
1.       A fost ușor pentru organizația dvs. să se adapteze stării de izolare în perioada actualei 
pandemii ( telemuncă, teleconferințe, sedii închise etc.)? 

  

Organizatiile profesionale din Romania au fost nevoite sa se adapteze din mers noilor 
conditii de munca si comunicare cu clientii, impuse de restrictiile stabilite prin lege, din cauza 
acestei pandemii.  

UPLR si organizatiile membre ale acesteia si-au desfasurat activitatile in sistem on-
line, acordand sprijin  profesionistilor liberali si expertiza autoritatilor publice. 

UPLR a organizat Conferinta cu tema ”Exercitarea profesiilor liberale in conditiile 
digitalizarii” cu ocazia ”Zilei profesiilor liberale”. La acest eveniment au participat 
reprezentanti ai Guvernului, ministerelor, mediului de afaceri, invatamantului superior si altor 
institutii publice. S-a ajuns la concluzia ca digitalizarea a devenit pentru profesiile liberale, 
mediul de afaceri si institutiile publice o necesitate si nu o optiune in aceasta perioada, dar si 
pe viitor. Se impune elaborarea unui cadru legal prin care sa se reglementeze modul de 
desfasurare a activitatilor si de comunicare intre  profesionistii liberali si clienti. 

Multe activitati specifice profesiilor liberale s-au desfasurat in aceasta perioada intr-un 
volum mai mare de munca, comparativ cu perioada dinaintea crizei sanitare, de exemplu 
activitatea medicilor. 

Profesionistii liberali sunt convinsi ca si dupa pandemie activitatea lor se va desfasura 
in alte conditii decat inaintea acestei crize.  

Sigur ca digitalizarea nu rezolva in totalitate modul de comunicare intre profesionistii 
liberali si clientii lor. Uneori este nevoie de intalnirea fizica intre profesionistii liberali si clienti. 
Din aceste motive conditiile de munca ale acestora au trebuit sa se adapteze restrictiilor impuse 
de aceasta criza sanitara.  

Organizatiile profesionale nu si-au suspendat activitatile in aceasta perioada. Au 
organizat cursuri de pregatire profesionala adaptate conditiilor actuale, accesul la profesie, 
conferinte, intalniri cu membrii si cu mediul de afaceri la care au participat si reprezentanti ai 
institutiilor publice. 

 

  

2.       În ce măsură pandemia a perturbat funcționarea asociației dvs.? 

Pandemia a influentat major modul de desfasurare a activitatilor profesiilor liberale. 
Unele activitati au fost suspendate in perioada starii de urgenta. Multe birouri ale  
profesionistilor liberali si-au redus semnificativ activitatea, din cauza restrictiilor care au 
afectat activitatea multor clienti. Au aparut cheltuieli suplimentare cu functionarea acestor 
birouri ca urmare a respectarii restrictiilor prevazute de lege. Reorganizarea activitatii 
profesiilor liberale prin digitalizare a presupus o perioada de timp si efort pentru implementarea 
acestui sistem, dar si suportarea unor cheltuieli suplimentare.  

  

3.         Au fost membrii dvs. capabili să folosească UPLR drept un releu de informare și să 
trimită feedback-ul lor autorităților? 

UPLR a reprezentat o voce puternica in aceasta perioada de pandemie in societate si in 
relatiile cu autoritatile publice. Impreuna cu organizatiile profesionale, membre ale UPLR, am 
reusit sa avem un dialog constructiv cu autoritatile publice care au obligatii de reglementare 



dar care sunt si beneficiare ale serviciilor prestate de profesionistii liberali. Prin UPLR, 
membrii organizatiilor profesionale au transmis autoritatilor publice o serie de propuneri care 
au stat la baza modificarii legislatiei in vigoare. Autoritatile publice au beneficiat de expertize 
din partea membrilor organizatiilor profesionale in domeniul medical, economic si financiar.  

 

4.       Considerați că această perioadă dificilă a avut un impact asupra relațiilor dintre profesiile 
liberale și clienții și pacienții lor, în special în ceea ce privește încrederea în profesioniștii 
liberali în aprecierea rolului lor în cadrul societății? Noi suntem cu toții conștienți, de exemplu, 
că profesiile din domeniul medical au beneficiat de multă recunoștință pentru buna lor 
activitate. Dar celelalte profesii, spre exemplu notarii și avocații care au fost deseori solicitați 
să primească testamente sau să apere persoane abuzate în perioada izolării? 

