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INTRODUCERE 
 
 

  

 

 

Acest studiu a fost realizat de AMCOR (Asociația 

Consultanților în Management din România) în contextul 

pandemiei COVID-19 pentru a analiza ”Impactul COVID-19 

asupra pieței de consultanță în management din România”.  

 

Studiul a fost elaborat în baza răspunsurilor primite de la 33 

de firme respondente. Firmele respondente au fost exclusiv 

firme de consultanță în management cu cifre de afaceri 

cuprinse între sub 200.000 euro și peste 1 milion de euro.  

 

Studiul cuprinde răspunsuri primite atât de la firme mari de 

consultanță în management cât și de la firme mici și 
considerăm că este reprezentativ, prin rezultatele sale, pentru 

ansamblul pieței de consultanță. 

 

Le mulțumim tuturor participanților la acest studiu, atât 

celor care au furnizat date cât și celor care le-au analizat și 
interpretat. 

 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 



 
 

CAPITOLUL I: Specificul firmelor respondente 

 
CIFRA DE AFACERI A COMPANIILOR 

RESPONDENTE 
REGIUNEA GEOGRAFICĂ DIN CARE 

PROVIN COMPANIILE RESPONDENTE 

64% 

27% 

9% 

64%  <200.000 euro 
27% 200.000-500.000 euro 
9% >1 milion euro 

33% 

13% 

7% 
7% 

20% 

13% 

7% 

33%  București-Ilfov 
20% Sud-Est 
13% Vest 
13% Sud 
7% Nord-Vest 
7% Nord-Est 
7% Centru 



 
 

CAPITOLUL I: Specificul firmelor respondente 

 
SECTOARE DE ACTIVITATE DIN CARE 
PROVIN COMPANIILE RESPONDENTE 

IMPLICAREA FIRMELOR RESPONDENTE 
ÎN PROIECTE CU FONDURI UE 

9% 

46% 

9% 

36% 

46%  Industrie 
36% Servicii 
9% Agricultură 
9% Construcții 

45% 

55% 

55%  Nu 
45% Da 



 
 

CAPITOLUL II: Impactul crizei COVID-19 

 
FIRMA DVS. A FOST AFECTATĂ DE CRIZA 

COVID-19? 
CARE A FOST IMPACTUL CRIZEI COVID-

19 ASUPRA FIRMEI DVS.? 

73% 

27% 

73%  Da 
27% Nu 

18% 

55% 

27% 

55% Negativ 
27% Pozitiv 
18% Nu m-a afectat 



 
 

CAPITOLUL II: Impactul crizei COVID-19 

 
CARE A FOST IMPACTUL CRIZEI COVID-

19 ASUPRA CLIENȚILOR DVS.? 
PRINCIPALELE EFECTE ALE PANDEMIEI 

COVID-19 

18% 

55% 

18% 

9% 
5% 

11% 

37% 26% 

11% 

5% 
5% 

37%  Scădere CA 
26% Șomaj tehnic 
11% Problemă cash-flow 
11% Reducere activitate 
5% Dificultăți implementare proiecte 
5% Reziliere contracte 
5% Teama de a lucra la birou 

55%  Negativ 
18% Pozitiv 
18% Nu i-a afectat 
9% Nu știu 



 
 

CAPITOLUL III: Gestionarea crizei COVID-19 

 
MĂSURI PENTRU DEPĂȘIREA CRIZEI 

COVID-19 
Printre principalele măsuri luate de firmele 
respondente pentru gestionarea crizei COVID-19 s-
au numărat:  

 25% Măsurile de protejare a sănătății 
 15% Munca de acasă 

 15% Reducerea cheltuielilor cu salarii, 
onorarii și terți 

 15% Șomajul tehnic 

 5% Investițiile în digitalizare 

 5% Renegocierea contractelor cu furnizorii 

 5% Reorganizarea activității 
 5% Investițiile în publicitate 

 

Din totalul respondenților, 
 5% au declarat că li s-a părut imposibil să 

gestioneze această criză 

 5% au declarat că au încercat fără succes să 
acceseze programul IMM Invest 

 

15% 

15% 

5% 

15% 
5% 

5% 

25% 

5% 

5% 
5% 



 
 

CAPITOLUL III: Gestionarea crizei COVID-19 

 

DO 
Adaptare și flexibilitate atât în relația cu angajații cât 

și cu clienții: program flexibil, munca de acasă, 
mutarea accentului către obiective, reorganizarea 

activității, repoziționarea pe piață etc. 

Controlul costurilor: prudență în realizarea de 

investiții, renegocierea contractelor cu furnizorii, 

reducerea salariilor și a onorariilor, reducerea 

costurilor cu terții, șomajul tehnic, încetarea unor 

contracte etc. 

Protejarea sănătății: măsuri de distanțare la locul de 

muncă, purtarea de măști de protecție și folosirea de 

dezinfectant pentru protejarea sănătății angajaților și 
clienților, respectarea măsurilor impuse de autorități, 
munca de acasă, menținerea nivelului de încredere al 

angajaților 
Alte măsuri: rezolvarea activităților întârziate, 

gestionarea foarte bună a proiectelor, atragerea de 

surse de finanțare europeană, contractarea unor 

credite prin programul IMM Invest, publicitate, 

găsirea de noi clienți etc.  

DON’T 
Lipsa de flexibilitate și de comunicare în relația cu 

angajații și cu clienții: program fix, munca la birou în 

ciuda riscurilor existente etc. 

Un control deficitar al costurilor: investiții 
imprudente care nu sunt strict necesare, creșterea 

cheltuielilor cu salariile, cu furnizorii sau cu terții, 
păstrarea angajaților neperformanți, creșterea 

onorariilor etc. 

