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INTRODUCERE 

 

Acest studiu a fost realizat de AMCOR (Asociația Consultanților în 

Management din România) și de membrii săi din Republica 

Moldova, Business Intelligent Services, Gateway & Partners și 

Proconsulting, în contextul pandemiei COVID-19 pentru a analiza 

”Impactul COVID-19 asupra pieței de consultanță în management 

din Republica Moldova”.  

 

Studiul a fost elaborat în baza răspunsurilor primite de la 18 firme 

respondente cu un număr total de 201 angajați. Firmele 

respondente au fost exclusiv firme de consultanță în management 

cu cifre de afaceri cuprinse între sub 50.000 euro și peste 500.000 

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 din Republica Moldova. 

 

Le mulțumim tuturor participanților la acest studiu, atât celor care 

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

 

De asemenea îi mulțumim și Asociației Consultanților în Afaceri 

din Republica Moldova care ne-a sprijinit în acest demers prin 

transmiterea chestionarului care a stat la baza studiului către 

membrii săi.  

 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 
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DESPRE NOI 

 

AMCOR (ASOCIAȚIA CONSULTANȚILOR ÎN 

MANAGEMENT DIN ROMÂNIA) 

 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) a 

fost înființată în septembrie 1990 prin sentința civilă nr. 2036/6 

septembrie 1990, dosar 2059/PJ/1990 în baza convenției de 

constituire din 16 iulie 1990.  

În prezent, AMCOR reunește firme de consultanță și training în 

management (cu cod CAEN 7022), dar și persoane fizice 

autorizate care prestează servicii de consultanță în management 

pentru clienții lor. 

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. La rândul lor, membrii 

AMCOR promovează un climat de profesionalism și etică pe piața 

de consultanță în management din România aderând la Codul Etic 

al Asociației. 

AMCOR este singura asociaţie română membru deplin al FEACO, 

Federaţia Europeană a Asociaţiilor de Consultanţă în Management, 

cu sediul la Bruxelles (www.feaco.org) şi al ICMCI, Consiliul 

Internaţional al Institutelor de Consultanţă în Management 

(www.icmci.org). 

Apartenenţa la AMCOR este o dovadă de responsabilitate socială 

faţă de mediul de business; este totodată o dovadă a încrederii în 

capacitatea organismelor profesionale şi a societăţii civile de a 

influenţa, în mod pozitiv, o piaţă şi un sector economic. 

Pe plan naţional, AMCOR este membră în Uniunea Profesiilor 

Liberale din România, UPLR (www.uplr.ro). 

Pentru mai multe detalii despre AMCOR și activitățile sale vă 

invităm să accesați amcor.ro  

http://www.feaco.org/
http://www.icmci.org/
http://www.uplr.ro/
http://www.amcor.ro/
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BUSINESS INTELLIGENT SERVICES 

 

Istoria grupului BIS își are începutul în anul 2000, odată cu 

fondarea Agenției Intelligent-Services. Prin sinergia acesteia cu 

Casa de Investiții BIS-Capital, s-a consolidat grupul din prezent, 

într-o structură completă și potrivită pentru a urmări misiunea: 

asistență pentru afaceri de succes. Rezultatele excelente 

înregistrate, alăturarea la asociațiile AMCOR și EBA, dar și 

înțelegerea profundă a dinamicii companiilor și piețelor, cultivate 

pe parcursul a 20 ani, a urcat BIS în topul companiilor naționale de 

consultanță. 

BIS prestează o paletă de servicii care sunt într-o permanentă 

dinamică și diversificare, iar pe parcursul activității au realizat 

multiple proiecte de consultanță pentru companii și instituții atât 

din Republica Moldova, cât și din străinătate, în diverse sectoare: 

TIC, financiar bancar, imobiliar, hotelier, logistică, distribuție și 

comerț, agro-alimentar ș.a., în rezultat, stabilind relații temeinice 

de colaborare la nivel local și internațional. 

