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Introducere 

 

Studiul pieței de consultanță în management din Republica Moldova este prima inițiativă de 

acest gen din Republica Moldova. Realizat pe baza datelor culese în prima jumătate a anului 

2020 de la 24 de firme participante, Studiul pieței de consultanță este o oglindă a modului în 

care anul 2019 s-a derulat pentru firmele de consultanță și oferă câteva informații importante 

și cu privire la evoluțiile din 2020, mai ales în contextul epidemiei COVID-19. 

Realizarea unui studiu al pieței de consultanță în management din Republica Moldova este cu 

siguranță o sarcină dificilă din cauza faptului că pe piață există, la fel ca în România, un 

decalaj între numărul firmelor care au cod CAEN 7022 și numărul firmelor care scriu și 

implementează efectiv proiecte de consultanță în management. 

Estimăm că în Republica Moldova, la finalul anului 2019, erau active cca. 550 de firme de 

consultanță în management, cu un număr total de cca. 1720 de angajați, a căror cifră de 

afaceri totală însumează cca. 29.7 milioane EUR. 

Această estimare include și activități de servicii externalizate, precum și anumite activități de 

consultanță în domeniul investițiilor financiare și M&A. 

Studiul de față include răspunsuri 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. 

De asemenea, dorim să le transmitem mulțumiri Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare și Asociației Consultanților în Afaceri din Republica Moldova care au diseminat 

chestionarul care a stat la baza acestui studiu și către bazele dumnealor de date.  

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020 

 

 
3 

Cuprins 

 

4           / Premise/Ipoteze/Metodologie 

 

6           / Capitolul I: Informații generale despre piața de consultanță în 

management din Republica Moldova 

 

7           / Capitolul II: Specificul firmelor respondente  

 

9           / Capitolul III: Piața de consultanță în management din Republica 

Moldova în anul 2019 

 

19        / Capitolul IV: Piața de consultanță în management din Republica 

Moldova în anul 2020 

 

24         / Capitolul V: Specificul firmelor și al proiectelor de consultanță în 

management din Republica Moldova în 2019. Previziuni 2020. 

 

43       / Despre noi 

  

 



 

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020 

 

 
4 

Premise/Ipoteze/Metodologie 

Studiul “Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020” 

este rezultatul unei cercetări cantitative derulate în mediul on-line de către AMCOR, 

Asociația Consultanților în Management din România și de către membrii săi din Republica 

Moldova, Business Intelligent Services, Gateway & Partners și Proconsulting în perioada 

august-septembrie 2020.  

Participanții la acest studiu au fost 24 de firme de consultanță în management, firme de 

dimensiuni variate - mici, medii și mari, firme care au răspuns invitației de a participa la 

cercetarea întreprinsă de către AMCOR și de membrii săi, Business Intelligent Services, 

Gateway & Partners și Proconsulting.  

Prin termenul respondenți utilizat frecvent în prezentul material înțelegem reprezentanții 

firmelor de consultanță ale căror răspunsuri au fost considerate valide (acei participanți care 

au parcurs toate întrebările din chestionar, care nu au oferit informații eronate sau incomplete 

în câmpurile destinate răspunsurilor libere etc.). Printre răspunsurile validate se numără și cele 

oferite sub forma anonimatului.  

Studiul este structurat în 5 capitole: 

 

 

  

 

Capitolul I, ”Informații generale despre piața de consultanță în management din 

Republica Moldova”, este dedicat trecerii în revistă a principalelor informații generale 

despre piața de consultanță locală - număr de firme de consultanță în management, cifra lor de 

afaceri, numărul de angajați, dar și profitul înregistrat de aceste firme.  

Capitolul al II-lea, ”Specificul firmelor respondente”, relevă o serie de informații utile 

despre specificul firmelor care au dat curs invitației noastre de a completa chestionarul care a 

stat la baza acestei cercetări, amplasarea lor geografică, număr de angajați, cifrele lor de 

afaceri etc.  

Capitolul al III-lea, ”Piața de consultanță în management din Republica Moldova în 

anul 2019”, este dedicat analizării rezultatelor obținute de către firmele de consultanță în 

management respondente în anul 2019 - cifra de afaceri înregistrată, cererea de servicii de 

consultanță în management în anul 2019, analizarea comparativă a valorilor înregistrate în 

2018 cu cele înregistrate în 2019, precum și o analiză comparativă a rezultatelor obținute în 

2019 în raport cu estimările făcute anterior pentru anul 2019. 

