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Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

În deplină înțelegere a contextului actual ce a impus necesitatea declarării stării de urgență și 

a luării de către autorități a măsurilor de combatere a răspândirii îmbolnăvirilor cu virusul 

COVID-19, solicităm Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să includă în 

categoria de companii grav afectate de criza generată de pandemia coronavirusului SARS-

CoV-2 (COVID-19) și a companiilor de consultanță și training și a persoanelor fizice 

autorizate (PFA), adică acele companii și acele PFA care își derulează activitatea în principal 

în baza codurilor CAEN 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în 

domeniul fiscal, 7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al 

comunicării, 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management, 7111 Activități de 

arhitectură, 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea, 8559 Alte 

forme de învățământ.  

 

În această perioadă, alături de alte industrii, și industria consultanței și a trainingului este 

lovită în mod dramatic; firmele raportează scăderi ale activității spre zero în toate acele 

domenii care presupuneau un contact direct cu beneficiarul final, situație preponderentă în 

cadrul activităților de consultanță și training.  

 

Industria consultanței și trainingului este industria susceptibilă de a furniza cunoaștere în 

organizații la toate nivelurile; și putem observa, din păcate, cum exact lipsa cunoașterii a 

condus la situația socială și economică actuală. 

 

Firmele de consultanță din România angajează peste 14.000 de specialiști și generează o cifră 

de afaceri de peste 3 miliarde de lei, însă serviciile de consultanță determină efecte de 

multiplicare în toate industriile pe care consultanța le deservește. Numai în domeniul cu cea 

mai mare vizibilitate, cel al Fondurilor Europene, firmele de consultanță sprijină accesarea și 

gestionarea unor proiecte cu bugete de ordinul miliardelor de euro la nivelul întregii 

economii. 

 

Considerăm că toate industriile care presupun activități sociale și relații umane directe să fie 

sprijinite și nu doar unele; în cazul de față industria cunoașterii este o industrie vitală în 

crearea de valoare adăugată în cadrul societății, pentru asigurarea competitivității economice 

atât în prezent cât și post-criză. 

 

AMCOR rămâne fidelă crezului său de a promova profesionalismul și etica; în acest context 

credem că această criză poate avea ca efect pozitiv reașezarea valorilor în societate. În acest 

proces de reașezare, sprijinirea actorilor din industria cunoașterii / knowledge industry este 

un demers firesc pe care vă solicităm să-l luați în considerare.  

 

Către: Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 

CC: Ministerul Finanțelor Publice 

SUBIECT: INCLUDEREA FIRMELOR DE CONSULTANȚĂ ȘI TRAINING ȘI A 

PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE ÎN CATEGORIA FIRMELOR GRAV 

AFECTATE DE CRIZĂ 

http://www.amcor.ro/
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Ne propunem ca în perioada imediat următoare să lucrăm la un set de propuneri pentru a 

sprijini atât activitatea guvernului în perioada post-criză cât și pentru a determina stimularea 

repornirii economiei și vom reveni cu un material detaliat pe aceste teme. 

 

Acest demers a fost discutat și este susținut și de către ACRAFE (Asociația Consultanților 

din România pentru Accesarea Fondurilor Europene) și de către EMCC (European 

Monitoring & Coaching Council).  

 

Vă mulțumim anticipat și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau 

consultări cu privire la aspectele abordate mai sus. 

 

 

Cu stimă, 

 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 
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