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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

INFORMARE 
 

cu privire la desfășurarea lucrărilor celei de a IX-a ediții a Conferinței  
“ Ziua Profesiilor Liberale din România “, 4 noiembrie 2016 

 

 

    La data de 4 noiembrie 2016 a avut loc la Sala Panoramic a Hotelului Marshal 
Garden din București, Calea Dorobanților nr. 50B, Sector 1, cea de a IX-a ediție a 
Conferinței “ Ziua Profesiilor Liberale din România “. 

    Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Banca Transilvania, Fundația 
ACCA România și Firma GEMSOFT. 

    Tema Conferinței s-a referit la “ Vocația antreprenorială a membrilor 
profesiilor liberale “, aspect deosebit de important pentru viitorul profesiilor 
liberale și pentru calitatea serviciilor pe care acestea le furnizează clienților, 
pacienților și consumatorilor. 

    Insuflarea spiritului antreprenorial în rândul membrilor profesiilor liberale are la 
bază deplina recunoaștere de către Comisia Europeană a potențialului 
antreprenorial al acestora, activitățile desfășurate în acest sens contribuind la 
realizarea Strategiei 2020 a Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, 
sustenabilă și inclusivă. 

    Ca urmare, în anul 2013 a fost adoptat Planul de Acțiune “ Antreprenoriat 2020 
“, care prevede măsuri specifice. 

    Scopul Conferinței a fost acela de a stimula unificarea și dezvoltarea sectorului 
socio-economic al profesiilor liberale, precum și creșterea vizibilității lor, care să le 
permită să se exprime ca o voce comună, puternică la nivelul societății românești. 

    Conferința și-a propus, de asemenea, să evidențieze caracterul specific al 
profesiilor liberale, a cărui importanță deosebită a fost recunoscută de către 
Parlamentul European prin mai multe rezoluții începând cu anul 2003; preocuparea 
permanentă a membrilor profesiilor liberale de a furniza servicii de înaltă calitate și 
expertiză, care să asigure o protecție cât mai bună beneficiarilor acestor servicii-
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clienții, pacienții și consumatorii; necesitatea ca autoritățile statului să 
perfecționeze cadrul juridic actual, care să creeze condiții pentru o dezvoltare 
ascendentă a profesiilor liberale; faptul că membrii acestora muncesc mult și își 
asumă riscuri enorme ca orice antreprenor într- o perioadă de criză când, cu toate 
deficultățile întâmpinate, activitatea lor a cunoscut o creștere sensibilă, 
reprezentând unul dintre cele mai dinamice motoare ale economiei. 

     În cuvântul lor, intervenienții au apreciat, în mod pozitiv, inițiativa Comisiei 
Europene de promovare a antreprenoriatului în rândul membrilor profesiilor 
liberale. 

    Totodată, ei au evidențiat faptul că cele cinci Direcții cuprinse în Documentul 
elaborat de Grupul de lucru al Comisiei Europene și anume: Educația 
antreprenorială; Accesul la piețe; Reducerea sarcinilor administrative și de 
reglementare; Accesul la finanțare și Întărirea reprezentării și participării 
profesiilor liberale la nivel național constituie cadrul adecvat, de natură să 
impulsioneze activitatea membrilor profesiilor liberale care să conducă, în final, la 
realizarea binelui public. 

     Intervenienții au mai subliniat faptul că, deși ideea promovării 
antreprenoriatului în rândul membrilor profesiilor liberale este una pozitivă, pentru 
ca implementarea ei să se soldeze cu rezultate pozitive și beneficii pentru publicul 
larg este necesar ca ea să fie mai bine definită, să se stabilească un mecanism 
concret de acțiune și să fie identificate autoritățile, instituțiile și organizațiile care 
au atribuții în acest domeniu, să fie elaborate programe complexe de educație 
antreprenorială, să se țină cont în desfășurarea activității antreprenoriale de valorile 
comune care stau la baza codurilor etice și deontologice, precum și de specificul 
fiecărei profesii. 

     Un aspect amplu dezbătut a fost acela al unificării sectorului socio-economic al 
profesiilor liberale, care să confere acestora o mai mare forță de negociere în 
relațiile cu autoritățile publice și în realizarea obiectivului lor primordial și anume 
promovarea și apărarea intereselor fundamentale ale membrilor lor și ale 
beneficiarilor servciilor funizate de către aceștia-publicul larg. 

    Evenimentul a constituit, totodată, un bun prilej de a crește vizibilitatea Uniunii 
Profesiilor Liberale din România ca exponent al intereselor legitime ale tuturor 
profesiilor liberale. 
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    La eveniment au participat reprezentanți ai asociațiilor de profesii liberale și ai 
unor autorități publice, instituții și organizații relevante pe plan național. 

