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UNUL DINTRE SEGMENTELE PIEŢEI MUNCII CARE ÎN PREZENT 
CUNOAŞTE O DEZVOLTARE MAI INTENSĂ ESTE CEL AL PRO-

FESIILOR LIBERALE, ACESTEA CARACTERIZÂNDU-SE PRIN MUNCA PE 
CONT PROPRIU ŞI IMPORTANŢA LOR SOCIALĂ MAJORĂ, FAPT CE NE-
CESITĂ O REGLEMENTARE JUDICIOASĂ DIN PARTEA UNOR INSTITUŢII 
PRECUM SUNT STATUL, ASOCIAŢIILE PROFESIONALE, PIAŢA. 

SUA şi Japonia prezintă două exemple conclu-
dente de ţări în care rolul de bază în reglementa-
rea profesiilor liberale îl joacă diferiţi actori institu-
ţionali: piaţa în SUA şi organele de stat în Japonia, 
precum şi asociaţiile profesionale, acestea având în 
statele respective un rol diferit. 

În cele ce urmează, ne propunem să analizăm as-
pectele defi nirii profesiilor liberale, cadrul normativ 
al practicării acestora, precum și mecanismele de 
reglementare a activităţii persoanelor ce practică 
profesiile liberale în SUA şi în Japonia. În acest scop, 
am utilizat drept surse de cercetare, în special, legile 
ţărilor respective. 

Statele Unite ale Americii. În SUA profesiile li-
berale sunt denumite „profesii învăţate” („lear-
ned professions”). În mod tradiţional, în rândul 
profesioniștilor liberali erau incluși încă din Evul Me-

diu, când apăruseră primele universităţi cu facultăţi 
în domeniile respective, medicii, profesorii, avocaţii 
și clericii. Prin urmare, termenul „learned professi-
on”, apărut în acele vremuri, indică unul dintre atri-
butele de bază ale profesiilor liberale – pregătirea 
profesională prin studii prelungite în domeniul res-
pectiv, de regulă, de nivel universitar, în urma căreia 
se obţine licenţa de a profesa. Un exemplu actual 
este durata, de regulă, mai mare a studiilor universi-
tare în domeniul profesiilor considerate tradiţional 
liberale decât cea caracteristică altor profesii. Orga-
nizarea în asociaţii profesionale, caracterul intelec-
tual, dedicarea faţă de societate și clienţi sunt alte 
atribute ale acestor profesii. 

Actualmente, o defi niţie a „profesiilor învăţate” 
se conţine în Codul Legilor Federale al SUA. Con-
form acestuia, un „profesionist învăţat” este o per-
soană care, în exercitarea activităţii sale, utilizează 
cunoștinţe avansate într-un domeniu al știinţei 
sau învăţământului care „trebuie să fi e dobândi-
te în mod obișnuit printr-un curs prelungit de in-
struire intelectuală de specialitate” [5]. Utilizarea 
cunoștinţelor avansate necesită judecată, discreţie 
și abilităţi de analiză, interpretare, deducţie a fap-
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telor sau circumstanţelor, ceea ce exclude lucrul de 
rutină fi zic, mecanic, manual sau mental. Pentru ca 
o profesie să intre în categoria celor „învăţate”, gra-
dul ei avansat de specializare trebuie să fi e deja o 
cerinţă standard.

Reglementările profesiilor liberale sunt, de regu-
lă, rare și nonfederale, fi ind orientate spre consuma-
tor, mai puţin spre membrii acestor profesii.

Persoanele care practică aceste profesii sunt 
scutite de orele suplimentare de muncă. De aseme-
nea, ele nu sunt obligate să aibă un salariu minim, 
în cazul în care obţin un comision sau salariu nu 
mai mic de 455 dolari SUA pe săptămână. De aces-
te scutiri benefi ciază și unii profesioniști, precum 
avocaţii ocazionali, care nu au studii de specialitate 
prelungite, însă au o bogată experienţă de muncă 
și demonstrează cunoștinţe avansate în domeniul 
respectiv, la un nivel comparativ cu al persoanelor 
care posedă asemenea studii [5],[7].