Cel de-al IV-lea capitol al cercetării, ”Piața de consultanță în management din 

Republica Moldova în anul 2020”, include previziuni privind piața de consultanță în 

management din Republica Moldova până la finalul anului 2020 în ceea ce privește cifra de 

CAPITOLUL I: Informații generale despre piața de consultanță în management din 

Republica Moldova 

CAPITOLUL II: Specificul firmelor respondente 

CAPITOLUL III: Piața de consultanță în management din Republica Moldova în anul 2019 

CAPITOLUL IV: Piața de consultanță în management din Republica Moldova în anul 2020 

CAPITOLUL V: Specificul firmelor și al proiectelor de consultanță în management din 

Republica Moldova în 2019. Previziuni 2020 
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afaceri, cererea de consultanță și piața de consultanță în management în general, comparativ 

cu anul 2019. 

Cel de-al V-lea capitol, ”Specificul firmelor și al proiectelor de consultanță în 

management din Republica Moldova în 2019. Previziuni 2020”, conține o analiză a 

serviciilor de consultanță în management din punctul de vedere al structurii pieței, al 

experienței și competențelor dobândite de consultanți, o analiză a onorariilor în consultanță, 

dar și informații privind exportul serviciilor de consultanță în anul 2019 și furnizarea 

serviciilor de consultanță în parteneriat cu alte firme de consultanță. 

METODOLOGIE FORMAT EȘANTION PIAȚĂ DATA 

 Sondaj de opinie 

online pe bază de 

chestionar 

24 de 

reprezentanți ai 

mediului de 

afaceri 

Republica 

Moldova 

August-

Septembrie 

2020 

     

SPECIFICAȚII 

METODOLOGICE 

Cifrele pot fi +/- 1% din cauza rotunjirilor.  

La întrebările cu răspuns multiplu studiul se bazează pe numărul de 

respondenți, iar procentele pot fi mai mari de 100%. 
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CAPITOLUL I 
Informații generale despre piața de consultanță în management 

din Republica Moldova 
 

Informațiile din cadrul acestei secțiuni introductive sunt obținute prin prelucrarea datelor 

existente în anul 2020 la nivel național, din datele Biroului Național de Statistică și au rolul de 

a forma o imagine de ansamblu asupra dimensiunii pieței de consultanță în management din 

Republica Moldova. 

 

Conform datelor publice situația centralizată a firmelor cu cod CAEN 7022 este următoarea: 

REGIUNE NUMĂR 

AGENȚI 

ECONOMICI 

CIFRA DE 

AFACERI 

(milioane euro) 

NUMAR 

ANGAJATI 

PROFIT 

(milioane 

euro) 

MUNICIPIUL 

CHIȘINĂU 

462 26.700.000 1611 5.500.000 

RESTUL 

REGIUNILOR 

95 3.000.000 220 900.000 

 557 29.700.000 1831 6.400.000 
 

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, din datele publice aferente anului 2020 în 

Republica Moldova sunt înregistrate cca. 550 de firme de consultanță în management, 

acestea fiind firme care au declarat în bilanț ca activitate care a generat profitul 

principal fiind servicii specifice consultanței în management. 

SINTEZĂ DATE PUBLICE: 

 557 firme de consultanță în management la nivel național 

 462 firme înregistrate în Chișinău (cca. 83% din total) 

 Cca. 30 milioane euro - cifra totală de afaceri 

 Cca. 6,4 milioane euro - profit 

 1831 angajați  

 

 

Estimăm că dimensiunea reală a pieței de consultanță din 

Republica Moldova nu depășește 30 milioane de euro și 

cuprinde un număr de aproximativ 557 de firme active, cu 

un număr total de 1831 de salariați. 
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CAPITOLUL II 
Specificul firmelor respondente 
 

Acest capitol își propune să facă o trecere în revistă a principalelor caracteristici ale firmelor 

de consultanță în management care au dat curs invitației lansate de AMCOR și de membrii săi 

din Republica Moldova, Business Intelligent Services, Gateway & Partners și Proconsulting 

de a completa chestionarul care a stat la baza acestui studiu. 

Specificul firmelor respondente 

Număr firme de consultanță respondente 24 

Cifră de afaceri cumulată 2.204.444 euro 

Consultanți în management angajați 156 

Regiune geografică în care își desfășoară activitatea  Tot teritoriul țării 

Sectoare economice în care își desfășoară activitatea Agricultură, Comerț, 

Industrie, Servicii  

 

La chestionar ne-au răspuns 24 de firme de consultanță în management, cu o cifră de afaceri 

cumulată de 2.204.444 euro. Din totalul personalului angajat în cadrul acestor firme, 156 sunt 

consultanți în management cu contracte de muncă full-time.   