Principalul potențial și avantaj competitiv, echipa BIS, ce include 

peste 10 experți de cea mai înaltă calificare și cu o experiență vastă 

în diverse domenii, ne permite să realizăm pentru clienții noștri 

cele mai complexe și ambițioase proiecte. Valorile de bază după 

care ne ghidăm sunt integritatea opiniilor, responsabilitatea socială, 

oferirea soluțiilor cu impact în timp și care depășesc valoarea 

investiției.  

Pe scurt, BIS, un acronim pentru Business Intelligent Services, nu 

poate fi descris decât ca un grup de entuziaști și profesioniști, care 

s-au unit printr-un singur scop nobil: să compenseze ceea, ce a 

lipsit cel mai mult în începuturile lor de carieră: sfaturi bune în 

afaceri. 
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SERVICII 

Nu credem în soluții tipizate sau după carte. Știm că soluțiile 

personalizate sunt cele care aduc cele mai bune avantaje 

competitive și adaugă valoare pentru afacerea clienților noștri.  

Aceste soluții transformă companiile și industriile în care operează 

clienții noștri, dar și piața la nivel microeconomic, prin a forma 

concurenți economici puternici. 

 Business Intelligence  

 Dezvoltarea și Planificarea Afacerii  

 Suport în Inițierea Afacerii  

 Analize și Studii de Piață  

 Finanțe Corporative și Investiții 

 

Pentru mai multe detalii despre BIS și activitățile sale vă invităm 

să accesați bis.md 

 

GATEWAY & PARTNERS 

 

Pasiunea Noastră este Creșterea Vânzărilor Internaționale. 

Contribuim la consolidarea vânzărilor internaționale ale clienților 

noștri datorită competenței, echipei și rețelei noastre. 

Gateway & Partners a fost înființată în 2004 și este specializată în 

dezvoltarea internațională a exportatorilor locali. Misiunea noastră 

este de a spori vânzările la export, recomandând clienților noștri 

piețe noi și oferind informații esențiale asupra situației din piețe. 

De-a lungul anilor, am dezvoltat proiecte pentru mai mult de 1.500 

de clienți din diferite industrii. Clienții noștri sunt exportatori locali 

individuali, agenții de promovare a comerțului și clustere. Operăm 

pe orice piață orientată către exportator, din țările nordice și 

Europa până în Mexic și China. 

Gateway & Partners se bazează pe încrederea mai multor 

organizații de promovare a comerțului, cum ar fi Innovation 

http://www.bis.md/
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Norway, Enterprise Estonia, Banca Mondială, Agenția pentru 

Dezvoltare și Investiții din Letonia, Agenția de Investiții din 

Moldova, Enterprise Ireland, Enterprise Lituania și Enterprise 

Georgia, precum și a Asociației de textile din Turcia sau a 

Clusterului de Electronice din Turcia, etc. 

În acest moment suntem o rețea de profesioniști specializați în 

studierea piețelor din diferite țări, calificați pentru a oferi 

informații despre piață și asistență profesională. Avem 7 oficii 

permanente în Letonia, Estonia, Lituania, Moldova, Romania, 

Georgia și Bulgaria 

 

SERVICII 

Livrăm rezultate practice. Economisim banii și timpul în procesul 

de pătrundere pe piețe noi. Ne ocupăm în special de: 

 Atragerea Partenerilor de Vânzări 

 Evenimente de identificare a partenerilor B2B 

 Export Management 

 Analize și Studii de Piață 

 Sondarea Calitativă și Cantitativă a Clienților și 

Benchmarking 

 Monitorizarea Pieței și a Lead-urilor de Vânzări 

 Atragerea investițiilor 

 Studii de Fezabilitate 

 Elaborarea Ofertei de Investiție 

 Atragerea Investițiilor 

 Elaborarea Brandului de Export 

 Designul materialului de marketing 

 Asistență Târguri Comerciale 

 Instruire privind activitatea de Export 

 

Astăzi putem să ne numim pe bună dreptate un Export 

Powerhouse. 

 

Pentru mai multe detalii despre Gateway & Partners și activitățile 

sale vă invităm să accesați gatewaypartners.net 

http://www.gatewaypartners.net/
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PROCONSULTING 

 

Misiunea companiei ProConsulting constă  în acordarea serviciilor 

de consultanţă în vederea iniţierii şi dezvoltării activităţii 

companiilor locale, investitorilor străini şi instituţiilor publice cu 

oferirea serviciilor unice şi în complex. 

