UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA

INFORMARE
cu privire la reuniunile organizate la Napoli – Italia,
în perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2014, sub egida Preşedinţiei italiene a
Uniunii Europene referitoare la starea actuală şi perspectivele
până în anul 2020, ale profesiilor liberale din spaţiul European

În perioada 30 septembrie – 2 octombrie 2014 au fost organizate la Napoli – Italia,
cu sprijinul Preşedinţiei Italiene a Uniunii Europene, două reuniuni importante, care
s – au referit la situaţia actuală şi perspectivele profesiilor liberale europene până în
anul 2020, astfel :
1) Reuniunea organizată în data de 30 septembrie 2014 de Confederaţia
Profesiilor Liberale din Italia – ConfProfessioni;
2) Reuniunea Grupului de lucru al Comisiei Europene privind
“ Impulsionarea afacerilor profesiilor liberale “ în perioada 1 – 2
octombrie 2014.
1) Reuniunea organizată în data de 30 septembrie de către
Confederaţia Profesiilor Liberale din Italia – ConfProfessioni a cuprins două
părţi şi anume:
1.1. O primă parte care s – a referit la întâlnirea reprezentanţilor
asociaţiilor interprofesionale organizate la nivel naţional din Uniunea Europeană şi
anume Asociaţia Federală a Profesiilor Liberale din Germania – BFB, Uniunea
Profesională din Spania – UP, Confederaţia Profesiilor Liberale din Italia –
ConfProfessioni şi Uniunea Profesiilor Liberale din România - UPLR, asociaţii care
au semnat la data de 11 febraurie 2013, la Roma Acordul de Prietenie, Cooperare şi
Parteneriat.
Ordinea de zi a întâlnirii a curpins următoarele aspecte:
a) Desfăşurarea unei activităţi comune de lobby
La acest punct, au fost luate în discuţie aspecte precum identificarea
obiectivelor activităţii de lobby precum şi a actorilor instituţionali şi neinstituţionali
angrenaţi în această activitate ;
b) Identificarea partenerilor instituţionali care presupune stabilirea unei reţele de
instituţii publice şi private din diferite state membre ale Uniunii Europene în
scopul planificării şi implimentării proiectelor europene.
c) Programul ERASMUS pentru profesioniştii liberali
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Confederaţia Profesiilor Liberale din Italia – ConfProfessioni a prezentat proiectul
său cu privire la programul ERASMUS evidenţiind următoarele aspecte :
- proiectul este dedicat acelor absolvenţi de învăţământ superior care
intenţionează să acceadă în profesii liberale şi cărora li se cere o anumită
perioadă de practică profesională sau pregătire profesională şi care sunt capabili
să suţină cu bune rezultate un examen de admitere în profesie ;
- necesitatea recunoaşterii în toate statele membre ale Uniunii Europene a
stagiilor de practică, astfel încât profesioniştii liberali să – şi poată începe
activitatea într - un alt stat membru fără o altă condiţie prealabilă ;
d) Extinderea Acordului de Prietenie, Cooperare şi Parteneriat semnat la Roma în
luna februarie 2013
Asociaţia Federală a Profesiilor Liberale din Germania – BFB a propus
organizarea unei întâlniri de lucru la care să fie invitate asociaţiile interprofesionale
organizate la nivel naţional din Marea Britanie, Elveţia, Belgia, Austria şi Portugalia,
cărora
să
li
se
propună
aderarea
la
Acord.
e) Pentru ca activitatea Acordului de mai sus să devină una eficientă s –a stabilit
organizarea de întâlniri semestriale ale semnatarilor Acordului de mai sus cu ordini
de zi precise.
Printre problemele abordate cu prilejul acestei întâlniri menţionăm :
- dereglementarea reprezintă un pericol real pentru calitatea serviciilor furnizate
de către profesioniştii liberali clienţilor, pacienţilor şi consumatorilor care nu –
şi mai pot permite să plătească servicii de foarte bună calitate ;
- profesioniştii liberali trebuie să facă faţă asaltului unor investitori care doresc să
participe la capitalul societăţilor profesionale şi practic să le controleze. Această
problemă este reglementată foarte diferit în statele membre ale Uniunii
Europene, dar profesioniştii liberali trebuie să rămână reticenţi faţă de o astfel
de abordare ;
- nivelul onorariilor ar trebui să fie unul fix deoarece calitatea serviciilor nu poate
fi garantată de piaţă ci de onorarii fixe care să nu scadă sub un anumit nivel.
1.2.

Reuniunea organizată de Confederaţia Profesiilor Liberale din Italia –
ConfProfessioni sub deviza “ Resurse Europene pentru Profesioniştii
Liberali, jucători cheie în inovare şi dezvoltare

La reuniune au participat membrii ai Guvernului şi Parlamentului italian,
membri ai Guvernului regional, reprezentanţi ai diverselor profesii liberale din
Italia, precum şi ai Comisiei Europene.