În ceea ce privește regiunea geografică din care provin firmele respondente, acestea sunt 

preponderent din Regiunea Centru, 66.67%, din municipiul Chișinău și 16.67% din Nisporeni, 

diferența de 16.67% provenind din Regiunea Nord.  

Regiunea geografică în care își desfășoară preponderent activitatea firmele respondente 

  2020 

Regiunea Centru 50% 

Tot teritoriul țării 33.33% 

Regiunea Nord 16.67% 

 

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, firmele respondente își desfășoară 

activitatea după cum urmează: 50% în regiunea Centru, 33.33% pe tot teritoriul țării și 

16.67% în regiunea Nord. 
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83.33% dintre firmele respondente sunt membre în asociații profesionale și/sau camere de 

comerț și au în medie o experiență în domeniul consultanței în management de 14 ani. 

Firmele respondente își desfășoară activitatea preponderent în următoarele sectoare 

economice: Agricultură (33.33%), Industrie (33.33%), Servicii (16.67%) și Comerț (16.67%). 

 

Ținând cont de diversitatea firmelor respondente, de dimensiunea lor, de amplasarea lor 

geografică, dar și se sectoarele economice în care își desfășoară activitatea aceste firme, 

considerăm că rezultatele studiului sunt relevante și reprezentative pentru domeniul 

consultanței în management din Republica Moldova.  
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CAPITOLUL III 
Piaţa de consultanţă în management din Republica Moldova în 

anul 2019 

 

Acest capitol oferă o retrospectivă asupra activității firmelor de consultanță în management în 

anul 2019, comparativ cu anii anteriori. Indicatorii luați în calcul pentru analiză sunt: cifra de 

afaceri, cererea de consultanță, rezultatele obținute, dar și previziunile pentru anul 2020. 

Concluziile acestui capitol sunt sintetizate în continuare. 

 

CONCLUZII III.1.  

Cifra de afaceri a firmelor de consultanță în management în anul 2019 

 
Cifra de afaceri cumulată a respondenților la studiul de față a fost de 2.204.444 euro. 

Firmele care au dat curs invitației de a răspunde la chestionar au fost dintre cele mai diverse: 

de la firme cu câțiva angajați până la firme de consultanță și training în management cu peste 

20 de angajați. 

În ceea ce privește evoluția pieței de consultanță în management înregistrată în anul 2019 

comparativ cu rezultatele obținute în anul 2018, observăm că din totalul respondenților la 

studiu 66.66% au declarat scăderi ale cifrei de afaceri, 16.67%  au declarat creșteri ale cifrelor 

lor de afaceri, în timp ce 16.67% au declarat stagnări.  

Este de remarcat faptul că structura respondenților la studiul din acest an este alcătuită în cea 

mai mare parte din firme de consultanță în management cu cifre de afaceri cuprinse între 

50.000 și 200.000 euro, dar și din firme de consultanță cu cifre de afaceri mai mici de 50.000 

euro.  

Referitor la factorii care au influențat creșterea, respectiv scăderea cifrei de afaceri a 

companiilor, cei care ocupă primele locuri sunt:  

- programele de finanțare donatori și sector public (25%), o mai bună relație consultant-client 

(25%) și alt motiv (50%) în cazul creșterii cifrei de afaceri a firmelor,  

- scăderea activității economice/scăderea cererii (60%), instabilitatea legislativă și economică 

(20%), dar și scăderea volumului investițiilor (20%) în cazul scăderii cifrei de afaceri a 

firmelor.  

De remarcat în acest studiu este faptul că respondenții au selectat în proporție mare varianta 

de răspuns ”Alt motiv” în ceea ce privește creșterea cifrei de afaceri (50%), respondenții 

listând aici reducerea programelor de finanțare și instabilitatea politică.  
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CONCLUZII III.2.  

Cererea de consultanţă în management în anul 2019 

Din rezultatele obținute reiese că o mare parte din veniturile înregistrate de firmele 

respondente au fost generate de clienți deja existenți, din sectoare precum: servicii, industrie, 

comerț și agricultură. 33.33% dintre respondenți au declarat că veniturile lor au fost generate 

de clienți deja existenți în proporție de peste 50% și tot 33.33% au declarat că veniturile lor au 

fost generate de clienți deja existenți în proporție de 25-50%. 