ProConsulting este unul dintre liderii locali pe piaţa de consultanţă 

în business; companie acreditată ca membru al Asociației 

Consultanților în Management din România (AMCOR - 

www.amcor.ro), acreditată în programe de finanțare BERD (TAM-

BAS – http://www.ebrd.com) și World Bank (Proiect de 

ameliorare a competitivității PAC - www.chamber.md); echipă de 

profesioniști cu 13 ani experiență în domeniu; companie cu un 

portofoliu de peste 1500 proiecte de consultanță și peste 3000 

business planuri implementate cu succes și cca 1000 clienți 

(companii locale, investitori străini și instituții publice). 

 

SERVICII 

 oferim soluții specifice fiecărei etape de dezvoltare a 

business-ului unei companii;  

 oferim clientului viziune obiectivă asupra problemelor pe 

care le întâmpină;  

 oferim soluții unice și în complex, și care țin cont de 

necesitățile clientului;  

 asigurăm clientului calitate, operativitate și 

confidențialitate;  

 ajutăm clientul să-și identifice potențialul său și să-l 

valorifice eficient. 

 

Valorile companiei sunt: 

 Etica în afaceri 

 Orientarea către client 
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 Profesionalismul 

 Corectitudinea 

 Confidenţialitatea 

 

De ce suntem diferiți: 

 avem o experiență de 14 ani pe piață;  oferim soluţii 

inovative şi eficiente;  

 avem un spectru larg de servicii;  

 oferim asistență și coaching după finalizarea proiectelor de 

consultanță;  

 prestăm servicii de consultanță pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova;  

 avem credibilitate înaltă în instituţiile financiare bănci 

locale şi regionale);  

 avem parteneriate cu organizaţii internaţionale şi companii 

de consultanţă străine;  

 suntem acreditați în proiecte internaţionale;  

 avem certificare internațională AMCOR România;  

 utilizăm softuri specializate pentru analiza financiară, 

analiza proiectelor investiţionale, sisteme de evaluare a 

performanței BSC și KPI, Managementul Calității, 

reengineering-ul business proceselor. 

 

Pentru mai multe detalii despre Proconsulting și activitățile sale vă 

invităm să accesați proconsulting.md 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proconsulting.md/
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CAPITOLUL I 

SPECIFICUL FIRMELOR RESPONDENTE 

 

În ceea ce privește cifra de afaceri (CA) din consultanță a 

companiilor respondente, așa cum se poate observa în graficul de 

mai jos, ponderea cea mai mare o au firmele cu cifră de afaceri 

între 50.000 și 200.000 euro, cu un procent de 50%, urmate de 

firmele cu cifră de afaceri sub 50.000 euro, cu un procent de 33% 

și de firmele cu cifră de afaceri peste 500.000 euro, cu un procent 

de 17%. Nu am avut respondenți cu cifră de afaceri cuprinsă în 

categoria 200.000-500.000 euro.  

Ca acoperire geografică, firmele care au dat curs invitației noastre 

de a răspunde la chestionarul care a stat la baza acestui studiu sunt 

majoritatea din Chișinău, dar și din Nisporeni, și își desfășoară 

activitatea preponderent în Centrul țării (67%) și pe tot teritoriul 

țării (33%) așa cum se poate observa în graficul de mai jos.  



Impactul COVID-19 asupra pieței de consultanță în management din Republica Moldova 
 

   11 

 

În ceea ce privește sectoarele de activitate din care provin firmele 

respondente, din graficul de mai jos se poate observa că 33% 

lucrează în Industrie, 33% în Comerț, 17% în Agricultură și 17% 

în Servicii. Nu am avut respondenți care lucrează în Construcții.  
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În ceea ce privește principalul sector de activitate din care au 

provenit clienții firmelor respondente în ultimii 2 ani, aceștia au 

declarat că 33% provin din Industrie, 33% din Comerț, 17% din 

Agricultură și 17% din Servicii. 

