ETICĂ și
PROFESIONALISM
www.amcor.ro

CINE SUNTEM
AMCOR este Asociația Consultanților în Management
din România care reunește firme de consultanță în
management și PFA cu cod CAEN 7022.
Ne propunem să fim vocea practicienilor din domeniul
consultanței în management în relația cu autoritățile
statului român, cu organismele naționale și
internaționale de consultanță în management, dar și cu
întreaga comunitate de consultanți.
Misiunea noastră este de a aduce valoare adăugată
membrilor noștri prin promovarea unui climat de
profesionalism și etică pe piața de consultanță în
management din România.

Membri ai:

www.amcor.ro

1990 - Înființare
2000 - AMCOR devine membră FEACO (Federația Europeană a
Asociațiilor de Consultanță în Management)

30 DE ANI DE
EXCELENȚĂ

2002 - AMCOR devine membră ICMCI (Consiliul Internațional al
Institutelor de Consultanță în Management).

2003 - AMCOR devine membră în Consiliul Consultativ al Negociatorului
Șef al României.

60 DE MEMBRI

21 DE CMC

AMCOR obține recunoaşterea de către Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale a profesiei de consultant în management şi consultant în
IT, precum şi înscrierea acestor două profesii în Clasificarea Ocupaţiilor din
România.
AMCOR reușește înscrierea în codul CAEN a codului 7022, Consultanță
pentru afaceri și management.

2008 - AMCOR devine Registrul Național al Firmelor de Consultanță din
România în relația cu organismele Comisiei Europene (cf. Directivei
123/2006/EC) și a înființat Comisia Profesională de Fonduri Europene.

800
DE EXPERȚI
ANGAJAȚI ÎN
FIRMELE
MEMBRE

2009 - AMCOR devine membră UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din
România) și realizează primul studiu anual al pieței de consultanță în
management din România.

2010 - AMCOR traduce ”Manualul consultantului în management” și
”Selectarea și utilizarea consultanților”, publică lucrarea ”Consultant în
management” și studiile ”Onorarii și sisteme de onorarii în consultanță” și
”Consultanța - Înger sau Demon?”

2011 - AMCOR devine ”Ambasadorul Standardului European pentru
servicii de consultanță EN 16114”.

2013 - AMCOR organizează prima ediție a concursului AMCOR Awards,
etapă națională a concursului internațional Constantinus Awards.

2010-Prezent - AMCOR organizează numeroase conferințe regionale și
naționale, evenimente Professional Corner, adunări generale, sesiuni de
atestare națională și de certificare CMC, scrie adrese, articole, studii, acordă
interviuri etc.

www.amcor.ro

MEMBRI

MEMBRI CMC ȘI FONDATORI

www.amcor.ro

BENEFICII MEMBRI
PROMOVARE
ONLINE ȘI
OFFLINE

CHANGING
THE MARKET

EVENIMENTE

 Pot folosi logo-urilor AMCOR și CMC pe cărți de vizită, materiale
profesionale, prezentări etc.
 Pot apărea în newsletterul AMCOR FIRMS
 Pot susține prezentări: best practices, do & don’t, lessons learned,
povești de succes, proiecte etc.
 Pot avea prezentări de firmă și CMC pe website-ul AMCOR
 Pot redacta articole și acorda interviuri pentru: website-ul
www.amcor.ro, publicațiile partenere, paginile de Facebook și
LinkedIn, AMCOR YouTube Channel
 Se pot promova ca membru al breslei consultanților în management
din cadrul AMCOR care respectă un Cod Etic, care se atestă național
și care prestează servicii de consultanță în management la standarde
calitative înalte
 Se pot promova pe plan internațional prin facilitarea de către AMCOR
a comunicării cu alți consultanți CMC din cadrul ICMCI
 Se pot promova în cadrul evenimentelor AMCOR și ale partenerilor
 Sunt consultați pentru adresele transmise către autorități
 Sunt consultați în legătură cu subiectele care se vor discuta în
comitetele de monitorizare și grupurile de lucru din cadrul ministerelor
 Pot susține prezentări la evenimentele AMCOR și ale partenerilor
unde puteți crea awareness asupra unei problematici
 Pot participa la reuniuni, întâlniri, grupuri de lucru organizate de
autorități
 Pot transmite sesizări către Comisia de Etică
 Pot trimite propuneri de noi adrese și de subiecte de interes care să fie
dezbătute în AMCOR sau în relația cu autoritățile
 Sunt informați periodic cu privire la răspunsurile primite din partea
autorităților la adresele depuse
 Pot participa gratuit la evenimentele AMCOR: conferințe naționale și
regionale, evenimente Professional Corner, întâlniri comisii
profesionale, întâlniri de lucru
 Pot participa gratuit sau cu discount la evenimentele partenerilor
 Pot trimite propuneri de evenimente Professional Corner
 Pot participa ca speaker la evenimente de profil, inclusiv
internaționale, unde se pot promova