În rândul celor mai solicitate tipuri de misiuni de consultanță, pe locul întâi cu un procent de 

50% se află ”consultanța strategică (analiza pieței, planificarea afacerii, vânzări, reorganizare 

etc.)”, urmată de ”managementul calității și proceselor” în proporție de 33.33% și de ”project 

management” în proporție de 16.67%. 

 

CONCLUZII III.3.  

Piaţa de consultanţă în management din Republica Moldova în anul 2019, 

comparativ cu anul 2018 şi cu estimările făcute anterior pentru anul 2019 

Analizând estimările făcute la începutul anului cu rezultatele înregistrate în anul 2019 putem 

observa că din totalul respondenților 66.67% au declarat că în anul 2019 cifrele lor de afaceri 

au scăzut față de estimările pe care le-au făcut la începutul anului. Spre deosebire de aceștia, 

16.67% dintre respondenți au declarat că au înregistrat cifre de afaceri mai mari decât 

estimările, iar 16.67% au avut cifre de afaceri comparabile cu estimările făcute la începutul 

anului.  

În următoarele secțiuni sunt prezentate detalii cu privire la informațiile pe care respondenții la 

studiu le-au furnizat referitor la piața de consultanță în anul 2019, aferente acestui capitol al 

studiului pe care vă invităm să le parcurgeți.  
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DETALII III.1.  

Cifra de afaceri a firmelor de consultanță în management în anul 2019 

 
Cum ați aprecia că a variat (în procente) cifra de afaceri a companiei dvs. de-a lungul 

anilor? 

  2018/2019 

creștere 50% 0%  

creștere peste 30% 16.67% 

creștere 11-30% 0%  

creștere 10% 0%  

a fost constantă 0% 16.67% 

scădere 10% 0%  

scădere 11-30% 16.67% 

scădere peste 30% 33.32% 

scădere 50% 16.67% 

 

Din totalul firmelor respondente, 66.66% au declarat scăderi ale cifrei de afaceri comparativ 

cu anii anteriori, în timp ce 16.67% au declarat stagnări ale cifrelor lor de afaceri și numai 

16.67% au declarat creșteri ale cifrelor lor de afaceri.  

 

 
 

Cea mai mare pondere procentuală este deținută de firmele care au declarat o scădere a 

cifrelor lor de afaceri, aspect îngrijorător, cu atât mai mult cu cât procentul scăderilor a fost 

unul semnificativ, cuprins între 11% și 50%. Din rândul respondenților care au declarat că 

cifrele lor de afaceri au scăzut în anul 2019, procentul cel mai mare este deținut de segmentul 

de scădere de peste 30%, în proporție de 33.32% din totalul respondenților, urmat de 

segmentele de scădere de 11-30% și de scădere de 50%, fiecare în proporție de 16.67%. 
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Ne așteptăm ca anul 2020 să marcheze o nouă scădere a cifrelor de afaceri ale firmelor de 

consultanță în management și ale pieței în general, această previziune fiind cauzată bineînțeles 

și contextului economic și medical al declanșării pandemiei Covid-19 care a afectat multe 

business-uri și care a cauzat întreruperi/sistări ale activităților economice, șomaj tehnic, 

rezilierea unor contracte de servicii, scăderi importante ale cifrelor de afaceri, ale cash-flow-

ului etc. ceea ce a pus în dificultate numeroase afaceri în toate domeniile, nu numai în cel al 

consultanței în management.  

În care dintre următoarele intervale se încadrează cifra de afaceri din consultanță a 

companiei dvs.? 

  2019 

< 50.000 euro 33.33% 

50.000-200.000 euro 50% 

200.000-500.000 euro  0% 

> 500.000 euro  0% 

nu știu 16.67% 

Analizând structura respondenților la studiul pieței de consultanță în management în anul 

2020, putem observa că ponderea cea mai mare este deținută de firmele cu o cifră de afaceri 

cuprinsă între 50.000 și 200.000 euro în procent de 50%. Aceste firme reprezintă un procent 

important din participanții la studiu, ceea ce considerăm că este reprezentativ pentru piața de 

consultanță din Republica Moldova în general. Pe locul al doilea ca pondere se află firmele cu 

cifre de afaceri mai mici de 50.000 euro în proporție de 33.33%.  

 

16.67% dintrre respondenți au bifat opțiunea de răspuns ”nu știu”, fără a-și declara cifrele de 

afaceri.  
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Care credeți că a fost principalul factor care a contribuit la creșterea cifrei de afaceri? 

