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Summary. Liberal professions occupy an important place in the economy of contemporary countries both 

through the diversity of the services they provide and through the personalized relationship with the client, 

which becomes an increasingly obvious trend in the world. In this paper the terminology used in Canada on 

liberal professions is analyzed, regulations of the most important professions are compared  and  are 

highlighted the similarities and differences between regulatory restrictions.  
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Rezumat: Profesiile liberale ocupă un loc important în economia ţărilor contemporane atât prin diversitatea 

serviciilor pe care le oferă, cât şi prin relaţia personalizată cu clientul, care devine o tendinţă tot mai 

evidentă în lume. În acest articol este analizată terminologia utilizată în Canada privind profesiile liberale, 

sunt comparate reglementările celor mai importante profesii şi sunt evidenţiate asemănările şi diferenţele 

dintre restricţiile de reglementare.  

Cuvinte cheie: profesie liberală, avocat, contabil, agent imobiliar, optometrist, farmacist. 

JEL Classification: N900 
 

Introducere: 

Profesiile liberale au apărut o dată cu necesitatea de a oferi nişte servicii profesionale de o 

calitate înaltă în mod independent la un public larg de persoane. De-a lungul timpului ele s-au 

diversificat şi au oferit servicii mai complexe. Din punctul de vedere al originii terminologiei 

profesiilor liberale Canada este un spaţiu unic, deoarece aici s-au cristalizat termeni de origine 

diferită ce fac referire la profesiile liberale ce iniţial vizau categorii de profesii diferite. Studierea 

acestor profesii ar permite formarea unei viziuni de ansamblu asupra reglementărilor profesiilor 

liberale, cât şi asupra studierii originii termenilor lor. 

 

Rezultate  şi discuţii: 

1. Definirea profesiilor liberale 

În Codul Canadian al Muncii este  definit expres ce este un membru al unei profesii liberale. 

Conform acestei definiţii, acesta e un angajat care “în cadrul meseriei sale utilizează cunoștințe de 

specialitate obţinute în mod normal, printr-un curs de instruire și de studiu ca urmare a absolvirii 

unei universităţi sau a unei instituții similare, şi este, sau este eligibil a fi, membru al unei organizații 

profesionale care este autorizată de statut să stabilească calificările pentru aderarea la organizație”. 

[2, p.5] Prin urmare, sunt două aspecte ce caracterizează calitatea de membru al unei profesii 

liberale: 

1) utilizarea cunoştinţelor de specialitate de nivel universitar; 

2) posibilitatea sau starea de a fi membru al unei organizaţii profesionale. 

Această definiţie este una largă, deoarece ea nu specifică dacă persoana ce practică o profesie 

liberală trebuie să o exercite în practica privată sau nu, de asemenea, nu se face referire dacă munca 

poate să poarte numai un caracter intelectual sau el poate fi și fizic. Spre exemplu, un sculptor sau 

un pictor ce are atelierul său este sau nu un profesionist liberal conform legislației canadiene?  

În varianta franceză a Codului pentru membrul unei profesii liberale este utilizată denumirea 

“membre de profession libérale”. În traducerea engleză el este denumit “professional employee” (o 

traducere literală ar fi “angajat profesional”). Termenii utilizați sunt diferiți, deşi definiţia este 

aceeaşi. Calificativul ”liberal” este prezent în traducerile franceze și, în general, în limbile de 

origine latină. El lipsește în varianta engleză și în regiunile și țările, care au fost fie influențate de 

cultura anglo-saxonă, fie nu au împrumutat termenul din limbile de origine latină.  Utilizarea 

ambelor expresii menționate mai sus în Canada se poate explica prin aceea că este un spațiu bilingv. 

Din acest motiv o suprapunere completă a acestor termeni nu este posibilă. 

