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Cuvânt înainte

În Interesul Public, 

Mesajul din titlu definește unul dintre pilonii principali ai profesiilor 
liberale, pe care ne sprijinim, indiferent de domeniul în care profesioniștii 
își desfășoară activitatea. Mixul de profesii juridice, economice, medicale, 
sociale, tehnice etc., care în aparență nu au elemente comune își regăsesc 
în realitate rădăcini în niște valori care reprezintă fundația completă a 
acestei „construcții” numită Uniunea Profesiilor Liberale. Printre aceste 
valori comune, pe lângă interesul public, mai amintesc: codul de etică, 
independența opiniei, responsabilitatea și, nu în ultimul rând, pregătirea 
profesională continuă.

Pentru că efectul serviciilor realizate de către profesioniștii care activează 
în domeniul profesiilor liberale se resimte finalmente la nivelul oamenilor 
din întreaga societate, am intitulat și inaugurăm astăzi, această publicație 
numită În Interesul Public.

Ne propunem să realizăm un mijloc prin care, pe de o parte, să informăm 
publicul larg cu activitățile și domeniile de interes ale profesiilor liberale 
din România și, pe de altă parte, să oferim un mijloc de prezentare 
periodică atât a profesiilor liberale din România, cât și de transmitere a 
noutăților de impact din rândul membrilor UPLR.

Dorim să marcăm Centenarul Unirii atât prin extinderea membrilor 
UPLR cu noi organizații din domeniul  profesiilor liberale care activează 
în România, cât și prin mijloace de informare, ca această publicație ce 
își propune să devină o tribună de la care cu toții să avem o singură voce 
care să se facă auzită puternic, datorită faptului că suntem împreună și, 
în egală masură, să avem voci ferme și independente, datorită faptului că 
fiecare dintre noi reprezintă o profesie de sine stătătoare. 

Revista va fi publicată periodic în format electronic și va putea fi regăsită 
atât pe pagina de internet a Uniunii (www.uplr.ro), cât și pe pagina 
oficială de Facebook (www.facebook/UPLR).

Îi doresc mult succes și cât mai multe ediții acestei publicații, ea însăși 
reprezentând o dovadă suplimentară că noi, cu toții, acționăm În 
Interesul Public.

Cu respect, 
Adrian Vascu

Președinte UPLR 2018-2019
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Care sunt valorile comune 
care țin în același loc profesii 
liberale din sfere de activitate 
atât de diferite (profesii juridice, 
economice, medicale, sociale 
etc.)? 

Adrian Vascu: Chiar dacă pare paradox-
al că profesii cum sunt cea de medic sau 
evaluator autorizat, respectiv avocat, au ceva 
în comun, dacă analizăm mai atent, remarcăm 
niște trăsături comune foarte adânci, dintre care 
le-aș aminti doar pe următoarele: toate servesc 
interesul public, toate au la bază un cod de etică, 
toate necesită pregătire continuă, toate necesită 
standarde profesionale înalte s.a.m.d.

Gheorghe Ialomițianu: Profesiile liberale 
au elemente comune atunci când ne referim 
la rolul și impactul lor în societate, aflându-se 
la granița dintre interesul public și cel privat. 
Din aceste considerente, profesiile liberale au 
la bază o serie de valori cum ar fi: responsa-
bilitatea, independența, profesionalismul, 
încrederea și echitatea.

Dan Manolescu: Între valorile comune ale 
profesiilor liberale regăsim aspecte ce țin de 
respectarea confidențialității în relațiile cu 
clienții/pacienții, pregătirea profesională con-
tinuă, independența și imparțialitatea opiniilor 
profesionale, necesitatea existenței asigurărilor 
profesionale pentru activitatea desfășurată sau 

necesitatea respectării codurilor de etică și 
conduită profesională. 

Dintre toate aceste elemente comune aș 
dori să pun accentul pe pregătirea profe-
sională continuă care cred că este un subiect 
mai actual decât oricând în această eră în care 
tehnologia accelerează ritmul în care lucru-
rile evoluează, iar această nevoie de pregătire 
continuă devine o necesitate nu doar pentru 
profesioniștii liberali, ci pentru orice mod 
și formă de desfășurare a activității în orice 
domeniu.  

Ce v-ați propus pentru mandatul 
2018-2019, perioada în care veți 
face parte din Biroul Executiv al 
UPLR?