Legislaţia americană nu limitează persoanele 
care exercită profesii liberale în ceea ce privește 
publicitatea sau comisioanele primite. Totuși, există 
unele  reglementări specifi ce, inclusiv privitoare la 
plăţile contingente, mărimea acestora  fi ind stabili-
te în cadrul barourilor în conformitate cu jurisdicţia 
statului în care activează persoanele respective. 

Practicarea unei profesii liberale se poate realiza 
în 3 forme organizatorico-juridice: întreprindere in-
dividuală, întreprindere cu răspundere limitată sau 
corporaţie (în cazul corporaţiei are loc separarea ve-
niturilor membrilor de veniturile corporaţiei pentru 
a reduce răspunderea fi scală totală). Profesioniştii 
liberali pot fi  parteneri sau colaboratori (asociaţi, 
precum ar fi  angajaţii ucenici la partener). Partenerii 
stabilesc preţurile şi împart profi turile pe care le-au 
obţinut, pe când asociaţii sunt primitori de preţ şi 
obţin numai un procent al profi turilor [6]. 

Din cauza absenţei armonizării legislaţiei la nivel 
federal există o disparitate mare a reglementărilor 
cu privire la profesiile liberale. Totuşi, majoritatea 
statelor reglementează activitatea arhitecţilor, in-
ginerilor, avocaţilor, profesioniştilor din domeniul 
sănătăţii. Una dintre cele mai frecvente cerinţe este 
licenţa ce autorizează activitatea dată. Birourile 
(„boards”), ce sunt administrate de state, determină 
condiţiile de acces la profesie, regulile de compor-
tament și disciplină. Deşi condiţiile diferă de la stat 
la stat și de la profesie la profesie, licenţierea nece-

sită: formare specifi că, experienţă sau ucenicie, exa-
minare proprie, moralitate și probitate.

În particular, dacă ne referim, de exemplu, la tag-
ma avocaţilor, una dintre reglementări stabilește 
că un birou de avocaţi poate fi  condus doar de un 
avocat și poate include în componenţa sa doar 
avocaţi. O altă reglementare, cu referinţă la remu-
nerarea muncii, stabilește că aceasta depinde di-
rect de rezultatul care este obţinut în instanţă. O 
astfel de măsură stimulează concurenţa avocaţilor, 
însă, totodată, ridică semne de întrebare în ceea ce 
privește independenţa acţiunilor lor. Profesia de 
avocat fi ind reglementată la nivel de stat, nu la cel 
federal, în majoritatea statelor sunt înaintate cerin-
ţe proprii de examinare pentru admiterea la barou. 
În atare situaţie, nu există o recunoaştere reciprocă 
a examenelor susţinute şi este necesară susţinerea 
repetată a acestora atunci când avocaţii pleacă din 
statul în care şi-a susţinut examenul, pentru a pro-
fesa în alte state din SUA; astfel barourile limitează 
avocaţii admişi să activeze numai pe teritoriile lor. 
Totuși, unele state precum New York-ul au stabilit 
așa-numitul „principiu de reciprocitate”, conform 
căruia nu e nevoie de resusţinerea examenului de 
către avocaţi [3, p.37-38]. Pentru a elimina aceste 
bariere, este nevoie de uniformizarea standardelor 
de examinare.

În conformitate cu actul Truth in Lending Act 
[3, pp.72-75], sunt posibile amânări ale plăţilor 
clienţilor către profesioniștii liberali. În asemenea 
situaţie, persoana ce practică profesia liberală este 
pentru clientul său un creditor, deoarece astfel 
practică tehnici fi nanciare precum un comerciant. 
Una dintre aceste tehnici este plata în 4 rate, fără 
costuri suplimentare. Astfel de tehnici par mai le-
gitime (cu referire la dreptul comercial) în cazul 
unor plăţi imediate sau în numerar, a unor reduceri 
sau atunci când se impun penalităţi de întârziere 
a plăţii, însă ele par incompatibile cu deontologia 
acestor profesii, fi ind în contradicţie totală cu prac-
ticile comerciale. Există, desigur, și unele excepţii 
de la această regulă – de exemplu, poate fi  accep-
tată propunerea clientului, atunci când acesta și-a 
exprimat în mod unilateral dorinţa de a-i plăti pro-
fesionistului liberal în mai mult de 4 tranșe. Pentru 
specialiștii în ortodonţie și obstetrică, de exemplu, 
se poate introduce un proces extins de plăţi amâna-
te, cu condiţia că aceste plăţi nu-i vor crea o povară 
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suplimentară pacientului. Practica reducerilor de 
numerar pentru plăţi prompte permite clientului să 
benefi cieze de o reducere netă a sumei care poate 
fi  de 2%, 10% sau 15%. Această practică, atractivă 
pentru client, cu toate acestea, induce unele efecte 
perverse, inclusiv împărţirea inegală între plătitorii 
rapizi și plătitorii ce-și eșalonează plata. 