Pe lângă definiția membrilor unei profesii liberale în Codul Canadian al Muncii se mai 

menţionează în articolul 27 că dacă în cadrul unităţilor de negociere colectivă există membri ai 

profesiilor liberale, aceste unităţi sunt valabile doar dacă sunt compuse în întregime din astfel de 

profesionişti. Iar pentru a verifica validitatea acestor unităţi, pot fi incluși reprezentanţi ai altor 
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profesii liberale şi angajați care, fără a avea calificările necesare, îndeplinesc atribuțiile unui 

membru al profesiei liberale.  [2, p.26-27] 

În acordurile privind evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit şi avere între Canada și alte state există articole, care fac referire la activitățile 

persoanelor cu profesii liberale, fiind considerate ”servicii profesionale” sau ”servicii personale 

independente”. De aici rezultă următoarele trăsături ale profesiilor liberale: 

1) realizarea unui serviciu 

2) practica privată 

3) contactul direct cu beneficiarul serviciului 

Tot în aceste acorduri sunt indicate explicit profesiile care sunt considerate liberale. Ele 

cuprind îndeosebi activitățile independente, clasificarea cărora se poate observa în Figura 1, însă nu 

se limitează la acestea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Activitățile independente care sunt considerate profesii liberale în Canada 

Sursa: Elaborat de autor în baza [3] 

 

Conform Sistemului de Clasificare Nord-American al Industriilor, profesiile liberale se 

includ în categoria Serviciilor Profesionale, Ştiinţifice şi Tehnice. Pentru 7 dintre acestea în Canada 

există asociația sa profesională naţională: avocați, arhitecți, ingineri consultanți, contabili generali 

certificați, contabili profesionali autorizați, designeri industriali, consultanți de management. [7]  

2. Mecanisme de reglementare a profesiei liberale 

Persoanele cu profesii liberale operează în propriul birou sau companie (în cazul în care sunt 

mai multe persoane), în cadrul căreia nu se află în relații de angajator-angajat.Veniturile companiilor 

profesionale sunt calculate pe oră sau conform valorii serviciilor prestate. [4,7] 

Nu există o lege unică la nivel naţional care să reglementeze profesiile liberale, ci sunt 

prezente diferenţieri teritoriale. Spre exemplu, pentru contabilii publici unele jurisdicţii 

reglementează activitatea acestora, însă în altele nu există vreo restricţie în exercitarea profesiei. 

Deoarece majoritatea serviciilor contabile în Canada nu sunt reglementate, unele profesii precum 

avocaţii fiscali, consultanţii financiari certificaţi pot oferi servicii ce se suprapun parţial cu cele ale 

contabililor. Spre exemplu, profesia de avocat este mult mai reglementată decât cea de contabil, care 

nu neapărat trebuie să facă parte din vreo asociaţie profesională ca să poată activa. Provincia Ontario 

este una dintre jurisdicţiile care reglementează contabilitatea publică prin intermediul legii Public 

Accounting Act, 2004. [10, p.43-52] Acest act înaintează faţă de contabili necesitatea de a fi 

Profesii liberale în Canada  
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autorizaţi prin licenţă, obligaţia de a fi parte dintr-o asociaţie profesională. Orice persoană sau 

întreprindere care practică contabilitatea publică fără a avea licenţă se face vinovată de o infracțiune 

și este pasibilă de a plăti o amendă de nu mai mult de 25000 dolari canadieni (19442,5 dolari 

americani
5
) pentru o primă abatere și o amendă de nu mai mult decât 50000 dolari canadieni pentru 

orice infracțiune ulterioară. Conform acestei legi, un contabil public poate activa singur, în 

parteneriat sau prin intermediul unei corporaţii profesionale. [1,8]. 