  2019 

Programele de finanțare donatori și sector public 25% 

Diversificarea serviciilor oferite clienților  0% 

Promovare mai bună a serviciilor oferite clienților  0% 

O mai bună relație consultant-client 25% 

Alt motiv: reducerea programelor de finanțare, instabilitatea politică 50% 

Printre factorii principali care au contribuit la creșterea cifrelor de afaceri ale firmelor de 

consultanță în management din Republica Moldova s-au numărat în anul 2019 programele de 

finanțare donatori și sector public (25%), o mai bună relație consultant-client (25%) și alte 

motive (50%).  

 

Din categoria de răspuns ”alt motiv”, respondenții au listat reducerea programelor de 

finanțare, dar și instabilitatea politică.  

Care credeți că a fost principalul factor care a contribuit la scăderea cifrei de afaceri? 

  2019 

Instabilitatea legislativă și economică 20% 

Corupția și birocrația  0% 

Scăderea volumului investițiilor 20% 

Scăderea activității economice/ Scăderea cererii 60% 

Creșterea concurenței  0% 

Alt motiv  0% 
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În ceea ce privește factorii care au contribuit la scăderea cifrei de afaceri în anul 2019, cel mai 

mare procent a fost înregistrat de categoria ”scăderea activității economice/scăderea cererii” 

(60%), urmat de ”instabilitatea legislativă și economică” (20%) și de ”scăderea volumului 

investițiilor” (20%).  

 

 

DETALII III.2.  

Cererea de consultanță în management în anul 2019 

 
Vă rugăm să ne spuneți dacă proiectele implementate de dvs. sunt preponderent: 

  2019 

Publice (inclusiv prin donatori) 50% 

Private 17% 

Ambele 33% 

Rugați să menționeze dacă proiectele implementate de dumnealor sunt publice, private sau 

ambele, respondenții au declarat în proporție de 50% că sunt publice (inclusiv prin donatori), 

în proporție de 33% că sunt atât publice cât și private și în proporție de 17% că sunt exclusiv 

private.  



 

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020 

 

 
15 

 

Cât la sută din veniturile dvs. de anul trecut au fost generate de clienți deja existenți? 

  2019 

< 10% 16.67% 

10-25% 16.67% 

25-50% 33.33% 

> 50% 33.33% 

Din rezultatele obținute reiese că o mare parte din veniturile înregistrate de firmele 

respondente au fost generate de clienți deja existenți. 

Astfel, 33.33% dintre respondenți au declarat că mai mult de 50% din veniturile lor au fost 

generate de clienții deja existenți, 33.33% dintre respondenți au declarat că între 25% și 50% 

din veniturile lor au fost generate de clienții deja existenți, 16.67% au declarat că veniturile 

lor din anul 2019 au fost generate de clienți deja existenți în proporție de 10-25%, iar 16.67% 

au declarat că veniturile lor din anul 2019 au fost generate de clienți existenți într-o proporție 

mai mică de 10%.  

Analizând procentele înregistrate în 2019 putem observa că majoritatea firmelor de 

consultanță în management, indiferent de mărimea lor, au mizat pe veniturile generate de 

clienți deja existenți pentru generarea cifrei lor de afaceri, dar și pe o mai bună comunicare 

între consultant și client așa cum am putut observa din răspunsurile primite anterior.  

Din cifrele obținute, putem observa faptul că majoritatea firmelor pun un accent din ce în ce 

mai mare pe comunicarea cu clienții lor și pe păstrarea acestora pe termen mediu și lung.  
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Care sunt sectoarele economice din care au provenit preponderent clienții dvs.? 

  2019 

Agricultură 33.33% 

Industrie 33.33% 

Construcții  0% 

Servicii   16.67% 

Comerț 16.67% 

Agricultura și Industria sunt sectoarele economice care au înregistrat în anul 2019 cel mai 

mare procent, respectiv 33.33% fiecare. Pe locurile al treilea și al patrulea se află Serviciile și 

Comerțul care au înregistrat fiecare un procent de 16.67%.  
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Care dintre următoarele misiuni de consultanță au fost cele mai căutate de către clienții 

dvs. în anul trecut? 

  2019 

Consultanță strategică (analiza pieței, planificarea afacerii, vânzări, 

reorganizare)  

50% 

Consultanță pentru management operațional (nivel de departament)   0% 

Consultanță pentru managementul resurselor umane (recrutare, dezvoltare, 

evaluare, training)  

 0% 

Project Management (proiecte internaționale)  16.67% 

Managementul schimbării   0% 

Externalizare procese IT   0% 

Externalizarea altor procese de afaceri   0% 

Managementul calității și proceselor  33.33% 

Alte servicii de consultanță  0% 

 

În rândul celor mai solicitate tipuri de misiuni de consultanță, pe locul întâi cu un procent de 

50% se află ”consultanța strategică (analiza pieței, planificarea afacerii, vânzări, reorganizare 

etc.)”, urmată de ”managementul calității și proceselor” în proporție de 33.33% și de ”project 

management” în proporție de 16.67%. 
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DETALII III.3.  