www.amcor.ro

BENEFICII MEMBRI
SESIUNI

 Pot participa la sesiunile de atestare națională
 Pot participa la sesiunile de certificare internațională CMC
 Taxe CMC anuale mai mici pentru consultanții CMC din firme
membre AMCOR

PROIECTE

 Au oportunitatea de a colabora cu AMCOR sau cu firmele membre
în diverse proiecte
 Au oportunitatea de a angaja consultanți din cadrul ASE sau UB prin
proiectele de internship implementate de AMCOR
 Pot colabora cu consultanți din străinătate prin intermediul FEACO
și ICMCI în cadrul cărora AMCOR este membră

MATERIALE
PROFESIONALE
CURSURI

 Au acces gratuit la: cercetări, sondaje, studii de piață, ghiduri, cărți,
prezentări, interviuri, articole, standarde: ISO 20700, EN 16114
 Se pot implica în realizarea de ghiduri, broșuri, prezentări
 Consultanții din firmele membre AMCOR pot participa la cursurile
organizate de Asociație în condiții financiare mai avantajoase
 Pot susține cursuri în cadrul AMCOR sau ASE și UB
 Pot transmite către AMCOR noi propuneri de cursuri
De asemenea, orice inițiativă a membrilor AMCOR care are ca scop
profesionalizarea mediului de afaceri este susținută. Comisiile
profesionale existente în AMCOR sunt un exemplu al acestui suport
acordat de Asociație membrilor săi.
AMCOR susține networking-ul, schimbul de experiență, de know how
și de bune practici, colaborările și parteneriatele, facilitând comunicarea
între membri, dar și în relația cu autoritățile statului român.
Toate cererile interne (cel mai adesea sunt propuneri de colaborare
pentru diverse proiecte) ale membrilor AMCOR sunt distribuite în
rândul colegilor din Asociație. Cererile externe de oferte de servicii de
consultanță primite de AMCOR sunt distribuite numai firmelor de
consultanță atestate național.
Comunicare în timp real pe grupul AMCOR de pe What’s App.
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SERVICII

ATESTARE NAȚIONALĂ a firmelor de consultanță în
management
ATESTARE
NAȚIONALĂ

CERTIFICARE INTERNAȚIONALĂ CMC a consultanților
în management

CERTIFICARE
CMC

EVENIMENTE

EVENIMENTE
REPREZENTARE
ÎN CM, GTL, SCS,
CCE, CCT, CPSC
CURSURI
STUDII

Reprezentare în COMISIILE PROFESIONALE AMCOR,
dar și în COMITETELE DE MONITORIZARE,
GRUPURILE DE LUCRU și ORGANISMELE create la
nivelul
AUTORITĂȚILOR
DE
MANAGEMENT,
MINISTERELOR, GUVERNULUI etc.






CM POIM
SCS MEDIU
CM PNDR
CM POR
CM POC







CCE POIM
CCT PNS
FEAMAPA
GTL-uri
CPSC

CURSURI
STUDII
www.amcor.ro

PROMOVĂM ETICA ȘI
PROFESIONALISMUL ÎN
CONSULTANȚA ÎN MANAGEMENT
www.amcor.ro

ATESTARE NAȚIONALĂ
PROCEDURĂ
CONFORMĂ CU
PRINCIPIILE
FEACO

AMCOR organizează de mai bine de 18 ani două sesiuni anuale de
atestare națională a firmelor de consultanță în management și a
persoanelor fizice autorizate care au codul CAEN 7022.

8 DOMENII DE

Domeniile de activitate pentru care se poate obține atestarea
națională sunt:

ACTIVITATE

Sesiunile sunt organizate în baza unei proceduri create în
conformitate cu principiile FEACO. Procedura este disponibilă
online. Diploma este valabilă 3 ani putând fi reînnoită.