Profesia de avocat este reglementată de societăţile de drept provinciale şi teritoriale, de 

exemplu în Manitoba ele se supun legii Legal Profession Act. Cerinţele pentru a intra în cadrul 

profesiei includ: diploma universitară în cadrul acestui profil şi perioada de articulare (ucenicie), 

care poate varia de la 6 luni la 1 an. Un avocat trebuie obligatoriu să fie membru al unei societăţi 

profesionale. [10, p.61-68] El poate activa fie în case de avocatură, fie ca asociat al unei societăţi cu 

răspundere limitată sau prin intermediul unei corporaţii profesionale. [11, p.19-20] 

Activitatea optometriştilor
6
 este reglementată de colegii în fiecare provincie şi teritoriu ca 

profesie din domeniul sănătăţii. Ca exemplu, conform  legii Health Profession Act Colegiul 

Optometriştilor din Alberta decide criteriile de licenţiere a optometriştilor şi regulează practicarea 

optometriei în provincia dată. În unele provincii consiliile de administrare a colegiilor pot avea şi 

membri numiţi de guvern. [11, p.91] 

În cazul farmaciştilor, toate provinciile le oferă posibilitatea de a-şi autoreglementa 

activitatea prin intermediul societăţilor profesionale. În Ontario acestea sunt împuternicite prin legile 

Pharmacy Act, Regulated Health Professions Act, Drug and Pharmacies Regulation Act şi Drug 

Interchangeability and Dispensing Fee Act care definesc cerinţele pentru înregistrare, licenţă, 

abaterile profesionale, standardele profesionale şi reglementează activitatea de farmacist. Guvernul 

reglementează în mod direct activitatea farmaciştilor doar în trei teritorii. Aceste legi definesc 

produsele şi spaţiile geografice în cadrul cărora farmaciştii le pot vinde. [11, p.99-100] 

Unele reglementări la cele mai importante profesii liberale (contabil, avocat, optometrist, 

farmacist, agent imobiliar) pot fi observate în Tabelul 1. Ele se referă la restricțiile la intrarea pe 

piață (condițiile de intrare în profesie și cele ale mobilității profesioniștilor). În tabelul de mai jos se 

poate observa că, practic toate profesiile liberale necesită studiile universitare de profil şi o anumită 

experienţă în domeniu ca şi condiţii pentru a intra în profesie.  

Există diferenţe între durata programelor universitare şi a experienţei practice între 

jurisdicţiile Canadei. Altă cerinţă e susţinerea examenului pentru licenţierea în profesia respectivă în 

jurisdicţia în care vrea să activeze profesionistul liberal, iar la optometrişti, farmacişti se cere şi o 

examinare la nivel naţional. 

Sunt şi unele condiţii mai speciale în cazul unor profesii, precum studiile pentru reînnoirea 

licenţei şi programul de doctorat pentru optometrişti, verificarea cazierului judiciar şi reputaţia bună 

pentru agenţii imobiliari şi altele. În general nu există careva restricţii de mobilitate naţională  a 

profesiilor liberale în majoritatea provinciilor, însă pentru mobilitatea internaţională trebuie de 

menţionat necesitatea susţinerii examenelor de admitere în profesie, precedate de cursurile 

profesionale pe profilul dat pentru profesioniştii străini. În cazul avocaţilor mobilitatea naţională este 

divizată în 2 tipuri în dependenţă de perioada de aflare în altă provincie, decât cea în care se afla 

jurisdicţia în care a fost licenţiată activitatea. 

 

                                                 
5
 1 dolar canadian=0,7594 dolari americani, cursul oficial al Băncii Canadei la 14.10.2016 [1] 

6
 ”Optometriștii oferă asistență medicală primară pentru ochi.” Ei au rolul ”de a examina, diagnostica, trata, gestiona și 

de a  preveni tulburările, bolile și leziunile sistemului vizual.” [11, p.81] 
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Tabelul 1. Reglementările celor mai importante profesii liberale din Canada. Restricţii la 

intrarea pe piaţă 
Profesia 

liberală 
Restricţii la intrarea pe piaţă 

Intrarea în profesie             Mobilitate 
Contabil 1. Studii universitare 

2. Educaţie profesională (de la cel mult 

1 an până la mai mult  de 2 ani) 
3. Examene de admitere și absolvire a 

cursurilor profesionale 
4. Experiență de muncă (2-3 ani) 

