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alianţă de lucru în vederea susţinerii profesiilor liberale şi mobilităţii acestora în 
Uniunea Europeană prin semnarea unui acord de prietenie, cooperare şi parteneriat 
la data de 11 februarie, în cadrul primei lor reuniuni internaţionale care a avut loc la 
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Într-o lume globalizată, este esenţial să ne unim forţele şi să conlucrăm în baza unor 
interese comune, în vederea garantării eficacităţii şi eficienţei activităţii noastre în 
funcţie de obiectivele stabilite. Sectorul profesiilor liberale este, în acest sens, un 
exemplu de integrare europeană şi de efort în vederea stabilirii de baze comune de 
coordonare care asigură protecţie sporită utilizatorilor finali ai serviciilor profesionale: 
cetăţenii. 
 
Relaţia dintre organizaţiile interprofesionale din Germania (Bundesverband der 
Freien Berufe – BFB ), Italia (Confprofessioni), România (Uniunea Profesiilor Liberale 
din România – UPLR - ) şi Spania (Uniunea Profesională – UP -), precum şi a 
acestor organizaţii cu alte corporaţii omoloage are o vechime considerabilă. 
Colaborarea dintre organizaţiile care reprezintă profesiile liberale în Europa este una 
fluidă şi constantă, prin prisma atât a apartenenţei fiecăreia dintre acestea la 
organizaţii internaţionale, cum ar fi Consiliul European al Profesiilor Liberale, sau 
Uniunea Mondială a Profesiilor Liberale, precum şi a relaţiilor bilaterale sau 
multilaterale.  
 
Oficializarea acestor practici comune între cele patru organizaţii interprofesionale 
menţionate anterior s-a realizat prin „Acordul de prietenie, cooperare şi parteneriat” 
semnat la data de 11 februarie, în Palazzo Marini din Roma. 
 
O serie de reprezentanţi ai instituţiilor europene, cum ar fi Roberta Angelilli – vice-
preşedinte al Parlamentului European -, Ewelina Jelenkowska-Luca – membră a 
cabinetului vicepreşedintelui Comisiei Europene Antonio Tajani – sau un reprezentat 
al ministerului Italian – Francesco Tufarelli –, au fost invitaţii speciali în cadrul 
evenimentului şi au asistat la semnarea acestui acord. 
 
Conţinutul acordului 
 
Cele patru organizaţii semnatare au convenit asupra faptului că profesiile liberale 
constituie o componentă esenţială a societăţii contemporane, în care rolul cunoaşterii 
este unanim recunoscut de instituţiile europene şi naţionale ca fiind un factor de 
creştere şi acord social. 
 
În plus, în baza acestui pact, părţile împărtăşesc şi recunosc valorile specifice 
profesiilor liberale, precum şi importanţa schimbului susţinut de puncte de vedere în 
chestiuni europene care vizează interesele profesiilor liberale. Participanţii la 



reuniune au reiterat importanţa cooperării internaţionale care constituie un factor de 
creştere într-o piaţă unică în care sectorul profesiilor liberale este fundamental. Acest 
acord va promova studii şi activităţi de cercetare pe teme de interes comun pentru 
profesiile liberale, precum şi redactarea de recomandări şi propuneri pentru a fi 
prezentate instituţiilor europene şi părţilor interesate. Toate acestea în vederea 
consolidării rolului profesiilor liberale europene în construirea unei Europe solide şi 
competitive. De asemenea, se va încuraja mobilitatea transnaţională a 
profesioniştilor liberali şi se va facilita, pe cât posibil, mobilitatea celor care vor 
îmbrăţişa profesii liberale pe viitor. În această direcţie, printre alte activităţi, se va 
asigura coordonarea fluxului de informaţii între părţi cu privire la măsurile legislative 
naţionale care vizează sectorul profesional.  
 
Acest pas „prietenesc”, deschis aderării şi altor organizaţii omologe, vine ca o 
certificare suplimentară a încrederii şi conlucrării organizaţilor interprofesionale 
europene menită să sprijine libertatea de mişcare a profesioniştilor liberali în mediul 
comunitar, precum şi calitatea serviciilor prestate de aceştia. 
 
Confederazione Italiana Libere Professioni – Confprofessioni – este principala 
organizaţie naţională care îi reprezintă pe profesionişti liberali din Italia. Având la 
bază principiul liberei adeziuni a membrilor, confederaţia italiană reuneşte 
şaptesprezece asociaţii naţionale, distribuite în patru sectoare mari: economie şi 
muncă, drept şi justiţie, mediu înconjurător şi sănătate. Înfiinţată în 1966, organizaţia 
are ca principal obiectiv protejarea şi reprezentarea intereselor profesiilor liberale în 
relaţiile cu organizaţii omoloage şi cu diverse instituţii la nivel local, naţional şi 
european, încurajând pregătirea şi stimulând activităţile intelectuale în contextul 
social şi economic al ţării. Rolul său de reprezentare a fost recunoscut de Guvernul 
italian încă din anul 1978. 
 
