interesul angajatorilor, 

cât şi al angajaţilor, şi în interesul final al pacienţilor/clienţilor şi al sistemului de sănătate. 

Reglementatorii şi/sau autorităţile competente au un rol în monitorizarea acestui aspect.  

EPSU ar vrea să încurajeze angajatorii şi/sau autorităţile competente - din afara cadrului de 

reglementare a Directivei 2005/36/CE - să ofere cursuri/pregătire care să conţină cunoştinţe 

despre legislaţia din sănătate, serviciile de sănătate şi elemente-cheie ale culturii legate de 

locul de muncă, urmând acelaşi raţionament ca cel expus la sfârşitul paragrafului de mai sus. 

 

 

 

 

 

 


