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REGLEMENTATE ȘI AL RECUNOAȘTERII CALIFICĂRILOR PROFESIONALE 

 

La data de 29 martie 2017, Marea Britanie și-a anunțat intenția de a se retrage din Uniune, în temeiul 

Articolului 50 al Tratatului privind Uniunea Europeană1. Aceasta înseamnă că toate legile primare și 

secundare ale Uniunii vor înceta să se mai aplice Regatului Unit, începând cu data de 30 martie 2019, ora 

00:00 (CET) ('data retragerii'), cu excepția cazului în care va fi stabilită o altă dată, printr-un acord de 

retragere ratificat2. În acel moment, Regatul Unit va deveni o țară terță.3  

Având în vedere incertitudinile considerabile, în special în ceea ce privește conținutul unui posibil acord 

de retragere, li se amintește tuturor persoanele care au nevoie de recunoaștere a calificărilor profesionale, 

în vederea accesului la o profesie reglementată, despre repercursiunile juridice ce trebuie luate în 

considerare atunci când Regatul Unit va deveni țară terță.4  

Sub rezerva oricărui acord tranzitoriu ce poate fi inclus într-un eventual acord de retragere, începând cu 

data retragerii, normele UE din domeniul recunoașterii calificărilor profesionale nu se vor mai aplica 

Regatului Unit. Acest fapt are, în special, următoarele consecințe:  

1. APLICAREA NORMELOR UE PRIVIND RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR 

PROFESIONALE  

Profesioniștii care doresc să acceseze sau să exercite o profesie reglementată într-un stat membru, altul 

decât cel în care au obținut calificările, se pot baza pe Directiva 36/2005/CE privind recunoașterea 

calificărilor profesionale, pentru a-și recunoaște calificările și pentru a-și exercita profesia în acel stat.  

Directiva 36/2005/CE reglementează cetățenii UE care dețin calificări obținute într-unul sau mai multe 

state membre UE. În anumite condiții, și cu anumite limitări, Directiva 36/2005/CE reglementează și 

cetățenii UE cu calificări obținute în țări terțe6. În schimb, recunoașterea calificărilor cetățenilor țărilor 

terțe, indiferent unde au fost obținute acestea, nu intră sub incidența Directivei 36/2005/CE.7 

1 Sunt în curs de desfășurare negocieri cu Regatul Unit în vederea încheierii unui acord de retragere.  

2 În plus, în conformitate cu Articolul 50(3) al Tratatului privind  Uniunea Europeană,  Consiliul European,  în acord cu regatul Unit, pot decide în unanimitate că Tratatele nu mai sunt aplicabile 

la o data ulterioară.  

3 O țară terță este o țară care nu este membru UE.  

4 În ceea ce privește procedurile de recunoaștere în curs de desfășurare la data retragerii, "Raportul comun al negociatorilor Uniunii Europene și ai guvernului Regatului Unit privind progresul în 

timpul etapei 1 a negocierilor, conform Articolului 50 TEU privind retragerea ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană" stabilește că, în ceea ce privește persoanele vizate în acel raport, 

aceste proceduri de recunoaștere vor fi finalizate în conformitate cu legislația Uniunii (paragraful 32): https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-

united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en 

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

6 Articlolele 2(2), 3(3) și10(g) ale Directivei 2005/36/EC.  

7 Cu toate acestea, o serie de alte directive UE pot oferi posibilități limitate de recunoaștere unor categorii specifice ale cetățenilor țărilor terțe, cum ar fi: Directiva (EU) 801/ 2016 a Parlamentului 

European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a cetățenilor țărilor terțe, în scopul cercetării, studiilor, formării, serviciilor de voluntariat, al programelor de 

schimb de elevi sau proiectelor educaționale și au pair. (OJ L 132, 21.5.2016, p. 21), Directiva 2014/36/EU a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind condițiile de 

intrare și de ședere a cetățenilor țărilor terțe, în scopul angajării sezoniere (OJ L 94, 28.3.2014, p. 375), Directiva 33/2013/ a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire 

a standardelor de primire a solicitanților de protecție internațională  (OJ L 180, 29.6.2013, p. 96). Directiva 95/2011//UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind 

standardele de calificare a cetățenilor țărilor terțe sau a apatrizilor, ca beneficiari ai protecției internaționale, pentru un statut uniform al refugiaților sau pentru persoane eligibile pentru protecție 

subsidiară, și pentru conținutul protecției acordate (OJ L 337, 20.12.2011, p. 9), Directiva Consiliului 50/2009/CE din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și ședere a cetățenilor țărilor terțe în 

scopul ocupării unui loc de muncă înalt calificat (OJ L 155, 18.6.2009, p. 17), Directiva Consiliului 71/2005/CE din 12 octombrie 2005 privind procedura specifică pentru admiterea cetățenilor 

țărilor terțe în scopul cercetărilor științifice (OJ L 289, 3.11.2005, p. 15), Directiva Consiliului  109/2003/CE din  25 noiembrie 2003 privind statutul cetățenilor țărilr terțe rezidenți pe termen lung 

(OJ L 16, 23.1.2004, p. 44).  