  

Restrictiile impuse prin lege din cauza pandemiei au influentat major modul de 
comunicare dintre profesionistii liberali si clienti. Preocuparea profesiilor liberale in aceasta 
perioada a fost sa ii convinga pe clienti ca vor furniza servicii de calitate si in timp util. Mai 
mult, profesionistii liberali au incercat sa isi adapteze serviciile prestate in functie de nevoile 
clientilor, mai ales ale celor care sunt in dificultate.  

Medicii au fost cel mai solicitati in aceasta perioada, devenind specialistii din prima 
linie care au incercat sa diminueze efectele negative ale acestei pandemii. Expertii in economie, 
finante si fiscalitate au fost solicitati de catre autoritatile publice sa participe la elaborarea 
programului de redresare a economiei. Notarii publici si avocatii au fost nevoiti sa isi 
desfasoare activitatea in aceste conditii avand in vedere ca serviciile prestate de catre acestia  nu 
suportau amanare. 

  

5.       Considerați că actuala situație va avea un impact asupra sănătății financiare a birourilor 
profesioniștilor liberali? 

  

Actuala situatie a avut un impact negativ asupra activitatii desfasurate de liberii 
profesionisti. 

Multe activitati ale acestora au fost suspendate in perioada starii de urgenta. Birourile  
profesionistilor liberali si-au redus mult activitatea si au fost obligate sa isi renegocieze tarifele 
percepute clientilor așa cum este cazul auditorilor financiari, evaluatorilor autorizați, 
consultantilor fiscali, practicienilor in insolventa, notarilor publici, avocatilor etc. Aceasta 
situatie a aparut in conditiile in care aceste birouri si-au majorat cheltuielile din cauza 
restrictiilor impuse prin lege.  

  

6.       Au fost luați în considerație profesioniștii liberali atunci când guvernele au adoptat măsuri 
de atenuare a pierderilor financiare? 

 Guvernul Romaniei a acordat compensatii financiare profesionistilor liberali a caror 
activitate a fost suspendata in perioada starii de urgenta. Au fost acordate o serie de facilitati 
fiscale si contabile de care au beneficiat si profesionistii liberali. Totusi aceste compensatii si 
facilitati nu au acoperit in totalitate pierderile inregistrate de acestia in aceasta perioada de 
criza.  

  



7.       A fost luată în calcul specificitatea profesiilor liberale atunci când guvernul dvs. a anunțat 
măsuri de relansare a economiei în țara dvs.? 

Profesiile liberale vor beneficia de fonduri europene si alte surse de finantare in baza 
programului de redresare economica. Organizatiile profesionale au acordat expertiza pentru 
elaborarea programului de redresare economica si elaborarea legislatiei necesara in aceasta 
perioada. Avand in vedere importanta profesiilor liberale in societate ar fi bine ca acestea sa 
beneficieze de o atentie mai mare din partea autoritatilor publice.   

  

8.       În prezent, când izolarea a fost suspendată, cum vedeți situația, în general,  a 
sectorului   profesiilor  liberale   din   țara   dvs.   în  viitor:   o  reîntoarcere  la   o   viață 
normală sau  marcată  profund de noile obiceiuri? 

  

În această perioadă, profesionistii liberali isi desfasoara activitatea in conditii speciale fiind 
obligati sa respecte restrictiile impuse prin lege. Profesiile liberale, la fel ca si celelalte sectoare 
ale societatii, au nevoie de o anumita perioada pentru a se putea intoarce la situatia dinaintea 
acestei pandemii. Multi profesionisti liberali sunt convinsi ca viata dupa aceasta pandemie va 
fi diferita de viata dinaintea acestei crize.  Romania trebuie sa continue procesul de digitalizare 
deoarece multe activitati se vor desfasura in viitor prin acest sistem. Este obligatoriu ca 
autoritatile publice sa elaboreze cadrul legal privind desfasurarea activitatilor prin utilizarea 
sistemului digitalizarii. Se stie ca multe decizii ale institutiilor publice sunt luate pe baza 
serviciilor prestate de catre profesiile liberale. 

 