Lipsa măsurilor de protejare a sănătății angajaților și 
clienților: nerespectarea măsurilor impuse de 

autorități, organizarea de întâlniri și deplasări, 
încurajarea unor activități umane cu contact direct 

etc. 

Alte măsuri: o parte dintre respondenți ne-au 

semnalat că nu au reușit să renegocieze contractele cu 

furnizorii, că s-au confruntat cu achitarea cu 

întârziere destul de mare a cererilor de plată ceea ce 

le-a îngreunat desfășurarea activității.  

 



 
 

CAPITOLUL IV: Gestionarea crizei post COVID-19 

 

INVESTIȚII 
Printre principalele investiții propuse de către 

respondenți se numără:  

 

 Digitalizare/automatizare 

 IT 

 Sănătate 

 Agricultură 

 Industria feroviară  

 Industria aerospațială 

 Industria imobiliară  

 Achiziția de noi firme 

 Servicii la domiciliu 

 Training-uri online 

 Activități complementare activității de bază 

 Accesarea de fonduri europene 

 



 
 

CAPITOLUL IV: Gestionarea crizei post COVID-19 

 
RELANSAREA ECONOMIEI 

Printre principalele măsuri propuse de relansare a 

economiei se numără:  

 Investiții ale statului român în infrastructura publică 

și în siguranța publică 

 Investiții în IT (ex. digitalizarea instituțiilor publice 

în special în ceea ce privește lucrul cu publicul, 

tehnologia de securitate a datelor și protecție 

împotriva atacurilor cibernetice) 

 Investiții în agricultură 

 Investiții în industria chimică 

 Investiții în turism, construcții și transport (acestea 

fiind sectoare foarte afectate de criză) 
 Investiții în sectorul privat cu un important efect de 

multiplicare 

 Desfășurarea tuturor activităților economice cu 

respectarea unor reguli clare de protejare a sănătății  
salariaților și clienților 

 Reducerea taxelor și impozitelor și o mai bună 

colectare a taxelor la bugetul de stat 

 Reducerea ajutoarelor/stimulentelor sociale 

 Atragerea de fonduri europene 

 

 



 
 

CAPITOLUL IV: Gestionarea crizei post COVID-19 

 MĂSURI PENTRU DESFĂȘURAREA 
ACTIVITĂȚII ÎN CONDIȚII DE 

SIGURANȚĂ 

 Printre măsurile menționate de firmele 

respondente se numără: munca de acasă, 
lucrul în ture pentru limitarea contactului 

uman, purtarea de măști de protecție, 
folosirea de gel igienizant, reorganizarea 

spațiului de lucru la birou, asigurarea de 

transport individual al angajaților și evitarea 

mijloacelor de transport în comun, mutarea 

unor activități în mediul online, dar și 
respectarea măsurilor impuse de autorități. 
 

 Toate aceste măsuri au avut rolul de a le 

proteja în primul rând sănătatea angajaților și 
a clienților, dar și de reluare a activității în 

condiții de siguranță.  



 
 

CAPITOLUL V: Relația cu autoritățile statului român 

 CUM PERCEPEȚI RELAȚIA CU 
AUTORITĂȚILE ROMÂNE ÎN GESTIONAREA 

CRIZEI COVID-19? 

CONSIDERAȚI CĂ AUTORITĂȚILE AU 
ȚINUT CONT DE PROPUNERILE DVS.? 

37% 

27% 

27% 

9% 

37%  Pozitivă 
27% Negativă 
27% Neutră 
9% Nu știu 

45% 

55% 

55%  Nu 
45% Da 



 
 

CAPITOLUL V: Relația cu autoritățile statului român 

 

MĂSURILE LUATE DE AUTORITĂȚI 
 

Dintre măsurile luate de autoritățile statului român 

în gestionarea crizei COVID-19 firmele 

respondente au remarcat:  

 Limitarea deplasărilor și a circulației publice 

 Purtarea măștilor de protecție  

 Măsurarea temperaturii 

 Pachetele de compensare a pierderilor cauzate 

de apariția virusului COVID-19 (plata 

șomajului tehnic, intenția de finanțare a 

industriei, prorogarea termenului de plată a 

impozitelor) 

 Facilitarea unei comunicări online prin 

transmiterea electronică a declarațiilor și a 

altor documente justificative 

 



CONTACT 

AMCOR, Asociația 
Consultanților în 
Management din România, 
este membră a Federaţiei 
Europene a Asociaţiilor de 
Consultanţă în Management, 
FEACO (www.feaco.org), și 
a Consiliului Internaţional al 
Institutelor de Consultanţă în 
Management, ICMCI 
(www.icmci.org).  

 

Pe plan naţional, AMCOR 
este organismul de 
reglementare a profesiei de 
consultant în management, 
fiind membră a Uniunii 
Profesiilor Liberale din 
România, UPLR 
(www.uplr.ro). 
 
Misiunea AMCOR este de a 
aduce valoare adăugată 
membrilor săi prin 
promovarea unui climat de 
profesionalism şi etică pe 
piaţa de consultanţă în 
management din România. 

ADRESA 

Strada Avram Iancu, nr. 22, 

et. 1, sector 2, București 
TELEFON 

021.311.51.75 

FAX 

031.817.44.81 

E-MAIL 

office@amcor.ro 

 

PREȘEDINTE 

Petre Luigi Luican 

petreluigi.luican@amcor.ro 

 

MANAGER 

Alexandra Pușcă 

alexandra.pusca@amcor.ro 

0722.599.503 

BEFORE 

AFTER 