Adrian Vascu: Obiectivul principal îl con-
stituie continuitatea și creșterea vizibilității prin 
acțiuni concrete, care să fie utile persoanelor 
care practică activitățile din zona profesiilor 
liberale în România. Deși UPLR este o aso-
ciație de asociații, fiecare cu interese, provocări 
și probleme proprii, vom pune accent pe 
ceea ce ne unește. Și vom face acest lucru nu 
neapărat pentru că ne aflăm în anul Cente-
narului Unirii tuturor țărilor române. Evident 
că acesta este motivul pentru care dorim să 
ne aducem și noi recunoștința și să marcăm 
evenimentul istoric de acum 100 de ani, dar 
în același timp ne propunem ca profesioniștii 
care compun asociațiile membre să simtă în 

Interviu cu ADRIAN VASCU - Președinte, GHEORGHE IALOMIȚIANU - 
Prim-vicepreședinte și DAN MANOLESCU - Vicepreședinte  

I-am invitat în această primă ediție a revistei „În interesul public”, pe cei trei repezentanți ai Biroului 
Executiv al UPLR să răspundă la șase întrebări cu privire la strategia pe care și-a propus-o fiecare dintre ei 
pentru mandatul de doi ani la conducerea Uniunii. Mai jos sunt gândurile și ideile lor, exprimate în câteva 
fraze, inclusiv mesajele acestora pentru toți membrii profesiilor liberale.

Interviu cu membrii Biroului Executiv UPLR
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activitatea lor că profesia din care fac parte 
este integrată în această „umbrelă” a pro-
fesiilor liberale.  

Gheorghe Ialomițianu: UPLR trebuie să 
devină un partener important al statului, me-
diului de afaceri și al societății civile în scopul 
creșterii rolului profesiilor liberale în soci-
etate, precum și pentru apărarea intereselor 
membrilor organismelor profesionale. Or-
ganismele profesionale ar trebui să perceapă 
UPLR ca pe un organism ce contribuie la 
armonizarea intereselor și la dezvoltarea pro-
fesiilor liberale și nu ca pe o suprastructură. 
Acest lucru depinde de acțiunile pe care le 
va întreprinde UPLR în perioada următoare. 
Dacă acest lucru se realizează, atunci UPLR 
va fi considerat de către organismele pro-

fesionale ca fiind un mediator și nu ca o 
suprastructură care nu își găsește menirea. 

Ar fi foarte bine dacă activitățile specifice 
profesiilor liberale ar fi percepute de membrii 
societății mai mult ca pe o necesitate, decât ca 
o obligație prevăzută de lege.

Dan Manolescu: Creșterea gradului de 
vizibilitate a UPLR în rândul membrilor 
asociațiilor profesionale care sunt parte a 
Uniunii, precum și extinderea numărului de 
asociații membre cu obiectivul de a reprezenta 
un spectru cât mai larg al problematicii cu 
care se confruntă profesioniștii liberali din 
domenii variate de activitate.  

Care sunt principalele direcții pe 
care ar trebui să le urmărească 
UPLR pentru a servi interesul 
public, comun, al asociațiilor 
membre?

Adrian Vascu: Una dintre direcții este să 
își facă auzită vocea competentă și autori-
tară atunci când subiecte comune unora sau 
tuturor profesiilor liberale sunt dezbătute în 
spațiul public sau cel reglementativ. O altă 
direcție este să comunice membrilor ei și mai 
ales persoanelor fizice și juridice, membri ai 
organizațiilor care o compun, rezultatele acți-
unilor întreprinse. Chiar dacă UPLR este o 
asociație formată din alte organizații, interesul 
public în care aceasta acționează trebuie să 
se răsfrângă până la nivel individual. Atunci 
când e nevoie trebuie să joace și rol de me-
diator în diverse situații aflate în divergență. 
Rolul UPLR este acela de factor neutru, care, 
așa cum spuneam, trebuie să identifice părțile 
comune tuturor profesiilor, cele care ne unesc, 
și să realizeze o legătură cât mai trainică.