Lucrările reuniunii au fost deschise de GAETANO STELLA – Preşedintele
Confederaţiei Italiene a Profesiilor Liberale – ConfProfessioni care în cuvântul său a
precizat că « lumea profesiilor liberale poate reprezenta un ajutor important pentru
revitalizarea Europei ».
Totodată, în cadrul reuniunii a fost subliniată necesitatea acută pentru
profesioniştii liberali de a avea acces la finanţare, dar pentru a se realiza acest
deziderat este necesară voinţă politică, fapt ce lipseşte de cele mai multe ori.
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Vorbitorii au arătat că profesioniştii liberali au aceleaşi necesităţi din punct de
vedere financiar ca orice alt întreprinzător, mai ales în perioadă de criză.
O intervenţie urmărită cu multă atenţie a fost cea a Şefului Unităţii
Antreprenoriat şi Economie Socială a Direcţiei Generale pentru Întreprinderi şi
Industrie din cadrul Comisiei Europene MARKO CURAVIC, care a făcut o amplă
prezentare a rezultatelor Grupului de lucru privind « Impulsionarea activităţii
profesiilor liebrale « .
Reprezentantul Comisiei Europene a recunoscut potenţialul antreprenorial al
profesioniştilor liberali care trebuie ajutaţi prin facilitarea accesului lor la finanţare
din fonduri europene.
În finalul reuniunii a fost organizată o masă rotundă moderată de MARIANO
MAGNABOSCO – reprezenatntul ConfProfessioni în cadrul căreia au făcut
prezentări următorii :
a) Dr. THEODOROS KOUTROUBAS- Directorul General al Consiliului
European al Profesiilor Liberale din România – CEPLIS care a abordat
problema valorilor comune ale profesiilor liberale ce urmnează să fie
aprobate de Adunarea Generală CEPLIS din data de 17 noiembrie 2014,
valori comune ce vor fi incluse în codurile etice şi deontologice ale
profesiilor liberale;
b) NADINE DAUER – Şeful Biroului din Bruxelles al Asociaţiei Federale a
Profesiilor Liberale din Germania – BFB care a făcut o amplă prezentare a
profesiilor liberale din această ţară, subliniind rolul şi importanţa lor
deosebită fiind indispensabile pentru economie şi societate ;
c) PETER SWINDLEHURST – Secretarul General al Grupului
Interprofesional din Marea Britanie – UKIPG a evidenţiat faptul că în
Regatul Unit, profesiile liberale se confruntă cu o serie de restricţii
afirmând că în această ţară există « mai multă restricţie cu profesiie
liberale decât cu ocuapţiile sau cu munca « ;
d) ELENA CORDOBA – Şeful Departamentului Internaţional al Uniunii
Profesionale din Spania – UP care a relevat eforturile extraordinare pe care
profesioniştii liberali le fac pentru a – şi putea exercita profesia, relaţia
dificilă dintre profesiile liberale şi autorităţile guvernamentale şi
preocuparea permanentă a Uniunii Profesionale de a se ajunge la o
situaţie echilibrată în raporturile cu autorităţile.
De asemenea, ELENA CORDOBA a evidenţiat necesitatea ca profesiile liberale
să ajungă la o identitate comună, fapt ce ar justifica reglementarea specifică, element
definitoriu pentru progresul şi prosperitatea Europei.
e) NICOLAE MIRICĂ – Secretar General al Uniunii Profesiilor Liberale din
România – UPLR care a făcut o scurtă prezentare a profesiilor liberale din
România.
Totodată, el a prezentat un material referitor la “ Rata absorbţiei
fondurilor europene în România în perioada 2007 – 2013 “, acest material fiindu – i
solicitat, în mod expres, de către organizatori.
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2.

Reuniunea Grupului de lucru al Comisiei Europene privind
« Impulsionarea afacerilor profesiilor liberale « care a avut loc în data de 1
octombrie 2014
Reuniunea a fost prezidată de reprezentanţii Comisiei Europene din cadrul
Direcţiei Generale penrtu Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene şi anume
MARKO CURAVIC – Şeful Unităţii de Antreprenoriat şi Economie Socială şi
KIRIL NIKOLOV – Policy Officer.