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în anul 2019, 

comparativ cu anul anterior și cu estimările făcute pentru anul 2019 

 
Cum ați aprecia cifra de afaceri a companiei dvs. comparativ cu estimările pe care le 

aveați la începutul anului? 

  2019 

creștere peste 50%  0% 

creștere peste 30%  0% 

creștere 11-30%  0% 

creștere sub 10% 16.67% 

0% 16.67% 

scădere sub 10%  0% 

scădere 11-30% 50% 

scădere peste 30% 16.67% 

scădere peste 50%  0% 

 
Analizând estimările făcute la începutul anului cu rezultatele înregistrate în anul 2019 putem 

observa că din totalul respondenților 66.67% au declarat că în anul 2019 cifrele lor de afaceri 

au scăzut față de estimările pe care le-au făcut la începutul anului. Spre deosebire de aceștia, 

16.67% dintre respondenți au declarat că au înregistrat cifre de afaceri mai mari decât 

estimările, iar 16.67% au avut cifre de afaceri egale sau comparabile cu estimările făcute la 

începutul anului.  
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CAPITOLUL IV 
Piaţa de consultanţă în management din Republica Moldova în 

anul 2020 

 

Cel de-al patrulea capitol al studiului este dedicat analizării previziunilor făcute de către 

participanții la studiu cu privire la evoluția pieței de consultanță în management în anul 2020. 

Concluziile acestui capitol al studiului sunt prezentate în continuare: 

 

CONCLUZII IV.1.  

Cifra de afaceri în anul 2020 

În ceea ce privește estimările pentru anul 2020, 66.67% dintre firmele respondente estimează 

creșteri ale cifrelor lor de afaceri pentru anul 2020, în timp ce cca. 33.33% estimează scăderi 

ale cifrelor lor de afaceri.  

 

CONCLUZII IV.2.  

Cererea de consultanţă în management în anul 2020 
 

50% dintre respondenții la acest studiu cred că până la finalul anului 2020 vor implementa 

proiecte publice (inclusiv prin donatori), 33% dintre respondenți sunt de părere că vor 

implementa atât proiecte publice cât și private, iar 17% dintre respondenți cred că vor 

implementa proiecte exclusiv private. 
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DETALII IV.1.  

Cifra de afaceri în anul 2020 

 
Pentru anul în curs cum apreciați că va evolua cifra de afaceri pentru compania dvs.? 

  2020 

Creștere peste 30%  0% 

Creștere 10-30% 66.67% 

Creștere sub 10%  0% 

0%  0% 

Scădere sub 10% 16.67% 

Scădere 10-30% 16.67% 

Scădere peste 30%  0% 

În ceea ce privește estimările pentru anul 2020, 66.67% dintre firmele respondente estimează 

creșteri ale cifrelor lor de afaceri pentru anul 2020, în timp ce cca. 33.33% estimează scăderi 

ale cifrelor lor de afaceri. Aceste estimări sunt foarte interesante cu atât mai mult cu cât piața 

se confruntă cu pandemia Covid-19 și efectele acesteia.  



 

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020 

 

 
21 

DETALII IV.2.  

Cererea de consultanță în anul 2020 

 
Vă rugăm să ne spuneți dacă proiectele implementate de dvs. în anul 2020 sunt 

preponderent: 

  2020 

Publice (inclusiv prin donatori) 50% 

Private 17% 

Ambele 33% 

 
După cum se poate observa în tabelul de mai sus, 50% dintre respondenții la acest studiu cred 

că până la finalul anului 2020 vor implementa proiecte publice (inclusiv prin donatori), 33% 

dintre respondenți sunt de părere că vor implementa atât proiecte publice cât și private, iar 

17% dintre respondenți cred că vor implementa proiecte exclusiv private. 

 

 
 

Principalele sectoare economice din care vor proveni clienții dvs. în anul în curs sunt: 

  2020 

Agricultură 16.67% 

Industrie 33.33% 

Construcții  0% 

Servicii 50% 

Comerț  0% 
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Respondenții la acest studiu cred că până la finalul anului 2020, principalele sectoare 

economice din care vor proveni clienții lor vor fi: sectorul Servicii cu un procent de 50%, 

urmat de sectorul Industrie cu un procent de 33.33% și de sectorul Agricultură cu un procent 

de 16.67%.  