    În deschiderea lucrărilor Conferinței au rostit alocuțiuni: EMILIAN RADU, 
Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România; CIPRIAN NICA, deputat, 
Vicepreședinte al Comisiei Juridice, de Disciplină și Imunități a Camerei 
Deputaților, Parlamentul României; FLORIAN COSTACHE, Președintele 
Consiliului Economic și Social; CONSTANTIN CĂTĂLIN RADU, Secretarul 
General al Ministerului Justiției; Prof. univ. dr. GEORGE ANGLIȚOIU, Șef 
Serviciu Relații Internaționale și Comunicare din cadrul Consiliului Concurenței; 
VLAD DUMITRU, Secretar General Adjunct al Camerei de Comerț și Industrie a 
României și ALEXANDRU COSTACHE, Director în cadrul Curții de Conturi a 
României. 

     În cadrul Conferinței au fost prezentate de către Prof. univ. dr. ION ANGHEL, 
Președinte de Onoare al UPLR un număr de trei mesaje transmise de către 
MICHEL CATINAT, Șeful Unității “ Profesii liberale, Economie Socială și 
Antreprenoriat  “ din cadrul Direcției pentru Creștere a Comisiei Europene; ARNO 
METZLER, Vicepreședinte al Comitetului Economic și Social European-CESE și 
RUDOLF KOLBE, Președintele Consiliului European al Profesiilor Liberale -
CEPLIS. 

    În mesajele transmise, autorii acestora au apreciat, în mod deosebit, inițiativa 
Uniunii Profesiilor Liberale din România de a aborda o temă foarte importantă și 
de actualitate, cum este antreprenoriatul a cărei promovare constituie o mare 
oportunitate pentru dezvoltarea activității membrilor profesiilor liberale în 
beneficiul clienților, pacienților și consumatorilor. 

    Documentul intitulat “ Direcțiile de acțiune pentru profesiile liberale “ elaborat 
de către Grupul de lucru înființat de către Comisia Europeană constituie un ghid 
prețios pentru autoritățile publice și organizațiile profesionale în eforturile lor de a 
sprijini profesioniștii liberali care doresc să folosească oportunitățile ce apar în 
domeniul antreprenorial. 

     Conferința a fost structurată pe două sesiuni, astfel: 

Sesiunea I, moderată de EMILIAN RADU, Președintele Uniunii Profesiilor 
Liberale din România 
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     La această sesiune au avut intervenții următorii: 

1.1. EMILIAN RADU, Președintele Uniunii Profesiilor Liberale din România care 
s-a referit la importanța antreprenoriatului pentru profesiile liberale și la 
necesitatea ca acesta să fie definit în mod concret; 

1.2. VASILE IUGA, Senior Advisor, PricewaterhouseCoopers care a prezentat 
într-un mod succint și atractiv, măsurile pe care România ar trebui să le adopte 
pentru o creștere economică sustenabilă; 

1.3. FLORIN JIANU, Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private 
Mici și Mijlocii din România care a prezentat programul de guvernare al mediului 
de afaceri inițiat de Consiliul pe care-l conduce și dificultățile cu care 
întreprinzătorii mici și mijlocii se confruntă în activitarea lor; 

1.4. OANA-MIHAELA SALOMIA, Consilier pentru Afaceri Europene la Centrul 
Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului 
Educației Naționale și Cercetării Științifice care a abordat problema evaluării 
legislației națioanle de reglementare a profesiilor liberale și pe cea a unei implicări 
mai mari a asociațiilor de profesii liberale în această problemă; 

1.5. Prof. univ. dr. ROBERT-AURELIAN ȘOVA, Președintele Corpului 
Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România-CECCAR care s-a 
referit la particularitățile antreprenoriatului pentru profesia contabilă; 

1.6. ADRIAN VASCU, Prim-Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor Liberale din 
România care a abordat problema specificului antreprenoriatului pentru profesiile 
liberale. 

 

Sesiunea a II-a a fost moderată de ADRIAN VASCU, Prim-Vicepreședinte al 
Uniunii Profesiilor Liberale din România. 

     La această sesiune au avut intervenții umătorii: 

2.1. Farm. IOAN UIVAROȘI, Președintele Colegiului Farmaciștilor București care 
a evocat faptul că farmacistul reprezintă o profesie având două vocații; 

2.2. DARIUS-GEORGEL VODĂ, Director Adjunct al Direcției Mediul de Afaceri 
și Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de 
Afaceri care a prezentat preocupările Guvernlui României pentru dezvoltarea 
continuă a spiritului antreprenorial; 
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2.3. CRISTINA TOMA, Partener Loop Operations care s-a referit la sursele de 
finanțare din fonduri europene pentru profesiile liberale; 

2.4. Conf. univ. dr. GABRIEL RADU, Vicepreședinte al Uniunii Profesiilor 
Liberale din România care a abordat un aspect deosebit de important al 
antreprenoriatului și anume “ Educația antreprenorială, rolul și implicarea 
profesiilor liberale în dezvoltarea acesteia “; 

2.5. Avocat dr. jurist IOSIF FRIEDMANN-NICOLESCU, Consilier al Baroului 
București care a vorbit despre “ Antreprenoriat și etică în profesiile liberale“. 


