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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

 

                                  

INFORMARE 

cu privire la unele acţiuni iniţiate de 

 Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS 

 

 

 

1) Întâlnire între reprezentanţii Consiliului European al Profesiilor  

Liberale – CEPLIS şi cei ai Comisiei Europene pe tema Cadrelor 

Comune de Formare Profesională 

 

 

   Ca urmare a interesului manifestat de o serie de asociaţii de profesii  

liberale din Uniunea Europeană faţă de Cadrele Comune de Formare 

Profesională, instrument prevăzut de Directiva privind Recunoaşterea 

Reciprocă a Calificărilor Profesioanle ( modernizată ), pentru a facilita 

libertatea de mişcare a profesioniştilor liberali, recent, Consiliul European al 

Profesiilor Liberale  - CEPLIS a organizat o întâlnire cu reprezentanţii 

Unităţii D4 – Libera Mişcare a Profesioniştilor Liberali din cadrul Direcţiei 

Generale pentru Creştere a Comisiei Europene şi anume SOPHIE 

WEISWANGE ( principala persoană responsabilă cu problema Cadrelor 

Comune de Formare Profesională ), JENS GASTER şi RALUCA 

NICOLETA IONESCU. 

   Întâlnirea a constituit o oportunitate pentru Comisia Europeană de a face  

precizări în legătură cu perspectivele implementării Cadrelor Comune de 

Formare Profesională şi să sublinieze aspectele importante ale acestui 

instrument, astfel : 

1.1. Documentul privind liniile directoare de implementare a Cadrelor  

Comune de Formare Profesională, solicitat de asociaţiile profesionale 

interesate să utilizeze Cadrele Comune de Formare Profesională a fost 

finalizat de către Comisia Europeană şi urmează a fi publicat la începutul 

anului 2016. 

    Proiectul final al documentului va fi discutat de către Comisia Europeană 

cu statele membre la sfârşitul lunii noiembrie 2015 şi va include un 

chestionar, o hartă a profesiilor liberale, precum şi puncte comune ale 

diferitelor cerinţe privind pregătirea profesională ; 
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1.2. Comisia Europeană a extins prioritatea sa referitoare la Cadrele  

Comune de Formare Profesională de la impactul economic şi de mobilitate 

al acestora la protecţia consumatorului, sănătatea publică şi siguranţa 

pacientului, care au devenit astfel criterii ; 

1.3. Comisia Europeană a evidenţiat încă o dată faptul că scopul  

Cadrelor Comune de Formare Profesională nu este acela de a reglementa 

profesiile liberale, ci de a facilita libera mişcare a profesioniştilor liberali ; 

1.4. Comisia Europeană subliniază rolul important pe care statele  

membre îl au în ceea ce priveşte Cadrele Comune de Formare Profesională 

în condiţiile adoptării Directivei referitoare la Recunoaşterea Reciprocă a 

Calificărilor Profesioanle ( modernizată ). 

În acest context, CEPLIS îşi exprimă temerea că unele state ar putea să  

fie rezervate în a facilita procesul din cauza ataşamentului lor faţă de 

privilegiile şi competenţele naţionale. 

 În cadrul întâlnirii, reprezentanţii mai multor asociaţii membre ale  

CEPLIS au adresat întrebări celor ai Comisiei Europene, astfel : 

 

a) Consiliul European al Camerelor Inginerilor 

 

Întrebare: Dacă este posibilă dezvoltarea unui singur Cadru Comun de  

Formare Profesională pentru toate specialităţile din domeniul ingineriei  

sau este necesară dezvoltarea unui astfel de instrument pentru fiecare 

domeniu de activitate. 

SOPHIE WEISWANGE a precizat că există două opţiuni şi anume : 

1) Un Cadru Comun pentru toate specialităţile din domeniul ingineriei 

cu adăugarea ulterioară a altor specialităţi şi module complementare 

la cerinţele de bază ; 

2) Un Cadru Comun de Formare Profesională pentru fiecare profil sau 

specializare în parte. 

 

Întrebare :Dacă este posibilă dezvoltarea unei baze comune de cerinţe  

pentru diferitele specialităţi de ingineri autorizaţi ( autorizaţi de către stat, 

autoangajaţi ) la care să fie adăugate cerinţele fiecărei specialităţi în parte. 

Răspunsul reprezentantului Comisiei Europene a fost unul afirmativ. 

 

Întrebare : Este Comisia Europeană conştientă de existenţa unei  

diferenţe între inginerii autorizaţi şi cei cu statut de salariaţi şi dacă se 

intenţionează elaborarea unor abordări diferite în ceea ce priveşte Cadrele 

Comune de Formare Profesională. 

 



 3 

Răspunsul reprezentantului Comisiei Europene a fost acela că se vor  

elabora Cadre Comune de Formare Profesională pentru toate categroiile de 

ingineri, dar în cazul în care acest lucru nu va fi posbil, inginerii civili şi cei 

mecanici vor avea prioritate. 