Obiectivul principal al reuniunii l – a constituit dezbaterea versiuniui finale a
raportului Grupului de lucru intitulat “ Direcţiile de Acţiune pentru profesiile liberale
“ şi propuneri pentru activitatea Grupului de lucru în anul 2015 care include utlimele
comentarii, propuneri şi amendamente venind din partea Consiliului European al
Profesiilor Liberale – CEPLIS, Uniunii Naţionale a Profesiilor Liberale din Franţa –
UNAPL, Uniunii Profesionale din Spania – UP şi Asociaţiei Federale a Profesiilor
Liberale din Germania – BFB şi care se referă la aspecte precum:
- profesiile liberale au trăsături comune, specifice, fapt pentru care împărţirea
acestora între profesii liberale reglementate şi nereglementate făcută în general
de către autorităţi este nerelevantă şi nu trebuie să afecteze unitatea sectorului
socio – economic al profesiilor liberale;
- necesitatea organizării unei “ Zile Europene
pentru promovarea
antreprenoriatului şi a profesiilor liberale în rândul tinerilor “;
- elaborarea de către EUROSTAT a unui raport European care să aibă la bază o
cercetare amănunţită a profesiilor liberale din statele membre în scopul stabilirii
unei baze de date solide cu privire la contribuţia economică a profesiilor liberale
la piaţa europeană ;
- necesitatea obţinerii de cunoştinţe aprofundate cu privire la problema
« antreprenoriatului în cadrul serviciilor profesionale « care să permită
asociaţiilor de profesii liberale să pregătească un Plan de Acţiune concret şi clar
necesar dezvoltării antreprenoriatului în rândul profesioniştilor liberali ;
- elaborarea unei definiţii clare, concise şi omogene a conceptului de Dezvoltare
Profesională Continuă care să reprezinte un referenţial pentru asociaţiile
profesionale, autorităţile publice naţionale şi pofesioniştii liberali care au
dobândit calificarea într – un stat membru şi doresc să furnizeze servicii într –
un alt stat membru.
Acest lucru va permite stabilirea unei comparaţii între sistemele privind
Dezvoltarea Profesională Continuă din statele membre ale Uniunii Europene ;
- crearea de societăţi liberale care să aducă împreună atât profesionişti liberali
tineri cât şi seniori, reuşindu – se prin aceasta coordonarea optimă a transferului
de cunoştinţe între ei ;
- o Informare mai eficientă din partea profesiilor liberale cu privire la locurile de
muncă libere existente în sectorul lor de activitate deoarece această problemă
este total necunoscută serviciilor privind ocuparea forţei de muncă din statele
membre ;
- Măsurile adoptate de către Parlamentul European în baza documentului Small
Business Act cu privire la specificul profesiilor liberale nu au avut practic nici
un efect. De aceea, este necesar ca să fie intensificate testele cu privire la
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« întreprinderile liberale « , instrument important de creştere a profesiilor
liberale la dzvoltarea economiei.
În cadrul discuţiilor care au avut loc pe tema de mai sus, au fost abordate
următoarele probleme care au fost considerate ca fiind importante, astfel :
- educaţie şi pregătire pentru antreprenori ;
- accesul profesioniştilor liberali la pieţe ;
- reducerea sarcinii de reglementare ;
- creşterea gradului de reprezentare şi participare a profesiilor liberale la nivel
european ;
- mobilitatea profesioniştilor liberali şi accesul la pieţe ;
- structura populaţiei de profesionişti liberali din spaţiul european după sex,
grupuri de vârstă, autoangajaţi sau angajaţi etc. ;
- integrarea Reţelei Întreprinderilor Europene în Portalul « Your Europe « ;
- cadrul comun de standarde profesionale şi Reglementarea inteligentă;
- importanţa valorilor comune ale profesiilor liberale ;
- pregătirea primului Forum European al Profesiilor Liberale.
De asemenea, din discuţiile prestate s – au desprins o serie de idei
valoroase printre care amintim :
- o mai bună organizare economică a activităţii profesionale ;
- cardurile profesionale să fie conectate direct la cerinţele Cadrului European de
Pregătire Profesională ;
- profesiile liberale ar trebui să lucreze mai mult pentru stabilirea clară a
obiectivelor lor în raport cu autorităţile publice şi să nu aştepte de la acestea sau
de la Comisia Europeană să le rezolve problemele întrucât acest lucru nu se va
întâmpla ;
- necesitatea stabilirii locului pe care pregătirea profesioiştilor liberali pentru
antreprenoriat îl ocupă în cadrul Dezvoltării Profesionale Continue având în
vedere că aceasta nu este obligatorie în toate statele membre ale Uniunii
Europene ;
- sistemul de educaţie în domeniul sanitar este unul nesatisfăcător deoarece el nu
ţine pasul cu necesităţile sistemului de sănătate din ţările europene rămând cu
mult în urmă ;
- realizarea unei colaborări mai strânse între profesiile liberale şi universităţi, fapt
ce ar asigura o creştere a calităţii serviciilor prestate de către profesioniştii
liberali ;
- profesioniştii liberali trebuie să investească mai mult în pregătirea
antreprenorială şi să stabilească modul în care specificitatea profesiilor liberale
se va reflecta în cadrul antreprenoriatului ;
- promovarea noilor tehnologii în activitatea profesiilor liberale şi utilizarea
internetului pentru a comunica cu clienţii, pacienţii şi consumatorii şi ar produce
documente sigure ;
- promovarea unui management eficient în scopul restaurării încrederii clienţilor
în profesiile liberale şi a încrederii acestora în profesioniştii liberali în calitate de
antreprenori avându – se în vedere că « încrederea este o precondiţie a creşterii
«;
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- reducerea birocraţiei în activitatea profesiilor liberale şi scutirea acestora de
sarcini administrative ;
- crearea unui cadru juridic favorabil dezvoltării profesiilor liberale prin adoptarea
de către Parlamentul European a Actului pentru Profesiile Liberale aşa cum este
Small Business Act pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii.