Gheorghe Ialomițianu: Direcțiile princi-
pale pe care ar trebui să le urmărească UPLR 

ADRIAN VASCU  
Președinte

ÎN INTERESUL PUBLIC

NR. 1/ 2018
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evenimente comune în care să aducem alături 
profesioniștii liberali din diverse domenii de 
activitate, cred că reprezintă un mod în care 
putem conștientiza cu toții că există proble-
mele comune asupra cărora este mai produc-
tiv să căutăm soluții împreună decât separat. 
În această direcție se înscrie și conferința 
organizată în data de 31 mai – „Fiscalitatea 
Profesiilor Liberale din România” în care, 
pornind de la o temă extrem de comună și 
actuală - fiscalitatea - încercăm să identificăm 
și alte zone în care putem genera proiecte 
comune. 

Care sunt principalele provocări 
pentru membrii profesiilor 
liberale, în opinia dvs?

Adrian Vascu: Să fie cunoscute, re-
cunoscute și respectate de către public. Cred 
că acestea sunt provocările majore. 

Gheorghe Ialomițianu: Provocările mem-
brilor profesiilor liberale sunt în principal 
legate de schimbarea percepției publice a 
activității specifice acestor profesii de către 
membrii societății și găsirea de noi oportu-
nități de manifestare a profesioniștilor. Sunt 
și o serie de așteptări, cum ar fi: stabilitatea și 
predictibilitatea legilor, reducerea birocrației, 
dezvoltarea oportunităților, evitarea suprare-
glementării profesiilor, respectarea standarde-
lor profesionale de către instituțiile statului. 

Dan Manolescu: Principalele provocări 
cred că vin pe de o parte din zona inițiativelor 
de la nivel european cu privire la o potențială 
dereglementare a profesiilor liberale, iar pe de 
altă parte, în plan intern, dintr-o potențială 
acumulare de tensiuni generate de accentu-
area din acest an a discrepanțelor în ceea ce 
privește regimul fiscal aplicabil diverselor 
categorii de venituri salarii/drepturi de autor/
activități independente/dividende - cu un risc 
crescut pe termen mediu de creștere a sarcinii 
fiscale pentru profesioniștii liberali.

sunt: întărirea rolului UPLR ca mediator între 
stat și organismele profesionale, armonizarea 
intereselor comune ale organismelor profe-
sionale prin participarea la elaborarea actelor 

normative care se referă la creșterea rolului 
profesiilor liberale în societate și apărarea 
intereselor membrilor organismelor profe-
sionale, participarea mai activă la întâlniri 
cu mediul de afaceri și societatea civilă în 
scopul schimbării percepției publice asupra 
profesiilor liberale, organizarea de evenimente 
cu participarea reprezentanților statului,  a 
mediului de afaceri și a societății civile, ur-
mărindu-se promovarea profesiilor liberale, 
colaborarea cu instituțiile de învățământ su-
perior pentru promovarea profesiilor liberale 
în rândul studenților, continuarea activității 
UPLR pe plan internațional pentru o integra-
re mai puternică în organismele specifice la 
nivel european și internațional.

Dan Manolescu: Identificarea lucrurilor 
care ne apropie cred că este principala direcție 
de acțiune. Iar în acest sens, organizarea de 

DAN MANOLESCU  
Vicepreședinte 
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Cât de oportună este o lege 
comună/cadru a profesiilor 
liberale?

Adrian Vascu: Este oportună atâta vreme 
cât își va găsi o formă care să armonizeze 
legile existente în diferite profesii și să adauge 
părți care sunt comune și de interes general. 
Știu că nu este un demers simplu și nu cred 
că trebuie realizat în orice condiții. Va fi 

unul dintre testele care ne vor aduce pe toți 
la aceeași masă, test pe care va trebui să îl 
trecem prin a promova în comun o asemenea 
lege sau prin a decide tot în comun că nu ne 
este benefică, deci a nu o promova.

Gheorghe Ialomițianu: O lege comună 
profesiilor liberale nu trebuie să înlocuiască 
legile care reglementează fiecare profesie. 
Poate fi un cadru legal comun care să ar-
monizeze interesele profesiilor liberale, să 
legitimeze rolul UPRL în raport cu statul, 
mediul de afaceri și societatea civilă, într-un 
mod mult mai puternic. În acest act normativ 
poate fi reglementat statutul fiscal al mem-
brilor profesiilor liberale, care trebuie să fie 
unul comun și nu discriminatoriu. 