1. Cerințe de rezidență doar pentru contabilii 

publici 
2. Examene de admitere în profesie, absolvirea 

unor cursuri profesionale pentru nerezidenți în 

dependență de afilierea la asociații profesionale  

contabile străine recunoscute  
Avocat 1. Studii universitare 

2. Educaţie profesională (de la 5 

săptămâni la 6 luni) 
3. Completarea unei perioade de 

ucenicie înainte sau după cursul 

profesional (de la 6 luni până la 1 an) 

1. Mobilitate națională temporară (până la 100 de 

zile în altă jurisdicție) 
2. Mobilitate națională definitivă (mai mult de 100 

de zile, cu transferul în jurisdicția dată) 
3. Examene de admitere în profesie, absolvirea 

unor cursuri profesionale, necesitatea experienței de 

muncă pentru nerezidenți 
Optometrist 1. Studii în colegiu (cel puțin 3 ani) sau 

universitare în științe matematice, fizice 

și biologice  
2. Studii de doctorat în optometrie (4-5 

ani) 
3. Examen național și examen în 

jurisdicția respectivă 
4. Studii continue pentru reînnoirea 

licenței (30-45 de ore la fiecare 2-3 ani) 

1. Nu există careva restricții în mobilitatea  

interprovincială (în majoritatea provinciilor) 
2. Examen național și cerințele de licențiere în 

jurisdicția respectivă pentru nerezidenții acreditați în 

SUA 
3. Program de orientare (1 lună) și un program  

academic (1 an) sau doctorat în optometrie (4 ani)  

pentru optometriștii străini neacreditați 

Farmacist 1. Cursuri prefarmaceutice (1 an) 
2. Studii universitare în farmaceutică 
3. Limitarea numărului de studenți 

admiși la studiile universitare  
4. Examen național 
5. Experiență practică în domeniu (de 

la 4 la 36 săptămâni) 
6. Fluență în engleză sau franceză 

1. Nu există restricții privind mobilitatea națională 

a  farmaciștilor în practic toate provinciile 
2. Examene de admitere, un program universitar în 

farmaceutică, fluența în engleză sau franceză și 

experiență practică în Canada (de la 32 de  

săptămâni până la 12 luni) pentru specialiștii  străini 

Agent 

imobiliar 
1. Cursuri profesionale (de la 90 până 

la 288 ore) 
2. Examen de calificare 
3. Vârsta minimă – 18 sau 19 ani 

(majoritatea provinciilor) 
4. Prezența oficiului în provincia dată 

(majoritatea provinciilor) 
5. Verificarea cazierului judiciar 

(majoritatea provinciilor) 
6. Reputație bună (majoritatea 

provinciilor) 

1. Lipsa examenului pentru licențiere în cazul   

experienței de 2 ani în ultimii 3 ani în altă  provincie 

(în unele provincii) 
2. Examinarea pentru licențiere fără a trece 

cursurile în prealabil în cazul prezenței licenței de 

agent de vânzări sau manager/broker (în unele 

provincii) 
3. Lipsa examenului și a cursurilor pentru licențiere 

pentru specialiștii străini din unele state din SUA (în 

unele provincii) 
4. Necesitatea experienței în domeniul vânzării sau 

managementului imobilelor pentru specialiștii străini 

(în unele provincii) 

Sursa: Elaborat de autor în baza [11, p.43-131] 
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Avocatul este în mobilitate temporară dacă el se află în altă jurisdicţie într-o perioadă de până 

la 100 de zile şi dacă această perioadă este mai mare atunci el trebuie să se transfere în jurisdicţia 

dată, ceea ce nu reprezintă o restricţie pentru alte profesii liberale.  

În Tabelul 2 se pot observa restricțiile la comportamentul pe piață (condițiile privind 

publicitatea, prețul și recompensarea și structura de business). 