Asociaţia profesională a medicilor și-a exprimat 
în mod frecvent angajamentul său faţă de natu-
ra necomercială a profesiei medicale și a adoptat 
dispoziţii cu privire la practicile de creditare ale 
clienţilor (pacienţilor). Pe de o parte, onorariile ar 
trebui să fi e proporţionale cu serviciul furnizat și 
cu capacitatea pacientului de a fi  în măsură să le 
plătească, iar pe de altă parte, este interzis să se 
practice penalităţi de plată. Aceste reguli, deşi 
sunt contrare normelor cu privire la avocaţi, sunt 
întotdeauna în conformitate cu principiile etice 
ale medicinii, chiar dacă acestea tind uneori să fi e 
ocolite pentru a satisface nevoile fi nanciare ale 
pacienţilor. 

În medicina liberală americană preţul prestaţiei 
pentru ajutorul medical este produsul negocierii 
contractuale private cu asigurătorii privaţi. Pentru 
remunerarea medicilor liberali există trei modalităţi: 
plata pentru serviciu, capitaţia (plata după numărul 
de pacienţi) sau salariul. În ceea ce priveşte relaţia 
medicilor cu producătorii de medicamente, legisla-
ţia americană permite publicitatea cu privire la me-
dicamentele cu prescripţie medicală, iar pieţele de 
medicamente fără prescripţie medicală și generice 
sunt, de asemenea, proeminente în alegerea prac-
ticienilor medicali. Legea îi obligă pe producătorii 
de medicamente să dezvăluie relaţiile lor cu medi-
cii. Informaţiile colectate sunt făcute publice. Statul 
Minnesota, de exemplu,  a fost primul care a impus 
necesitatea declaraţiei de plăţi și cadouri cu o valoa-
re mai mare de 100 dolari SUA [3, pp.93-107].

În afară de aceste prevederi, trebuie de 
menţionat faptul că alegerea medicului de către 
pacient este condiţionată de sistemul de sănătate. 
Practica profesiilor liberale este deci condiţionată 
încă de anumite reguli manageriale ale asigurărilor 
private. 

După cum se poate observa din cele expuse 
mai sus, în SUA rolul pieţei are o importanţă des-
tul de mare pentru profesiile liberale, ele căzând și 
sub incidenţa legilor antitrust; atât doar că în cazul 

acestor profesii este nevoie de a privi mai atent, mai 
nuanţat, pe de o parte, pentru a determina mai clar 
locul unor practici ambigue faţă de protecţia consu-
matorului şi respectarea concurenţei, iar pe de altă 
parte, pentru a nu limita drepturile persoanelor ce 
practică profesii liberale.

Japonia. În Japonia există doi termeni care se 
referă la profesiile liberale: „shigyō” („ocupaţii pro-
fesionale”) şi „jiyūgyō” („profesii liberale”). Primul 
termen se referă strict la profesiile liberale, pe când 
al doilea, pe lângă profesiile liberale, include şi free-
lancerii. 

De regulă, ocupaţiile profesionale trebuie să res-
pecte două condiţii:

1) absolvirea studiilor profesionale de nivel uni-
versitar,

2) utilizarea exclusivă a locului de muncă/func-
ţiei titulare în conformitate cu califi cările naţionale.

Uneori, în cazul când e difi cil de determinat aces-
te criterii, se foloseşte judecata socială pentru a sta-
bili dacă o ocupaţie este sau nu una profesională. 