La aceasta se adaugă şi Avizul Comitetului Economic şi Social European care
prevede elaborarea unei Carte a Profesiilor Liberale ce evidenţiază, printre
altele, valorile comune ale acestora ;
- necesitatea adoptării unei definiţii clare a profesiilor liberale la nivel
european, care să fie respectată de toate ărţile interesate ;
În acest context, ar trebui să se definească ce fel de operator economic
este profesionistul liberal şi dacă regulile pieţei i se aplică fără rezerve sau cu anumite
limitări ;
- utilizarea fondurilor europene se poate face numai de către profesioniştii liberali
care dovedesc faptul că au capacitate financiară.
În prezent, există o anumită reţinere din partea profesioniştilor liberali în
a accesa fonduri europene.
Pentru a încuraja profesioniştii liberali să acceseze astfel de fonduri este
necesară crearea unui sistem clar prin care băncile să acorde credite acestora, precum
şi stabilirea unor scheme simple de finanţare;
- crearea de grupuri de profesii liberale cu caracteristici comune care să
soluţioneze probleme specifice.
În încheierea lucrărilor reuniunii, MARKO CURAVIC –Şeful Unităţii de
Antreprenoriat şi Economie Socială din cadrul Direcţiei Generale pentru Întreprinderi
şi Industrie a Comisiei Europene, care îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al
Grupului de lucru privind profesiile liberale a mulţumit participanţilor la activitatea
Grupului şi le – a recomandat acestora să realizeze şi în zilele următoare un util
schimb de experienţă întrucât în cadrul Adunării Generale a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii Europene care a avut loc la Napoli se organizează două ateliere dedicate
întreprinzătorilor, iar profesioniştii liberali pot contrbui la activitatea acestora cu bune
practice.
Supusă la vot, forma finală a Raportului Grupului de lucru a fost
aprobată.
Ca urmare, Grupul de lucru se va transforma într – un Forum al
profesiilor liberale care se va întruni o dată pe an, iar în componenţa sa vor intra
reprezenatnţi ai asociaţiilor europene de profesii liberale, ai asociaţiilor
interprofesionale organizarte la nivel naţional, ai actorilor intersaţi de activitatea
profesiilor liebrale.
Acest Forum va oferi profesiilor liberale posibilitaea de a comenta
politicile şi acţiunile Comisiei Europene de transmite acesteia doleanţele şi de a face
propuneri.
Totodată, Forum – ul va permite efectuarea unui schimb util de bune practici,
organizarea de evenimente interactive, discuţii cu întreprinderile mici şi mijlocii pe
tema antreprenoriatului.
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Forum – ul de mai sus va crea la rândul său grupuri de lucru pe diverse
probleme. Până la prima reuniune a Forum – ului, CEPLIS va trebui să elaboreze o
definiţie clară aDezvoltării Profesionale Continue.
În cadrul discuţiilor a fost relevat faptul că la nivelul Uniunii Europene există 21
milioane de întreprinzători dintre care 7 milioane sunt profesionişti liberali.
Totodată, s –a subliniat că asociaţiile profesionale care sunt şi autorităţi
competente să funcţioneze ca puncte de contact.
În data de 2 octombrie 2014, Preşedinţia italiană a Uniunii Europene a organizat
împreună cu Comisia Europeană Adunarea Generală a Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii din Uniunea Europeană.
În deschiderea, lucrărilor Adunării Generale au ţinut alocuţiuni GIORGIO
NAPOLITANO – Preşedintele Italiei, JOSE MANUEL BAROSO – Preşedintele
Uniunii Europene, FREDERICA GUIDI – Ministrul italian pentru Dezvoltare
Economică şi ANTONIO POLITO – Preşedintele Adunării Generale a
Întreprinderilor Europene Mici şi Mijlocii.
Evenimentul a fost menit să marcheze importanţa deosebită pe care Preşedinţia
Europeană a Uniunii Europene şi Comisia Europeană o acordă întreprinderilor mici
şi mijlocii şi antreprenoriatului în general considerate ca principalele pârghii de
creştere economică şi ocupare a forţei de muncă în Uniunea Europeană.
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