Dan Manolescu: O lege cadru cred că ar fi 
nu doar oportună ci și necesară, întrucât ar 
putea reprezenta un numitor comun al as-

pectelor care unesc profesiile liberale, iar în 
această privință cred că cele ce țin de formele 
de organizare și desfășurare a profesiilor sunt 
cele mai importante. În prezent, modalitatea 
de organizare este stabilită la nivel indi-
vidual de către fiecare profesie în parte, ceea 
ce a condus, în timp, la diferențe de tratament 
juridic și fiscal care, pentru unii profesioniști 
liberali pot genera probleme în adaptarea or-
ganizării la provocările sau oportunitățile din 
activitatea specifică. 

Care este mesajul dvs. pentru 
asociațiile profesionale sau 
profesiile care nu au aderat încă 
la UPLR?

Adrian Vascu: Mesajul meu este atât pen-
tru asociații, cât și pentru profesii care nu au 
constituită una sau mai multe asociații, dar 
care pot să o facă, și constă în sloganul sim-
plu: unirea face puterea. Avem și am identi-
ficat idealuri comune, haideți să le atingem 
împreună! Câte puțin din aportul fiecăruia ne 
va face uniți și puternici. 

Gheorghe Ialomițianu: Organismele 
profesionale trebuie să înțeleagă că acțiuni-
le comune cu statul, mediul de afaceri și cu 
societatea civilă sunt mult mai eficiente și cu 
impact major în societate. Acțiunile individu-
ale ale acestor organisme pot aduce beneficii 
reduse membrilor și uneori pot afecta intere-
sele altor profesii. 

Dan Manolescu: Mesajul este unul de 
deschidere la dialog și colaborare. Mai ales în 
acest an al Centenarului Unirii cred că trebuie 
să ne călăuzească spiritul colaborării și să 
înțelegem că un cor rezonează mai puter-
nic decât o voce individuală. Cred că mai 
important decât ceea ce ne dezbină este ceea 
ce ne unește și, prin urmare, sper să reușim 
să extindem numărul membrilor UPLR și cu 
alte profesii care împărtășesc această viziune 
comună.

GHEORGHE 
IALOMIȚIANU  

Prim-vicepreședinte

ÎN INTERESUL PUBLIC
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EVENIMENTE                                                                                                                                                                                                       EVENIMENTE

În perioada 12-13 aprilie 2018 a avut loc conferința „România 100 - Profesiile economice liberale. Istorie și 
căutări. Experiențe și așteptări” organizată de Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, cu participarea unor invitați 
reprezentanți ai profesiilor liberale economice, cadre didactice, cercetători, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai 
autorităților. În cadrul celor două zile de Conferință au avut intervenții:

• Dan Manolescu - Președintele Camerei Consultanților Fiscali din România 
• Ion Mihăilescu - Reprezentantul Camerei Auditorilor Financiari din România 
• Prof. univ. dr. Leonardo Badea - Președintele Autorității de Supraveghere Financiară din România 
• Prof. univ. dr. Ion Anghel - Reprezentantul Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România și 

Președinte de Onoare al Uniunii Profesiilor Liberale din România 
• Prof. univ. dr. Ovidiu Bunget - Conducător de doctorat Contabilitate, Facultatea de Economie și de Administrare 

a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara 
• Alexandru Medelean - Director consultanţă pentru management şi tranzacţii, PricewaterhouseCoopers 

Management Consultants România 
• Conf. univ. dr. Adrian Groșanu – Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și 

Administrarea Afacerilor 
• Avocat Matei Gheorghe – Leaua & Asociații 
• Simion Crețu – Directorul General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru 
• Prof. univ. dr. Marcel Ghiță – Vicepreședintele Camerei Auditorilor Publici Interni din România 
• Gheorghe Ignat – Director Departament Clienți Strategici EON Energie România SA 
• Lazăr Cătălin Nicolae - Consilier Tineret, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București 

În cadrul acestei manifestări a fost lansat volumul „Premisele și Contextul economic al Marii Uniri de la 1918”, un 
excelent material istoric realizat de cadre didactice din cadrul Universității din Alba Iulia, în care profesiile liberale 
economice își regăsesc rădăcinile, dar și rolul semnificativ în pregătirea și realizarea României Mari și Moderne. 