 

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-report-negotiators-european-union-and-united-kingdom-government-progress-during-phase-1-negotiations-under-article-50-teu-united-kingdoms-orderly-withdrawal-european-union_en


De asemenea, Directiva 2005/36/CE prevede un mecanism care permite profesioniștilor stabiliți într-un 

stat membru, să se deplaseze și să furnizeze servicii profesionale reglementate, în regim temporar sau 

ocazional, într-un alt stat membru (Articolele 5-9 ale Directivei 36/2005/CE). Furnizarea acestui tip de 

servicii poate fi suspusă unei declarații prealabile, dacă țara gazdă solicită acest lucru. De asemenea, poate 

implica o verificare prealabilă a calificărilor, pentru un număr limitat de profesii, și numai dacă acest lucru 

este necesar pentru evitarea deteriorării grave a sănătății sau a siguranței beneficiarilor de servicii 

(Articolul 7(4) al Directivei 36/2005/CE).  

Alte norme UE pot prevedea recunoașterea calificărilor profesionale în ceea ce privește profesii specifice 

reglementate, cum ar fi Directiva 43/2006/CE privind auditul statutar al conturilor anuale și al conturilor 

consolidate8 sau Directiva 5/98/CE pentru facilitarea exercitării permanente a profesiei de avocat într-un 

alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea9.  

Prezenta notificare nu se referă la recunoașterea calificărilor profesionale în temeiul celorlalte norme.10 

2. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE OBȚINUTE ÎNAINTE DE DATA 

RETRAGERII   

 

Retragerea Regatului Unit nu afectează deciziile privind recunoașterea calificărilor profesionale obținute 

În Regatul Unit, luate înainte de data retragerii, în temeiul Directivei 36/2005/CE de către un stat membru 

UE.   

3. RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎNCEPÂND CU DATA 

RETRAGERII  

 

Începând cu data retragerii, cetățenii Regatului Unit vor fi cetățeni ai unei țări terțe și, drept urmare, 

Directiva 36/2005/CE nu se va mai aplica acestora, rezultând că:  

  

 Recunoașterea calificărilor profesionale ale cetățenilor Regatului Unit într-unul din cele 27 de state 

membre UE va fi reglementată de politicile și normele naționale ale respectivului stat membru, indiferent 

dacă aceste calificări au fost obținute în Regatul Unit, într-o altă țară terță sau într-unul din cele 27 de state 

membre.   

 Prestarea temporară sau ocazională de servicii de către cetățeni ai Regatului Unit, într-unul din cele 27 

de state membre, chiar dacă sunt deja legal stabiliți într-unul din cele 27 de state membre, va fi 

reglementată de politicile și normele respectivului stat membru.   
_________________________________________________________________________________________________ 

8 Directiva 43/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditurile legale ale conturilor anuale și ale conturilor 

consolidate (OJ L 157, 9.6.2006, p. 87).   

9 Directiva 5/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 pentru facilitarea exercitării permanente a profesiei de avocat 

într-un alt stat membru decât cel în care a fost obținută calificarea (OJ L 77, 14.3.1998, p. 36).  

10 norme EU privind ocupațiile profesionale specifice sunt abordate în  "Notificări sectoriale către părțile interesate", de ex în ceea ce privește 

conducătorii de tren (vezi "Notificare către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul transportului feroviar  "), 

personalul aviatic, cum ar fi piloții și echipajul de cabină (vezi "Notificare către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE 

privind siguranța aviației "), navigatori (vezi "Notificare către părțile interesate - Retragerea Regatului Unit și normele UE privind nivelul minim 

de formare al navigatorilor și recunoașterea reciprocă a certificatelor de navigator"), comandanți de vas pe căile navigabile interioare (vezi  " 

Notificare către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul  căilor navigabile interioare"),  auditori (vezi " 

Notificare către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul  auditului statutar"), sau persoane implicate în 

transportul rutier  (vezi " Notificare către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE în domeniul  transportului rutier"); de 

asemenea" Notificare către părțile interesate – Retragerea Regatului Unit și normele UE privind autorizațiile și certificatele pentru transportatori 

de animale vii, șoferi și însoțitori"). Toate  "Notificările către părți interesate" sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-

preparedness_en 

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en


În ceea ce privește cetățenii UE 27, începând cu data retragerii, calificările obținute de aceștia în Regatul 

Unit (denumite în continuare "calificări profesionale din Regatul Unit") sunt calificări ale țărilor terțe în 

sensul legislației UE. Recunoașterea unei astfel de calificări nu mai este reglementată de regimul de 

recunoaștere din Directiva 36/2005/CE (atât pentru cetățenii UE, cât și pentru cetățenii britanici), dar, în 

conformitate cu Articolul 2(2) al Directivei 36/2005/CE, recunoașterea va fi reglementată de politicile și 

normele naționale ale fiecăruia dintre cele 27 de state membre.   

Cetățenii EU-27 care dețin calificări profesionale britanice, obținute înainte de data retragerii, trebuie să 

consulte autoritățile de reglementare pentru a se evalua dacă este recomandabil să obțină, înainte de data 

retragerii, recunoașterea acelor calificări profesionale din Regatul Unit, într-unul din cele 27 de state 

membre UE.  

Site-ul web al Comisiei privind libera circulație a profesioniștilor, oferă informații generale referitoare la 

problemele recunoașterii.  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-

recognition_en 

 

Aceste pagini vor fi actualizare cu informații suplimentare, când va fi necesar.    

   

Comisia Europeană  

Direcția Generală pentru Piața Internă, Industrie, Anteprenoriat și IMM-uri  
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