4 SECTOARE DE
ACTIVITATE

Sectoarele de activitate pentru care se poate obține atestarea
națională sunt:





1 COMISIE DE
ATESTARE
NAȚIONALĂ

Dezvoltarea organizațiilor și strategie
Management financiar și de risc
Operațiuni și procese interne
Marketing și vânzări
Resurse umane și managementul schimbării
Digitalizare și concepte tehnologice
Management de proiecte, Management interimar
Alte servicii de consultanță

Industrie
Agricultură
Construcții
Servicii

Comisia de atestare națională:





Norbert Höckl, președintele comisiei
Cristian Găină, membru comisie
Cătălin Hristea, membru comisie
Marian Mocan, membru comisie
www.amcor.ro

CERTIFICARE INTERNAȚIONALĂ CMC

CMC
STANDARD DE
CALITATE ÎN
CONSULTANȚĂ
RECUNOSCUT
GLOBAL ÎN PESTE
45 DE ȚĂRI,
INCLUSIV SUA, UK,
GERMANIA,
JAPONIA, CHINA,
AUSTRALIA,
ȚĂRILE UE

AMCOR organizează din anul 2002 câte două sesiuni anuale
de certificare internațională CMC a consultanților în
management cu experiență.
Sesiunile sunt organizate în baza unei proceduri ICMCI.
Titlul CMC (Certified Management Consultant) certifică
faptul că persoana respectivă îndeplinește cele mai înalte
standarde de profesionalism și etică în consultanța în
management.
Categoriile certificării CMC sunt:
 CMC - titlu acordat consultanților în management activi
 CMC Professional Leader - titlu acordat consultanților
în management care nu mai profesează la data acordării
Diploma CMC se acordă pe o perioadă de 3 ani existând
posibilitatea reînnoirii acesteia.
Consultanții CMC respectă în exercitarea profesiei lor
standardele SR EN 16114 ”Management consultancy
services” și ISO20700 ”Guidelines for management
consultancy services”.
Comisia de certificare CMC:
 Sorin Caian, președintele comisiei
 Augustin Boer, membru comisie
 Iulian Sorescu, membru comisie

www.amcor.ro

EVENIMENTE
 CONFERINȚE
REGIONALE
 CONFERINȚE
NAȚIONALE
 EVENIMENTE
PROFESSIONAL
CORNER
 ÎNTÂLNIRI
FORMALE ȘI
INFORMALE
 SESIUNI

AMCOR organizează anual evenimente cu scopul de a facilita
schimbul de know how și de bune practici, pentru networking,
pentru a pune bazele unor viitoare colaborări și parteneriate etc.
Speakeri cu experiență în domeniul consultanței în management
din România și din străinătate sunt invitați să participe la
evenimentele AMCOR.
Printre invitați se numără consultanți, beneficiari ai misiunilor de
consultanță, reprezentanți ai autorităților statului român, presă.
Temele sunt de interes pentru practicienii din domeniul
consultanței în management și pentru clienții lor.

COMISII
5 COMISII
PROFESIONALE

Comisiile profesionale create în cadrul AMCOR sunt:






Comisia Profesională Fonduri Europene (CPFE)
Comisia Profesională Agricultură (CPA)
Comisia Profesională Achiziții Publice (CPAP)
Comisia Profesională Ajutoare de Stat (CPAS)
Comisia Profesională Metodologică (CPM)

Misiunea lor este de a asigura un cadru organizat pentru schimburi
profesionale legate de problematica proiectelor finanțate prin
fonduri europene, de problematica achizițiilor publice, a ajutoarelor
de stat, de creșterea vitezei de absorbție a instrumentelor structurale
etc. prin formularea de adrese, luări de poziție, prin crearea unui
dialog cu instituțiile statului.