Legislaţia japoneză, la fel ca şi cea din SUA, nu 
prevede ca persoanele ce exercită ocupaţii pro-
fesionale să aibă un salariu minim. Ea stabileşte 
pentru aceste persoane un sistem discreţionar de 
muncă. Astfel, chiar dacă în contractul de muncă 
se stabilește care sunt orele de lucru, indiferent de 
faptul câte ore persoana a muncit realmente, se va 
considera că a lucrat orele stabilite în contract. Fo-
losirea acestui sistem se datorează faptului că este 
foarte greu de stabilit instrucţiuni specifi ce cu privi-
re la alocarea timpului de muncă şi realizarea aces-
tor servicii [8],[9].

Nu există vreo lege care să reglementeze ocupa-
ţiile profesionale în ansamblu, dar sunt legi aparte 
pentru unele dintre ele. Activitatea avocaţilor, de 
exemplu, este reglementată de Attorney Act [2]. 
Această lege prevede posibilitatea de deschidere a 
unui ofi ciu numai în raza teritoriului baroului în care 
a fost înregistrat. În acest ofi ciu pot activa doar avo-
caţi, practicienii altor profesii nu se admit. Un avocat 
nu poate face parte din mai multe ofi cii. Practicarea 
avocaturii în mod neautorizat este interzisă. Avoca-
ţii, de asemenea, pot activa în administraţia publi-
că în calitate de funcţionari publici pe un termen 
limitat. Ei pot fi  în calitate de judecători part-time 
sau full-time, fără să-şi piardă califi carea de avocat. 
Legea dată mai prevede că pentru a deveni avocat 
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este nevoie de studii în domeniul juridic, susţinerea 
unui examen de admitere în profesie, precum şi sta-
giul cu durata de 1 an la Institutul de Stagieri și Cer-
cetări Juridice al Curţii Supreme, după care avocaţii 
pot exercita profesia în mod individual în birourile 
proprii sau în birouri comune.

Selecţia foarte strictă limitează numărul avoca-
ţilor, ceea ce asigură acordarea unor servicii de ca-
litate înaltă (în cazul SUA, piaţa are rolul principal). 
În scopul reducerii concurenţei, avocaţilor nu li se 
permite să facă publicitate. Astfel este menţinut 
efectivul redus de membri ai baroului și este asigu-
rat statutul elitar al acestuia.

O altă profesie reglementată prin lege este con-
tabilul public certifi cat. Conform legii Certifi ed Pu-
blic Accountants Act [4], contabilii publici îşi pot 
exercita profesia fi e în mod independent, fi e într-o 
societate cu răspundere limitată, dacă se respec-
tă cerinţele obligatorii de depunere şi capitalul 
minim, fi e formând o corporaţie de audit (în cazul 
în care activează împreună mai mult de 5 persoa-
ne), în care pot fi  şi persoane de alte profesii, însă 
acestea trebuie să constituie cel mult 25% dintre 
toţi membrii corporaţiei şi să fi e înregistraţi la In-
stitutul Japonez al Contabililor Publici Certifi caţi. 
Contabilii, la fel ca și avocaţii, trebuie să posede 
studii în domeniul dat, să susţină un examen de 
admitere pentru exercitarea profesiei, să acumule-
ze o experienţă de 2 ani până la examen sau după 
susţinerea acestuia. În cazul corporaţiilor, conta-
bilii îşi pot extinde experienţa, independenţa, nu-
mărul clienţilor, dar şi capacitatea lor de a presta 
servicii pentru companiile mari.

O altă ocupaţie profesională – inginerii profesio-
nişti – este reglementată de legea Professional En-
gineer Act. Activitatea lor presupune „planifi carea, 
cercetarea, designul, analiza, testarea, evaluarea și/
sau ghidarea” privitoare la tehnologiile știinţifi ce [1, 
pp. 1-11]. Legea deosebeşte două tipuri de ingineri 
– ingineri profesionişti propriu-zişi şi asociaţi. Doar 
primii pot deschide un business, pe când cei aso-
ciaţi pot lucra ca angajaţi la primii. Cea de-a doua 
categorie include inginerii ce nu au încă califi care, 
adică sunt ucenici. După ce obţin califi carea, aceștia 
pot să creeze un business, activând ca ingineri pro-
fesionişti propriu-zişi, însă numai după ce trec două 
etape de examinare. Trecerea de prima etapă de 

examinare este sufi cientă pentru a activa doar ca 
asociaţi. A doua examinare poate avea loc numai 
după o experienţă de 4 ani sub mentoratul unui in-
giner profesionist propriu-zis. 