Declaraţii Gaetano Stella, preşedintele Confprofessioni: „Consider că aceasta este 
o zi extrem de importantă pentru profesioniştii liberali din Europa. Dorim ca, 
împreună cu ceilalţi colegi din sectorul profesiilor liberale din alte state membre, să 
ne dăm mâna pentru a consolida rolul profesiilor liberale în dialogul cu instituţiile 
europene. În plus, acest acord se doreşte a fi principalul instrument de creştere a 
mobilităţii şi integrării între milioanele de profesionişti liberali din Europa”. 
 
Uniunea Profesiilor Liberale din România – UPLR – este organizaţia 
interprofesională din România. Înfiinţată în anul 2011, reuneşte cincisprezece 
asociaţii de profesii liberale. Principalul său obiectiv este promovarea intereselor 
profesioniştilor liberali, precum şi protejarea clienţilor şi pacienţilor, cărora urmăreşte 
să le asigure calitatea serviciilor prestate. UPLR reprezintă în prezent mai mult de 
200.000 persoane care exercită profesii liberale în România. Pe lângă alte activităţi, 
această organizaţie sărbătoreşte în fiecare an Ziua Profesiilor Liberale, în data de 5 
noiembrie. 
 
Declaraţii Horia Neamţu, preşedintele UPLR: 
„Acest acord reprezintă un pas important către unificarea şi consolidarea solidarităţii 
şi vizibilităţii profesiilor liberale în Uniunea Europeană. Acest acord asigură un cadru 
favorabil pentru dezvoltarea de relaţii între cele patru organizaţii semnatare, în 
vederea unei mai bune cunoaşteri reciproce, unui schimb de experienţe interesant şi 
util, precum şi în vederea dezvoltării profesiilor reprezentate de cele patru 
organizaţii”. 



 
Bundesverband der Freien Berufe – BFB – este organizaţia care reuneşte 
camerele şi asociaţiile profesiilor liberale din Germania. Înfiinţată în anul 1949, 
reprezintă aproximativ 1,2 milioane de persoane cu profesii liberale autonome. În 
prezent, BFB are şaizeci şi patru membri: organizaţii profesionale care îi reprezintă 
pe profesioniştii liberali din domeniul sănătăţii, avocaţi, auditori, agenţi fiscali şi 
evaluatori economici, persoane care activează în domeniul ştiinţei, tehnicii şi 
mediului, pedagogi, psihologi, interpreţi şi profesionişti din domeniul jurnalismului şi 
artelor. În plus, BFB are şaisprezece asociaţii regionale cu sediul în fiecare dintre 
Statele federale ale Germaniei. Pe lângă sediul său din Berlin, BFB deţine un birou şi 
în Bruxelles.  
 
Declaraţii Rolf Koschorrek, preşedinte al BFB: „Prin conlucrare şi colaborare 
putem consolida situaţia profesiilor liberale în Europa. Italia, România, Spania şi 
Germania reprezintă componente importante ale pieţei unice, iar acest acord ne 
permite să promovăm poziţiile comune şi potenţialul profesiilor liberale în relaţia cu 
instituţiile europene”.  
 
Uniunea Profesională – UP – este asociaţia naţională care reprezintă profesiile 
spaniole constituite în colegii. Include treizeci şi cinci Colegii Profesionale şi Consilii 
Generale şi Superioare de Colegii Profesionale care, împreună, reunesc aproximativ 
100 colegii profesionale şi un milion şi jumătate de persoane care practică profesii 
liberale pe întreg teritoriul statului. Acoperă sectoare cum ar fi cel juridic, sanitar, 
economic, social, ştiinţific, arhitectură şi inginerie. Prin structura sa, are un caracter 
interdisciplinar. Înfiinţată în 1980, UP este rezultatul acordului profesiilor care doresc 
să sprijine şi să protejeze cultura şi valorile profesionale în societate. 
 
Declaraţii Carlos Carnicer, preşedintele UP: „Acest acord se bazează pe 
credibilitate şi pe încrederea semnatarilor, valori care au stat la baza înfiinţării Uniunii 
Europe şi consolidează relaţiile strânse între aceste organizaţii interprofesionale cu 
care dorim să împărtăşim principii şi preocupări. Este necesar să avansăm către o 
Europă a profesiilor, depunând eforturi pentru a putea asigura profesioniştilor liberali                    
formarea corespunzătoare şi pentru a consolida respectul pentru acest segment prin 
intermediul deontologiei profesionale”.  
 