1 COMISIE
DE ETICĂ

Comisia de Etică se asigură că membrii AMCOR respectă Codul
Etic și acționează în cazul încălcării lui.
www.amcor.ro

REPREZENTARE
AMCOR are reprezentanți cu drept de vot în:

CM

SCS

CCT

CPSC

CCE

 CM POIM (Comitetul de Monitorizare Programul Operațional
Infrastructură Mare)
 SCS Mediu (Subcomitetul Sectorial Mediu)
 CM PNDR (Comitetul de Monitorizare Programul Național de Dezvoltare
Rurală)
 CCT PNS (Comitetul Consultativ Tematic Planul Național Strategic 20212027)
 FEAMAPA (Fondul European pentru Afaceri Maritime și Activități
Pescărești și de Acvacultură)
 CPSC (Comitetul pentru Parteneriatul cu Societatea Civilă)
 CCE POIM (Comitetul de Coordonare a Evaluării Programului Operațional
Infrastructură Mare)
 GTL POCU (Grupuri Tehnice de Lucru Programul Operațional Capital
Uman): GTL Ocupare, GTL Antreprenoriat și Economie Socială, GTL
Serviciul Public de Ocupare, GTL Dezvoltare Locală plasată sub
Responsabilitatea Comunității, GTL Servicii Sociale, GTL Servicii
Medicale, GTL Educație
și reprezentanți cu rol de observator în:

GTL

 CM POC (Comitetul
Competitivitate)

de

Monitorizare

Programul

Operațional

AMCOR a fost propusă de MFE (Ministerul Fondurilor Europene) în CCAF
(Colegiul pentru Consultarea Asociațiilor și Fundațiilor) creat la nivelul SGG
(Secretariatului General al Guvernului).
Pentru perioada de programare 2021-2027, AMCOR a fost selectată ca partener
în cadrul Comitetului de Coordonare pentru Managementul Acordului de
Parteneriat 2021-2027, dar și în POCIDIF (Programul Operațional Creștere
Inteligentă, Digitalizare și Intrumente Financiare), POEO (Programul Operațional
Educație și Ocupare), POR (Programul Operațional Regional), PODD (Programul
Operațional Dezvoltare Durabilă) și POS (Programul Operațional Sănătate).
www.amcor.ro

CURSURI

FINANCIAL
MANAGEMENT

AMCOR organizează la cerere cursuri ”Consulting - Tools,
Skills & Ethics” pentru grupuri de minimum 5 cursanți.
Lectorii provin din firme de consultanță în management cu o
importantă experiență în domeniu.

CONSULTANȚA ÎN
MANAGEMENT:
KNOWLEDGE,
COMPETENCE &
SKILLS

CONSULTANȚA ÎN
MANAGEMENT:
ORGANIZAREA
FIRMEI, ONORARII
ȘI PREȚURI, ETICĂ
ȘI DEONTOLOGIE
PROFESIONALĂ

Cui se adresează?
 Consultanților aflați la început de carieră
 Persoanelor care doresc să urmeze o carieră în
consultanță
Scopul organizării acestor cursuri tematice este acela de a-i
ajuta pe cursanți să se familiarizeze cu concepte specifice
domeniului, să afle care sunt cele mai importante cunoștințe,
competențe și aptitudini pe care ar trebui să le aibă un
consultant în management, dar și să interacționeze cu
profesioniști care activează pe piața de consultanță în
management de mai mulți ani și care cunosc specificul local
al acesteia.
Metoda de lucru: interactivă

www.amcor.ro

STUDII
PIAȚA DE
CONSULTANȚĂ ÎN
MANAGEMENT

CONSULTANȚA ÎNGER SAU DEMON?

GHIDURI

Studiul pieței de consultanță în management din România este
o inițiativă anuală a AMCOR începută în anul 2008.
Studiul își propune să fie o oglindă a pieței de consultanță,
oferind anual informații importante despre evoluția și
dimensiunea pieței de consultanță, despre onorariile practicate
în acest domeniu, cererea și oferta de servicii de consultanță,
despre specificul firmelor de consultanță, al beneficiarilor
misiunilor de consultanță, dar și al proiectelor implementate,
previziuni ale pieței și multe altele.
”Consultanța - înger sau demon?” este un studiu realizat din
perspectiva beneficiarilor de servicii de consultanță în
management.

Acestor studii li se adaugă alte ghiduri elaborate de AMCOR:
”Etică și bune practici în consultanță”, ”Ghid de bune practici
în gestionarea relației consultant-client”, ”Onorariul în
consultanță. Cum plătesc serviciile de consultanță în
management”, ”Onorarii și sisteme de onorarii în consultanță”,
”Selectarea și utilizarea consultanților în management”,
”Impactul Covid-19 asupra pieței de consultanță în
management din România”.

www.amcor.ro

PARTENERI INSTITUȚIONALI

PARTENERI MEDIA

www.amcor.ro

CSR
2
PARTENERI
INSTITUȚII DE
ÎNVĂȚĂMÂNT
SUPERIOR

AMCOR are două parteneriate încheiate cu două
instituții de învățământ superior: ASE (Academia de
Studii Economice) și UB (Universitatea din București).
AMCOR susține din 2009 programul de masterat
”Managementul proiectelor” derulat de ASE, Facultatea
de Management.