Pentru unele profesii precum avocaţii şi farmaciştii sunt interzise utilizarea unor expresii 

verbale, care fac referire la serviciile prestate şi care ar influenţa credibilitatea serviciilor acordate. 

În cazul avocaţilor unele reglementări vizează interzicerea utilizării de simboluri, logo-uri, precum şi 

limitarea mărimii publicităţii. În cazul publicităţii există un şi de prevederi foarte restrictive, menite 

să protejeze consumatorul de abuzurile profesioniştilor liberali, însă mai degrabă afectează 

competiţia liberă între ei, ceea ce afectează disponibilitatea informaţiilor care ajung la consumator 

cu privire la serviciile prestate şi diferite avantaje pe care le-ar obţine dacă regulile cu privire la 

publicitate nu ar fi atât de restrictive. În general, pentru toate profesiile liberale publicitatea trebuie 

să nu inducă în eroare consumatorul şi nu trebuie să fie falsă. 

În privinţa preţului serviciilor şi recompensării muncii profesioniştilor este pusă condiţia ca 

acestea să fie echitabile, rezonabile şi divulgate, prin urmare sunt interzise comisioanele ce nu 

întrunesc condiţia dată. Sunt diferenţe semnificative în acest domeniu între profesii. Spre exemplu 

pentru avocaţi este interzisă intrarea în acorduri privind onorariile contingente (care sunt plătite doar 

dacă se rezolvă cu succes a cazurile de judecată) pe unele segmente, precum ar fi dreptul familiei, 

cazurile ce se referă criminale şi altele. Pentru farmacişti sunt limitate preţurile medicamentelor de 

către programele de asigurare medicală. Agenţii imobiliari nu pot percepe comisioane din diferenţa 

dintre preţul din listă şi cel real de vânzare. Ei nu pot primi recompense atât într-o mărime fixă, cât 

şi dintr-un procent din suma vânzării, ci sunt limitaţi la o singură metodă de remunerare a muncii în 

dependenţă de provincie. 

Privitor la structura de business trebuie menţionat că în toate jurisdicţiile este permis ca 

profesioniştii liberali să activeze ca practicieni individuali în oficiile proprii, dar sunt limitate 

parteneriatele cu cei de alte profesii la acelea care suplimenteză practica profesiei date (în special, la 

avocaţi). Alte condiţii cer ca managerul oficiului să fie practician al profesiei respective (la 

farmacişti, optometrişti) sau ca acţionarii cu drept de vot să fie profesionişti pe profilul respectiv (la 

optometrişti). 

 

Tabelul 2. Reglementările celor mai importante profesii liberale din Canada. 

Restricţii la comportamentul pe piaţă 

Profesia 

liberală 
Restricţii la comportamentul pe piaţă 

Publicitate Preţ şi recompensă Structura de business 
Contabil 1. Interzicerea publicității 

false sau înșelătoare 
2. Interzicerea declaraților 

nedovedite 
3. Interzicerea solicitării  de 

angajamente prin hărțuire  

1. Realizarea 

angajamentelor   pentru o taxă 

mai mică numai  în cazul 

respectării  standardelor 

profesionale 
2. Interzicerea 

recompensării  pentru 

recomandare   

1. Practicieni individuali, 

parteneriate  cu răspundere 

limitată  
2. Limitarea parteneriatelor 

cu specialiștii din alte profesii  

Avocat 1. Interzicerea publicității 

false sau  înșelătoare 
2. Interzicerea utilizării 

unor expresii verbale, precum: 

