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UNIUNEA PROFESIILOR LIBERALE DIN ROMÂNIA 

 

MESAJUL PREȘEDINTELUI 

 

    Conferința “ Ziua Profesiilor Liberale din România”, ajunsă în acest an la cea de 
a XIV-a ediție, care este o zi festivă pentru profesiile liberale, are ca obiective 
principale stimularea unificării sectorului socio-economic al profesiilor liberale, 
recunoscut prin mai multe rezoluții de către Parlamentul European ca fiind unul 
foarte important și distinct față de celelalte sectoare din economie, intensificarea 
colaborării și solidarității profesiilor liberale din România, astfel încât ele să se poată 
exprima ca o voce comună puternică la nivelul societății, fapt ce determină, în mod 
evident, o creștere semnificativă a vizibilității acestora, apărarea și promovarea 
intereselor fundamentale ale membrilor profesiilor liberale și protejarea publicului 
larg prin furnizarea de servicii de înaltă calitate și expertiză, precum și perfecționarea 
prevederilor Codurilor etice și deontologice care constituie un cadru adecvat în care 
profesiile liberale își desfășoară activitatea. 

    Dintre valorile comune care alcătuiesc codurile etice și deontologice ale 
profesiilor liberale se remarcă, în special, independența profesioniștilor liberali, 
valoare pe care UPLR o susține și promovează. 

    Deși, odată cu izbucnirea crizei sanitare, profesiile liberale au traversat o perioadă 
dificilă, membrii acestora au acționat cu fermitate pentru realizarea obiectivelor lor, 
reușind să se adapteze rapid noilor condiții și să-și îndeplinească misiunea de slujire 
a interesului public. 

   Acest lucru a fost realizat prin intensificarea digitalizării activităților,  reducerea 
birocrației etc. 

    Este de remarcat faptul că realizările lor au avut la bază, în principal, efortul 
propriu, profesiile liberale fiind acea categorie care lucrează mult și se plânge puțin.      

    Doresc să remarc faptul că profesiile liberale au intensificat relațiile cu 
Parlamentul României, ministere, instituții de învățământ superior și mediul de 
afaceri.  

    Un loc aparte îl reprezintă buna colaborare cu Centrul Național de Recunoaștere 
și Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației, coordonator național 
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pentru recunoașterea calificărilor profesionale în aplicarea corectă a prevederilor 
Directivelor privind Recunoașterea Reciprocă a Calificărilor Profesionale și Testul 
de Proporționalitate. 

    Implementarea normelor sau recomandărilor europene este benefică nu numai 
profesioniștilor liberali care doresc să furnizeze servicii transfrontalier, dar și celor 
care aleg să exercite profesia pe teritoriul României în condiții de calitate care, în 
același timp, să asigure protecția beneficiarilor serviciilor lor-publicul larg. 

   Uniunea Profesiilor Liberale din România a dezvoltat parteneriate cu Consiliul 
Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Camera de Comerț 
și Industrie a Municipiului București și Uniunea Națională a Ziariștilor Profesioniști 
din România, parteneriate care au creat un cadru adecvat de promovare a obiectivelor 
și valorilor profesiilor liberale. 

   Se cuvine să remarcăm sprijinul important primit de Uniunea Profesiilor Liberale 
din România pentru organizarea Conferinței din partea celor doi parteneri și anume: 
ALPHA BANK și CEC BANK, precum și asociațiilor membre cărora le adresăm 
mulțumiri pe această cale. 

   Închei prin a-i felicita pe toți profesioniștii liberali din România cărora le urez 
succes în activitatea de zi cu zi în slujba cetățeanului.  

 