CURSURI
SUSȚINUTE DE
MEMBRII AMCOR
ÎN CADRUL ASE

În cadrul acestei colaborări, consultanți în management
din cadrul AMCOR au susținut cursuri dedicate
masteranzilor.

3

În perioada 2009-2012 AMCOR a acordat 3 burse de
studiu unor studenți din cadrul ASE în urma organizării
unor concursuri de eseuri cu temele: ”Etica în afaceri”,
”Particularitățile managementului de proiect în
România” și ”Ce este consultanța în management și care
este impactul ei asupra organizațiilor?”

BURSE DE
STUDIU
ACORDATE DE
AMCOR

STAGII DE
PRACTICĂ

De asemenea, numeroase firme membre AMCOR le-au
oferit stagii de practică studenților și masteranzilor ASE
și UB, care ulterior au avut posibilitatea de a se angaja în
firmele în care au făcut practică sau în alte firme de
consultanță în management.

www.amcor.ro

PROIECTE

3
PROIECTE
POSDRU
IMPLEMENTATE
CU SUCCES

AMCOR a susținut cultura antreprenorială prin
implicarea în proiectul ”Promovarea culturii
antreprenoriale: adaptabilitate, dinamism, inițiativă
în industria electronică”, cofinanțat din Fondul Social
European prin Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investește în
oameni!
www.elan-romania.eu

În perioada februarie 2012-iunie 2013 AMCOR a fost
partener în proiectul de practică POSDRU 81513 ”Practică de calitate pentru manageri, manageri de
calitate în practică” implementat de ASE București și
AMCOR.
http://www.practicamanager.ase.ro/

În perioada mai 2014-octombrie 2015 AMCOR a fost
partener în proiectul de practică POSDRU 137080 ”Practică azi pentru a deveni managerul de mâine!”
implementat de ASE București, AMCOR, Grupul de
Consultanță pentru Dezvoltare DCG - Structural
Consulting Group și Asociația Studenți și Profesioniști
IT&C - ASPI.
www.viitor-manager.ase.ro

www.amcor.ro

ÎNSCRIERE
CONDIȚII
ÎNSCRIERE

Pot deveni membru AMCOR firmele de consultanță în
management și persoanele fizice autorizate care:
 au cel puțin 1 an de activitate
 oferă servicii de consultanță în management și training
conform cod CAEN 7022

PAȘI
ÎNSCRIERE

PĂSTRAREA
CALITĂȚII DE
MEMBRU

Pași pentru înscriere:
 completarea cererii de înscriere disponibilă online
 transmiterea ei alături de un certificat constatator de la
Registrul Comerțului pe adresa alexandra.pusca@amcor.ro
 achitarea taxei de înscriere în baza facturii proforme
eliberate de AMCOR
Pentru păstrarea calității de membru:
 trebuie respectate Codul Etic și Statutul AMCOR
 firmele trebuie să parcurgă cu succes procedura de atestare
națională
 cotizațiile de membru trebuie achitate în termenele stabilite
în statut

CONSILIU DIRECTOR
Petre Luigi Luican (Proconsult) - Președinte
Marian Mocan (Expert Consulting) - Vicepreședinte
Cătălin Hristea, CMC (PMSolutions) - Membru, fost președinte AMCOR
Augustin Boer, CMC (BDO Business Advisory) - Membru
Cristian Găină, CMC (Gapa) - Membru
Ana Timea Ghiulai (Eurotop Consulting) - Membru
Valeriu Lazăr (Business Intelligent Services) - Membru
Iulian Sorescu, CMC (Noerr Finance & Tax) - Membru

www.amcor.ro

CONTACT
str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, sector 2, București, cod poștal 024015,
tel: 021.311.51.75, fax: 031.817.44.8,
e-mail: office@amcor.ro, website: www.amcor.ro
Persoană de contact: Alexandra Pușcă, manager
alexandra.pusca@amcor.ro, tel: 0722.599.503

www.amcor.ro
Sursa foto: Unsplash.com