Mai sunt şi alte profesii, care sunt reglementate 
prin intermediul legilor, precum: avocaţii de paten-
te, dieteticienii, profesioniştii din domeniul sănătă-
ţii, notarii. În general, profesiile liberale în Japonia 
au un nivel înalt de reglementare, datorită, în speci-
al, organelor de stat, dar şi asociaţiilor profesionale 
la nivel regional. Motivul care stă la baza acestor re-
glementări este obţinerea unui nivel înalt al calităţii 
serviciilor date pentru societate. Cu regret, aceasta 
se realizează, uneori, cu preţul reducerii numărului 
de persoane ce exercită ocupaţii profesionale ra-
portat la numărul total al populaţiei. 

Concluzii. Definiţiile profesiilor liberale, for-
mulate în legile SUA şi ale Japoniei, subliniază 
caracterul intelectual și calitatea superioară a 
muncii prestate. Definiţia japoneză accentuează, 
totodată, necesitatea utilizării funcţiei/locului de 
muncă doar conform calificărilor naţionale, iar 
definiţia americană evidenţiază deosebirea aces-
tor profesii de cele ce presupun lucrul de rutină 
fizic, mecanic, manual sau mintal. În Japonia, per-
soanele cu profesii liberale nu beneficiază de un 
salariu minim garantat de stat, iar în SUA aceste 
persoane pot obţine un asemenea  salariu doar 
în anumite condiţii. Pentru majoritatea profesiilor 
liberale sunt obligatorii obţinerea licenţei de ac-
tivitate și susţinerea examenului de admitere în 
cadrul profesiei. În reglementarea exercitării pro-
fesiilor liberale,  SUA se bazează mai ales pe rolul 
pieţei şi al asociaţiilor profesionale, iar în Japonia 
atestăm o reglementare mult mai strictă de par-
tea statului și a asociaţiilor profesionale. Există di-
verse structuri organizatorico-juridice acceptate 
pentru persoanele care practică profesii liberale: 
întreprinderi individuale, societăţi cu răspundere 
limitată, corporaţii. În SUA sunt permise legal mai 
multe modalităţi de efectuare de către clienţi a 
plăţilor pentru serviciile profesionale: creditarea 
în mai multe tranșe, transferul imediat, precum şi 
oferirea de reduceri, în special pentru unele pro-
fesii cum sunt cele din domeniul medicinii, aces-
te modalităţi de plată fiind însă interzise pentru 
avocaţi. 
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REZUMAT

Defi niţii şi mecanisme de reglementare a pro-

fesiilor liberale în SUA şi Japonia. În articol sunt 
analizate defi niţiile profesiilor liberale şi mecanis-
mele ce le reglementează în SUA şi Japonia, având 
în vedere faptul că rolul principal în reglementarea 
lor îl ocupă diferite instituţii: piaţa în SUA şi statul şi 
asociaţiile profesionale în Japonia. 

ABSTRACT

Defi nitions and Mechanisms Regulating the 

Liberal Professions in the USA and Japan. In this 
article are analyzed the defi nitions of liberal profes-
sions and the mechanisms regulating them in the 
USA and Japan, given that the main role in their 
regulation is occupied by diff erent institutions: the 
USA market and state and professional associations 
in Japan.

 РЕФЕРАТ

 Дефиниции и механизмы урегулирования 

либеральных профессий в США и в Японии. В 
данной статье проанализированы определения 
либеральных профессий и механизмы их уре-
гулирования в США и в Японии, так как главная 
роль в их урегулировании занимают различные 
учреждения: рынок в США и государство и про-
фессиональные ассоциации в Японии. 