 

b ) Asociaţia Internaţională a Experţilor în Automobile 

 

Întrebare : Sistemele de drept variază de la un stat membru al Uniunii  

Europene la altul. 

În aceste condiţii, care sunt criteriile pentru care o profesie este  

considerată de către Comisia Europeană ca fiind « reglementată « şi dacă 

acest aspect este inclus în dispozitivul Directivei ? 

Răspunsul reprezentanţilor Comisiei Europene a fost acela că profesiile  

liberale care cad sub incidenţa Directivei de mai sus sunt : asistenţii 

medicali, moaşele, medicii, medicii dentişti, farmaciştii, arhitecţii şi medicii 

veterinari. 

Directiva nr. 2005/36/CE se aplică, în general, profesiilor reglementate,  

dacă nu a fost statuat altfel. 

În prezent, Comisia Europeană dispune de o bază de date care nu este  

completă, în care sunt menţionate profesiile liberale acoperite de Directivă. 

Este de menţionat că Directiva de mai sus nu este aplicabilă profesiilor  

liberale pentru care recunoaşterea calificărilor profesionale este guvernată de 

prevederi legale specifice. 

Aceste profesii sunt marinarii, auditorii statuari, intermediarii de  

asigurări şi controlorii de trafic, precum şi alte profesii din domeniul 

transportuirlor sau cele legate de activităţi cu produse toxice. 

Directivele specifice pentru avocaţi şi agenţii comerciali sunt, de  

asemenea, prezentate în această secţiune. 

Atât Directiva nr. 2005/36/CE referitoare la Recunoaşterea Calificărilor  

Profesioanle cât şi Directiva nr. 2006/123/CE referitoare la Serviciile pe 

Piaţa Internă constituie instrumente complementare care se referă la o mare 

diversitate de probleme. 

În consecinţă, pentru probleme care nu au legătură cu calificările  

profesionale, Directiva Servicii pe Piaţa Internă « se aplică acelor profesii 

reglementate care cad sub incidenţa sa « . 

 

Întrebare : Are Comisia Europeană vreo preferinţă pentru un anumit gen  

de profesii şi pentru care să stabilească un cadru Comun de Formare 

Profesională. 
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Dacă există profesiii cu impact mai mare asupra protecţiei  

Consumatorilor, care să fie favorizate. 

Reprezentanţii Comisiei Europene au arătat că acordă prioritate  

profesiilor cu o mobilitate mai mare şi cu un impact economic mai 

important. Dar, în condiţiile luării în calcul a problemelor legate de protecţia 

consumatorilor, sănătatea şi siguranţa publică ar putea să devină o parte 

importantă a criteriilor sale. 

 

c)Uniunea Naţională a Profesiilor Liberale din Franţa – UNAPL 

 

      Întrebare : UNAPL avertizează asupra pericolului de reducere a 

nivelului de calificare 

 

      În timp ce Platformele comune ( prevăzute în Directiva nr. 2005/36/CE ) 

au reprezentat un fiasco, principiile Cadrelor Comune de Formare 

Profesională ( prevăzute în Directiva nr. 2013/55/UE ), care au înlocuit 

Platformele comune şi care au ca scop facilitarea recunoaşterii automate 

pentru profesiile care nu sunt recunoscute automat, nu vor reuşi să – şi 

atingă scopul. 

Totuşi, UNAPL este conştientă de faptul că luând în considerare  

obiectivele şi calificările, care trebuie dobândite, mai curând decât durata şi 

conţinutul pregătirii, se va permite o mai mare flexibilitate şi eficienţă. 

UNAPL reaminteşte faptul că dezvoltarea Cadrelor Comune de Formare  

Profesională trebuie să se facă de către autorităţile competente şi 

organizaţiile profesioanle. 

De aceea, este responsabilitatea Comisiei Europene de a analiza aceste  

propuneri şi de a elabora altele în acest cadru. 

Reprezentanţii Comisiei Europene au afirmat că propunerile UNAPL  

sunt unele pertinente, dar a subliniat necesitatea de a se lua în considerare 

rolul pe care – l au în acest domeniu statele membre. 

 

    Întrebare :UNAPL consideră că dezvoltarea principiilor privind Cadrele 

Comune de Formare Profesională trebuie să de facă înainte de introducerea 

Cardului Profesional European pentru profesiile liberale relevante 

 

 De aceea, condiţiile de recunoaştere trebuie să fie, în mod clar, stabilite  

înainte de recunoaştere, ele fiind certificate de către autorităţile competente. 
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Răspunsul reprezentanţilor Comisiei Europene s –a referit la faptul că nu  

se poate face o legătură necesară între Cardul Profesional European şi 

Cadrele Comune de Formare Profesională, dar ele trebuie considerate ca 

instrumente complementare de facilitare a mobilităţii profesioniştilor 

liberali. 