Pentru a cunoaște mai bine profilul firmelor respondente, acestea 

au fost rugate să răspundă și la întrebarea dacă sunt proiectele pe 

care le implementează sunt publice (inclusiv prin donatori) sau 

private, iar aceștia au răspuns în proporție de 67% că sunt private 

și 33% că sunt publice.  
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După cum se poate observa din datele prezentate anterior, 

specificul firmelor de consultanță în management care ne-au 

transmis răspunsurile lor la chestionarul lansat de AMCOR și de 

membrii săi din Republica Moldova (Business Intelligent Services, 

Gateway & Partners și Proconsulting) este foarte diferit atât ca 

mărime, acoperire geografică, sectoare de activitate cât și din 

punctul de vedere al tipologiei proiectelor implementate.   
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CAPITOLUL II 

IMPACTUL CRIZEI COVID-19 

 

Pentru a putea cuantifica impactul crizei COVID-19 asupra 

firmelor de consultanță în management din Republica Moldova, 

am inclus în chestionar o întrebare prin care i-am rugat pe 

respondenți să ne spună din perspectiva lor care a fost impactul 

crizei COVID-19 asupra firmei dumnealor.   

 

Răspunsurile primite au fost foarte diferite: 50% au declarat că 

această criză a avut un impact negativ asupra firmelor lor, 33% au 

declarat că această criză nu i-a afectat, iar 17% au declarat că 

această criză a avut un impact pozitiv asupra firmelor lor.  

 

În ceea ce privește impactul COVID-19 asupra clienților firmelor 

de consultanță în management respondente, procentele sunt 

următoarele: 83% dintre respondenți au declarat că impactul 

COVID-19 asupra clienților lor a fost negativ, iar 17% au declarat 

că nu știu care a fost impactul crizei asupra clienților lor. 
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Rugate să listeze principalele efecte ale pandemiei COVID-19, 

firmele respondente au considerat că principalele efecte ale 

pandemiei au fost: problema cash-flow-ului (23%) și reducerea sau 

sistarea activității (23%), dificultățile în implementarea proiectelor 

(15%) și șomajul tehnic (15%), urmate de scăderea cifrei de 

afaceri, reducerea cererii și problemele apărute în gestionarea 

crizei (fiecare în proporție de 8%).  
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CAPITOLUL III 

GESTIONAREA CRIZEI COVID-19 

 

Printre principalele măsuri luate de firmele respondente pentru 

gestionarea crizei COVID-19 s-au numărat: munca de acasă și 

desfășurarea activității preponderent online (43%), respectarea 

regulilor de igienă personală și de distanțare (21,5%), promovarea 

firmei (21,5%), optimizarea costurilor (7%) și un program flexibil 

(7%). 

 

Firmele respondente au fost rugate să listeze câteva exemple de 

”do and don’t” în gestionarea crizei COVID-19 pe care le puteți 

regăsi în rândurile care urmează: 

 

EXEMPLE DE BUNE PRACTICI 

1)  Desfășurarea activității online, e-learning 

2) O mai bună comunicare cu beneficiarii misiunilor de 

consultanță 
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3) Flexibilitatea și adaptarea rapidă la noile condiții de lucru 

4) Protejarea sănătății angajaților prin impunerea unor măsuri de 

igienă personală (săpun, gel dezinfectant), purtarea măștii, 

distanțarea socială 

5) Facturarea online 

 

CUM SĂ NU PROCEDĂM 

1) Lipsa de flexibilitate și de comunicare în relația cu angajații și 

cu clienții, izolarea la domiciliu fără a păstra contactul online 

2) Reducerea/concedierea angajaților 

3) 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 cum ar fi training-urile etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impactul COVID-19 asupra pieței de consultanță în management din Republica Moldova 
 

18 

 

CAPITOLUL IV 

GESTIONAREA CRIZEI POST COVID-19 

 

Firmele respondente au fost rugate să listeze câteva propuneri de 

noi investiții și de relansare a economiei pe care le consideră 

oportune după terminarea crizei COVID-19.  

 

INVESTIȚII 

Printre principalele investiții propuse de către respondenți se 

numără: investiții în digitalizarea/automatizarea proceselor, 

investiții în sectoarele IT, platforme de afaceri online, training-uri 

online, noi pagini web sau modernizarea celor existente, activități 

complementare activității de bază etc.  