 

Tipul de misiuni de consultanță care va genera cea mai mare parte a CA în anul acesta: 

  2020 

Consultanță strategică (analiza pieței, planificarea afacerii, vânzări, 

reorganizare) 

50% 

Consultanță pentru management operațional (nivel de departament)   0% 

Consultanță pentru managementul resurselor umane (recrutare, dezvoltare, 

evaluare, training)  

16.67% 

Project Management (proiecte internaționale)   0% 

Managementul schimbării   0% 

Externalizare procese IT   0% 

Externalizarea altor procese de afaceri   0% 

Managementul calității și proceselor  33.33% 

Alte servicii de consultanță  0% 

Misiunile de consultanță care vor genera cea mai mare parte a cifrei de afaceri în anul 2020 

vor fi conform răspunsurilor primite de la respondenți ”consultanța strategică” în proporție de 

50%, ”managementul calității și proceselor” în proporție de 33.33% și ”consultanța pentru 

managementul resurselor umane” în proporție de 16.67%.  
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CAPITOLUL V 
Specificul firmelor și al proiectelor de consultanță în management 

din Republica Moldova în 2019. Previziuni 2020 

 

Al cincilea capitol al acestui studiu este dedicat analizării specificului firmelor de consultanță 

în management din Republica Moldova, cu accent pe următoarele elemente: structura, 

experiența și competențele consultanților din aceste firme, valoarea onorariilor din 

consultanță, exportul serviciilor de consultanță și, nu în ultimul rând, parteneriatele încheiate 

cu alte firme de consultanță din piață. 

 

CONCLUZII V.1.  

Consultanţii în management – structura firmelor, experienţă, competenţe 

În ceea ce privește dimensiunea și structura firmelor de consultanță în management, din 

răspunsurile primite de la participanții la studiu se observă faptul că aceștia au declarat un 

total de 156 de consultanți angajați cu contracte full-time în cadrul firmelor lor, deci o medie 

de cca. 6,5 consultanți angajați per firmă.  

Structura respondenților din acest an a fost una variată, de la firme mici cu un angajat dedicat 

pentru implementarea proiectelor de consultanță până la firme mari cu peste 20 de angajați.  

Primează în continuare firmele care lucrează cu un număr mai mic de 10 consultanți full-time, 

cu un procent de 100%. 

În ceea ce privește ponderea veniturilor generate de consultanții proprii full-time din volumul 

total facturat clientului, analiza datelor relevă faptul că proporția firmelor care obțin ”mai 

puțin de 25%” și a celor care obțin ”între 25% și 50%” din venituri utilizând consultanții 

proprii angajați full-time este de 33.33% fiecare, aceste două categorii fiind urmate de 

categoria firmelor care obțin ”între 50% și 75%”, dar și de categoria firmelor care obțin ”peste 

75%” din venituri utilizând consultanții proprii angajați full-time, fiecare cu un procent de 

16.67%.   

În ceea ce privește experiența medie a consultanților, analizând cifrele se poate observa cu 

ușurință o pondere mare a firmelor de consultanță în management care utilizează consultanți 

cu experiență de peste 10 ani (50%) și cu experiență între 5 și 10 ani (33.33%).  

 

CONCLUZII V.2.  

Onorariile în consultanţă 

În anul 2020, valoarea onorariilor a înregistrat în mare parte o stagnare față de anii anteriori 

conform datelor furnizate de către respondenții la acest studiu.  

În ceea ce privește previziunile pentru anul viitor, majoritatea respondenților cred că 

onorariile consultanților în management vor stagna sau vor avea o ușoară creștere.  
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CONCLUZII V.3.  

Exportul serviciilor de consultanţă 

Din punctul de vedere al exportului serviciilor de consultanță, se observă o pondere egală a 

celor care au întreprins misiuni de consultanță în afara granițelor țării în cursul anului trecut 

comparativ cu cei care nu au întreprins misiuni de consultanță în management în afara țării. 

 Procentul firmelor de consultanță care implementează proiecte internaționale este de 50% și 

se limitează în mare parte la Europa de Est.   

În ceea ce privește previziunile până la finalul anul 2020, firmele de consultanță respondente 

își propun în continuare să lucreze în afara granițelor țării, rezumându-se preponderent la 

regiunea Europei de Est (100%). 

 

CONCLUZII V.4.  