”from”, ”up to”,  ”simple”, 

1. Interzicerea perceperii 

sau acceptării vreunui 

comision, care nu este pe 

deplin divulgat, echitabil și 

rezonabil 

1. Interzicerea 

parteneriatelor cu specialiștii 

din alte profesii (în 

majoritatea jurisdicțiilor) 
2. Permiterea 
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”complicated”  în publicitate 
3. Interzicerea logo-urilor, 

simbolurilor, fotografiilor în 

reclame (în unele jurisdicții) 
4. Limitarea mărimii 

publicității (în unele  

jurisdicții) 
5. Interzicerea de a plăti 

non-avocații pentru 

recomandare 
6. Interzicerea de a pretinde 

a fi experți  în anumite 

domenii 
7. Interzicerea comparării 

comisioanelor și calității 

serviciilor cu cele ale altora 

2. Interzicerea intrării în 

acorduri referitoare la 

onorariile contingente privind: 

cauze matrimoniale, 

proprietatea persoanelor cu 

dizabilități, distribuirea 

imobilelor (în  unele 

jurisdicții) 
3. Interzicerea intrării în 

acorduri referitoare la 

onorariile contingente privind: 

cauze ce se referă la acțiuni 

criminale, probleme de 

dreptul familiei  (în alte 

jurisdicții) 

parteneriatelor cu specialiștii 

de bună credință din  alte 

profesii ce suplimentează 

practica dreptului (în unele 

jurisdicții) 

Optometrist 1. Interzicerea publicității 

prețului (în  unele provincii) 
2. Interzicerea publicității 

exterioare a reducerilor (în 

unele provincii) 
3. Interzicerea sugestiilor și 

recomandărilor (în unele 

provincii) 
4. Accentul mai mare pe  

publicitatea serviciilor, decât a 

reducerilor (în unele provincii) 

1. Elaborarea programului 

anual de taxe fără caracter 

obligatoriu 
2. Posibilitatea ajustării 

individuale ale taxelor 
3. Interzicerea perceperii 

unei taxe excesive și 

nerezonabile 
4. Informarea pacienților în 

cazul unor servicii mai 

costisitoare decât era stabilit 

inițial  
 

1. Acționarii cu drept de 

vot să fie optometriști și unica 

activitate săfie optometria (în 

unele  jurisdicții) 
2. Managerul oficiului de 

optometrie  să fie optometrist 

(în unele jurisdicții) 
3. Limitarea sau 

interzicerea  parteneriatelor 

cu specialiștii din alte profesii 

(în majoritatea jurisdicțiilor) 

Farmacist 1. Interzicerea publicității 

prețului unui  singur 

medicament (unele provincii) 
2. Permisiunea publicității 

prețului a 10- 15 medicamente 

(unele provincii) 
3. Interzicerea bonusurilor, 

reducerilor la medicamente 

(unele provincii) 
4. Interzicerea utilizării 

unor expresii verbale precum: 

”fast”, ”cheap”, ”licensed”, 

”trusted” (unele provincii) 

1. Limitarea prețurilor la 

medicamente de către 

planurile de asigurare 

medicală și formularele pentru 

medicamente sau 

compensarea  acestora de 

către planurile de asigurare 

medicală 

1. Managerul farmaciei să 

fie farmacist (majoritatea 

provinciilor) 
2. Interzicerea aflării 

farmaciei într-o clădire unde 

se vând articole de  tutungerie 

(unele provincii) 
3. Prescriptorii de 

medicamente nu  pot avea în 

proprietate sau administra o 

farmacie (unele provincii) 
4. Nu există restricții 

privitor la deținerea mai 

multor farmacii de către o 

persoană (majoritatea 

provinciilor) 
Agent 

imobiliar 
1. Publicitatea să nu fie 

falsă sau  înșelătoare 
2. Numele agentului și a 

firmei de brokeraj să fie 

indicat clar, indiferent de tipul 

publicității 

1. Interzicerea 

comisionului pe  baza 

diferenței dintre prețul  din 

listă și prețul real de vânzare 

(în toate provinciile) 
2. Restricții la metodele de 

1. Posibilitatea de a vinde 

imobil doar pentru firmele de 

brokeraj la care este angajat 

agentul  (majoritatea 

provinciilor)  
2. Licențierea firmelor de 
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3. Acceptul proprietarilor 

de imobil pentru publicitate 
remunerare la o cantitate fixă  

sau un procent din suma de 

vânzare (toate provinciile)  

brokeraj  (majoritatea 

provinciilor) 