 

PROPUNERI DE RELANSARE A ECONOMIEI 

Printre principalele măsuri propuse de relansare a economiei se 

numără: focusarea pe industriile de bază, promovarea exportului, 

adaptarea modelului de afaceri la noile condiții de funcționare, 

digitalizarea afacerilor în măsura posibilităților, dezvoltarea 

competențelor digitale, investiții în educație și cercetare, investiții 

în afaceri care generează locuri de muncă, investiții în domeniul 

agriculturii, sprijinirea companiilor afectate de pandemie, 

facilitarea creditelor pentru IMM-uri, dar și implementarea unor e-

platforme.  

 

MĂSURI PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN 

CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

De asemenea, firmele respondente au fost rugate să enumere 

principalele măsuri implementate în cadrul firmelor lor pentru 

reluarea activității în condiții de siguranță. 

Printre măsurile menționate de firmele respondente se numără: 

munca de acasă, lucrul în ture pentru limitarea contactului uman la 
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birou, purtarea de măști și de mănuși de protecție, folosirea gelului 

igienizant, aerisirea periodică a spațiilor de lucru, respectarea 

distanței sociale și a contactului uman în relația cu colegii și cu 

clienții, mutarea unor activități în mediul online (ex. 

videoconferințe, ședințe online), facturarea online, dar și 

modificarea și optimizarea produselor și serviciilor. 

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.  
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CAPITOLUL V 

RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE STATULUI  

 

Dintre măsurile luate de autoritățile statului în gestionarea crizei 

COVID-19 firmele respondente au remarcat: compensarea 

dobânzii la credite, reducerea TVA Horeca, proiecte de finanțare 

pentru digitalizare, purtarea măștilor de protecție, evitarea spațiilor 

aglomerate, campaniile de informare a populației etc. O parte 

dintre respondenți consideră că unele măsuri au agravat situația 

economică la nivel național.  

Având în vedere măsurile luate de autoritățile statului, firmele 

respondente au fost rugate să își exprime punctul de vedere cu 

privire la relația pe care au avut-o în această perioadă cu 

autoritățile statului, mai ales în contextul pandemiei COVID-19. 

După cum se poate observa în graficul de mai sus, 67% dintre 

respondenți consideră că relația lor cu autoritățile statului a fost 

una negativă, iar 33% o consideră neutră.  
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DATE DE CONTACT 

 

AMCOR 

Adresa: 
Str. Avram Iancu, nr. 22, et. 1, București, sector 2, cod poștal 024015 

Tel : 021.311.51.75 

Fax: 031.817.44.81 

E-mail: office@amcor.ro 

Website: www.amcor.ro  

Preşedinte: Petre Luigi Luican, petreluigi.luican@amcor.ro 

Manager: Alexandra Pușcă,  alexandra.pusca@amcor.ro 

Tel: 0722.599.503 

BUSINESS INTELLIGENT SERVICES 

Adresa:  

Chișinău, str. Bernardazzi, nr. 53/4 

Tel : +373.022.278.701 

Fax: +373.22.275.418 

E-mail:  bis@bis.md 

Website: www.bis.md  

Președinte: Valeriu Lazăr 

GATEWAY & PARTNERS 

Adresa: 
Chișinău, str. Sfatul Țării, nr. 27, of. 43 

Tel : +373.69.179.187 

Fax: - 

E-mail:  cornel.coser@gatewaypartners.net 

Website: www.gatewaypartners.net  

Director: Cornel Coșer 

PROCONSULTING 

Adresa: 
Chișinău, str. Mitropolit Petru Movilă, nr. 23/9  

Tel : +373.22.221.057 

Fax: +373.22.210.089 

E-mail:  apalade@proconsulting.md  

Website: www.proconsulting.md  

Președinte: Anatolie Palade 
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http://www.bis.md/
mailto:cornel.coser@gatewaypartners.net
http://www.gatewaypartners.net/
mailto:apalade@proconsulting.md
http://www.proconsulting.md/


Impactul COVID-19 asupra pieței de consultanță în management din Republica Moldova 
 

22 

 

Sursa foto: Unsplash.com 