Uniunea Profesiilor Liberale din România și Universitatea de Vest din Timișoara au organizat, în data de 25 aprilie, 
la Timișoara, o întâlnire între studenți și reprezentanți ai profesiilor liberale. Evenimentul s-a numit „Profesiile liberale 
în economia românească - evoluție, experiențe și perspective de carieră”. Din partea UPLR au vorbit studenților 
prezenți următorii: Președintele UPLR, Adrian Vascu și alți doi membri ai biroului executiv: Gheorghe Ialomițianu 
- Prim-vicepreşedinte și Dan Manolescu – Vicepreşedinte UPLR. În urma succesului evenimentului, organizatorii 
au decis organizarea unei a doua ediții a acestei întâlniri. Alți participanți au fost: Prof. Univ. Dr. Nicoleta Claudia 
Moldovan - Dir. Dep. Finante FEAA, UVT; Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea - rector UVT; Prof. Univ. Dr. Petru 
Ștefea - Decan FEAA; Marian Mocan - reprezentant AMCOR și Ioan Biriș - reprezentant UNPIR Arad.

Conferința  „ROMÂNIA 100 - Profesiile economice liberale.  
Istorie și căutări. Experiențe și așteptări”

Alba - Iulia ,  12-13 aprilie 2018

Conferința  „Profesiile liberale în economia românească  
- evoluție, experiențe și perspective de carieră”

Timișoara - 25 aprilie 2018
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EVENIMENTE                                                                                                                                                                                                       EVENIMENTE

În data de 23 mai, Adrian Vascu - Președinte UPLR și Gheorghe Ialomițianu - Prim-vicepreședinte UPLR au susținut o 
conferință de presă. Aceștia au prezentat reprezentanților mass-media proiectele actualului Birou Executiv al UPLR. 

UPLR și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București au semnat un protocol de colaborare în data de 23 
mai, la sediul CCIB. Reprezentanții celor două instituții au fost: Adrian Vascu - Președinte și Gheorghe Ialomițianu - Prim-
vicepreședinte, din partea UPLR, și Prof. Univ. Dr. Ing. Sorin Dimitriu - Președinte al CCIB.

Conferința de presă
București, 23 mai 2018

Protocol de colaborare UPLR - CCIB
București, 23 mai 2018
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    Uniunea Profesiilor Liberale din România, împreună cu Camera Consultanților Fiscali, vor organiza prima ediție 
a Conferinței „Fiscalitatea Profesiilor Liberale din România”. Evenimentul va avea loc la Palatul Patriarhiei, în 
data de 31 mai 2018.
    Conferința își propune să aducă în atenția persoanelor care activează în domeniul profesiilor liberale din 
România, dar și altor persoane interesate de tema evenimentului nostru, aspecte privind: modificările apărute 
în declarațiile fiscale privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, noul Regulament cu privire la protecția 
datelor personale, domeniul pensiilor pentru persoanele fizice care desfășoară activități profesionale liberale și, 
nu în ultimul rând, perspectiva profesiilor liberale asupra recentelor modificări fiscale și eventuale propuneri de 
îmbunătățire, necesare pentru buna desfășurare a activității acestora.

Această rubrică va găzdui, începând cu numărul 
viitor, diverse anunțuri pe care le vom primi la 
redacție de la toate cele 14 asociații membre UPLR.

EVENIMENTE VIITOARE                                                                                                                                         

ȘTIRI & NOUTĂȚI din viața asociațiilor membre UPLR

Conferința „Fiscalitatea profesiilor liberale din România”
București - 31 mai 2018
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Uniunea Profesiilor Liberale din România este formată din asociații de profesii 
liberale și este deschisă aderării tuturor organizațiilor profesionale, persoane juridice 
care îndeplinesc condițiile prevăzute în Statutul său. UPLR reprezintă aproximativ 
140.000 membri ai organizațiilor profesionale.

Biroul Executiv al Uniunii este format din 3 membri care dețin funcțiile de: 
Președinte - ADRIAN VASCU; Prim-vicepreședinte – GHEORGHE IALOMIȚIANU 
și Vicepreședinte – DAN MANOLESCU.

Asociațiile membre ale UPLR sunt următoarele:

1. Ordinul Arhitecților din România; 
2. Camera Auditorilor Financiari din România;  
3. Uniunea Națională a Barourilor din România; 
4. Camera Consultanților Fiscali; 
5. Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR; 
6. Colegiul Farmaciștilor din România; 
7. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; 
8. Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvența din România - UNPIR;
9. Colegiul Național al Asistenților Sociali; 
10. Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR; 
11. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România -        
                    
12. Corpul Experților Tehnici din România - CETR; 
13. Uniunea Geodezilor din România; 
14. Colegiul Medicilor Veterinari din România. 
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