Sursa: Elaborat de autor în baza [11, p.43-131] 

 

Referitor la alte reglementări ale acestor profesii trebuie subliniat un aspect ce caracterizează 

majoritatea jurisdicţiilor – excluderea aplicării salariului minim asupra celor ce le practică. [6] 

O altă prevedere legală ce se referă la profesiile liberale stabileşte că la calcularea venitului 

net pentru impozitare nu se deduce costul iniţial al bunurilor amortizabile, cum ar fi clădirile, 

mobilierul sau echipamentele ce sunt achiziționate pentru necesităţile profesiei date. [9] 

Conform unei menţiuni din proiectul de buget pentru anul 1971 persoanele ce exercită o 

profesie liberală trebuie să includă în veniturile sale suma onorariilor facturate, dar nu suma de bani 

efectiv primită. În acest fel modul de impozitare a veniturilor  este mai aproape de modul cum sunt 

impozitați oamenii de afaceri. [5] 

Există prevederi legale și în cazul în care un profesionist liberal activează și în alte state, nu 

doar în Canada. În articolul 14 din Acordul între Canada și Norvegia pentru evitarea dublei 

impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi capital este stipulat că  

venitul unui rezident al unui stat contractant dintr-o profesie liberală este impozabil numai în acel 

stat, cu excepția următoarelor două cazuri: 

1) rezidentul are la dispoziție în mod regulat în celălalt stat contractant o bază fixă pentru 

exercitarea activităților sale în măsura în care veniturile pot fi atribuite acestei baze fixe sau  

2) dacă perioada cumulată a aflării în țara dată a persoanei este mai mare de 183 de zile în 

decurs de 12 luni, iar baza impozabilă reprezintă veniturile din serviciile realizate în acel stat. [3]  

Ambele cazuri sunt prezente și în acordurile cu Portugalia, Coreea de Sud, Azerbaidjan. 

În acordurile cu state precum: Japonia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Rusia, România, 

Moldova articolele respective cu privire la profesiile liberale nu conțin a doua prevedere de mai sus 

cu privire la perioada de aflare în statul contractant. 

 

Concluzii: 

 În urma analizei principalelor mecanisme de reglementare ale activității persoanelor cu 

profesii  liberale s-au conturat următoarele concluzii cu privire la realităţile din Canada: 

- utilizarea unei duble terminologii de origine diferită (latină şi anglo-saxonă) cu privire la 

profesiile liberale, care înglobează un conţinut larg de profesii liberale, dar care le defineşte vag;  

- existenţa diferenţelor de reglementare a profesiilor liberale între diferite provincii şi teritorii 

şi lipsa unui cadru legal unic la nivel naţional, care ar reduce barierele privind licenţierea şi 

mobilitatea profesioniştilor liberali între jurisdicţii; 

- limitarea excesivă a publicităţii privind serviciile oferite de profesionişti, care ar reduce 

accesul la o mai mare disponibilitate a informaţiei către consumatori; 

- obligativitatea obținerii licenței de activitate în urma studiilor universitare de profil şi 

susținerii examenului de admitere în cadrul profesiei pentru majoritatea profesiilor liberale în unele 

provincii pentru nerezidenţii ce au studii acreditate poate afecta negativ competiţia pe piaţă a 

profesiilor respective; 

- interzicerea sau limitarea parteneriatelor cu membri ai altor profesii liberale poate influenţa 

negativ asupra eficienţei serviciilor prestate şi poate crea costuri suplimentare; 

- reglementările excesive creează un climat competitiv nefavorabil, care poate afecta 

consumatorul final prin servicii mai puţin calitative şi preţ mai ridicat. 
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