 

    Întrebare : UNAPL doreşte să cunoască dacă ar trebui pus un mai mare 

accent pe aspectele etice ale profesiilor liberale ( bazate pe valorile comune ) 

pe durata pregătirii iniţiale 

 

Comisia a precizat că dacă problemele de natură etică sunt importante  

pentru profesiile care doresc să aplice Cadrele Comune de Formare 

Profesională, atunci acestea să fie incluse în viitoarele Cadre Comune de 

Formare Profesională. 

 

2. Discuţii între reprezentanţii Comisiei Europene şi cei ai Consiliuuli  

European al Profesiilor Liberale – CEPLIS pe tema proiectului 

Comisiei privind Competenţele, Calificările şi Ocupaţiile Europene 

 ( ESCO ) 

 

      Recent, a avut loc la sediul Comisiei Europene o întâlnire între 

AIKATERINI SYLLA – Consilier politic şi THEODOROS 

KOUTROUBAS – Director General al CEPLIS pe tema proiectului 

Comisiei Europene privind Competenţele, Calificările şi Ocupaţiile – ESCO. 

      Întâlnirea face parte din politica Comisiei Europene de a conştientiza, 

prin întâlniri separate cu părţile interesate, a importanţei proeictului. 

     Proiectul ESCO  a fost lansat în anul 2010 având ca scop identificarea şi 

categorisirea competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor relevante pentru piaţa 

muncii din Uniunea Europeană, precum şi a educaţiei şi pregătirii 

profesionale aferente acestora în vederea facilitării mobilităţii geografice a 

celor ce- şi caută un loc de muncă în cadrul Pieţei Unice. 

     Prima versiune a proiectului a fost publicată la data de 23 octombrie 

2013, fapt ce a marcat începerea fazei pilot. 

     La data de 14 octombrie 2016, Comisia Euroepană va lansa o consultare 

publică în atenţia părţilor interesate, care vor avea un termen de 6 săptămâni 

pentru a răspunde. 

     În pezent, în proiectul ESCO sunt cuprinse următoarele profesii liberale : 

medicii veterinari, inginerii şi medicii. 

     Întrucât problema este deosebit de importantă pentru profesiilor liberale 

europene, Preşedintele CEPLIS, RUDOLF KOLBE  l – a invitat pe 
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reprezentantul Comisiei Europene să facă o prezentare a stadiului proiectului 

cu prilejul reuniunii Adunării Generale a CEPLIS din data de 16 noiembrie 

2015, care va avea loc la Bruxelles. 

 

3. Poziţia Primului Ministru britanic cu privire la viitorul relaţiilor  

dintre ţara sa şi Uniunea Europeană 

 

    Primul ministru britanic DAVID CAMERON va efectua, în perioada 

următoare, prima sa vizită în afara Uniunii Europene de la alegerile generale 

pe care le – a câştigat cu o mare majoritate de voturi şi anume în zona Asiei 

de Sud – Est pe care o consideră ca fiind a patra piaţă unică din lume. 

    Această piaţă cuprinde Malayezia, Indonezia, Singapore şi Vietnam. 

    În vizita sa, premierul britanic va fi însoţit de numeroşi oameni de afaceri. 

    DAVID CAMERON este de părere că economiile statelor membre ale 

Uniunii Europene stagnează, fapt ce afectează negativ economia britanică. 

    De aceea, doreşte să renegocieze relaţiile Marii Britanii cu Uniunea 

Europeană, iar acest lucru va fi decis pein organizarea în anul 2017 a unui 

referendum. 

    Premierul britanic afirmă că problema intensificării relaţiilor comerciale 

cu zone din afara Uniunii Europene a demarat încă din anul 2010, când 

Guvernul britanic şi – a trimis miniştrii în ţările cu economii emergente, iar 

ambasadele care s – au implicat direct au fost transformate în « vitrine « . 

     Ca urmare, din anul 2010, Marea Britanie şi – a dublat exporturile în 

China şi Coreea de Sud. 

     În anul 2014, valoarea investiţiilor străine în Marea Britanie au depăşit 

pentru prima dată cifra de 1000 miliarde de lire sterline. 

     Un argument solid al Premierului britanic de a renegocia raporturile cu 

Uniunea Europeană se referă la faptul că o pătrime din locurile de muncă din 

Marea Britanie sunt legate de export, iar firmele străine din Marea Britanie 

asigură locuri de muncă pentru o treime din forţa de muncă a acestei ţări. 

     Direcţiile pe care DAVID CAMERON le propune în relaţiile cu ţările din 

Sud – estul Asiei se referă la : 

 

a) Includerea în activităţile de export a tuturor regiunilor Marii Britanii, nu 

numai a Londrei ; 

b) Intensificarea de relaţii economice chiar cu ţări în care corupţia se află la 

un nivel înalt, Marea Britanie oferind sprijin pentru combaterea 

fenomenului ; 

c) Încurajarea investiţiilor străine în Marea Britanie în condiţiile în care 

există pe plan intern o serioasă opoziţie . 
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    Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS urmăreşte cu atenţie 

politica guvernului britanic, având în vedere că referendumul din anul 2017 

ar putea schimba radical soarta Uniunii Europene, inclusiv a profesiilor 

liberale europene. 