Parteneriate/lucrul cu alte firme de consultanţă 

După cum se poate observa din cifrele obținute, toate firmele respondente au declarat că în 

anul 2019 au întreprins misiuni de consultanță în management în parteneriat cu alte firme de 

consultanță. 

În ceea ce privește argumentele care au stat la baza alegerii unui partener în cadrul misiunilor 

de consultanță, motivul care se află pe primul loc în anul 2019 este complementaritatea 

competențelor în proporție de 66.67% și experiența partenerului și prezența în țara unde are 

lor misiunea de consultanță în proporție de 33.33%. 

 

CONCLUZII V.5.  

Specificul proiectelor de consultanţă și al pieței 

Conform datelor incluse în tabelul de mai sus, 50% dintre firmele respondente au declarat că 

numărul mediu de consultanți alocați pentru un proiect este între 3 și 5 consultanți, 33.33% 

dintre respondenți alocă 1 singur consultant pentru un proiect, iar 16.67% declară că alocă 2 

consultanți per proiect.  

Respondenții la studiu au declarat și valoarea medie a unui proiect tipic de consultanță derulat 

în cadrul companiilor lor. Valorile declarate însumate au fost de cca. 240.000 euro, care 

împărțite la numărul de respondenți sunt egale cu o valoare medie per proiect de 10.000 euro.  

În ceea ce privește principalul criteriu în funcție de care sunt repartizați consultanții pe diferite 

proiecte, dintre acestea respondenții au menționat: expertiza în domeniul proiectului în 

proporție de 83.33% și disponibilitatea consultantului în proporție de 16.67%.  

 

 



 

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020 

 

 
26 

DETALII V.1.  

Consultanţii în management - structura firmelor, experienţă, competenţe 

Firmele respondente au raportat un nr. total de 156 de consultanți în management angajați cu 

contracte de muncă full-time.  

Din totalul personalului, câți angajați sunt consultanți care generează direct venit din 

vânzarea serviciilor lor de consultanță (restul angajaților fiind considerați personal 

auxiliar)? 

  2020 

0-10 consultanți 100% 

11-20 consultanți 0%  

21-30 consultanți  0% 

31-40 consultanți  0% 

41-50 consultanți  0% 

peste 50 consultanți  0% 

După cum se poate observa din rezultatele obținute, toate firmele respondente au până la 10 

consultanți angajați care generează direct venit din vânzarea serviciilor lor de consultanță.  
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Din volumul total facturat clientului, cât a fost în medie în anul 2019 rezultatul muncii 

consultanţilor proprii angajați cu contracte de muncă full time (diferenţa fiind 

rezultatul consultanţilor subcontractați sau angajați part-time pentru un anumit 

proiect)? 

  2020 

mai puțin de 25% 33.33% 

între 25% și 50% 33.33% 

între 50% și 75% 16.67% 

peste 75% 16.67% 

Analiza datelor relevă faptul că proporția firmelor care obțin ”mai puțin de 25%” și a celor 

care obțin ”între 25% și 50%” din venituri utilizând consultanții proprii angajați full-time este 

de 33.33% fiecare, aceste două categorii fiind urmate de categoria firmelor care obțin ”între 

50% și 75%”, dar și de categoria firmelor care obțin ”peste 75%” din venituri utilizând 

consultanții proprii angajați full-time, fiecare cu un procent de 16.67%.   

 

Care este experienţa medie (în număr de ani de servicii de consultanţă prestate) a 

consultanţilor din firma dvs.?  

  2020 

sub 1 an  0% 

între 1 și 5 ani 16.67% 

între 5 și 10 ani 33.33% 

peste 10 ani 50% 
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Analizând cifrele se poate observa cu ușurință o pondere mare a firmelor de consultanță în 

management care utilizează consultanți cu experiență de peste 10 ani (50%) și cu experiență 

între 5 și 10 ani (33.33%).  

Cumulat, aceste două categorii de consultanți reprezintă un procent important de 83.33% din 

totalul respondenților, diferența de 16.67% fiind reprezentată de consultanții cu o experiență 

între 1 și 5 ani.  

Considerăm că este o evoluție îmbucurătoare pentru că poate conduce la creșterea calității 

serviciilor de consultanță în management oferite beneficiarilor misiunilor de consultanță, dar 

negativă din punctul de vedere al formării de noi consultanți având în vedere că procentul 

consultanților cu experiență ”sub 1 an” este 0%, iar cel al consultanților  cu experiență ”între 1 

și 5 ani” este relativ mic, 16.67%.  

Ca urmare a rezultatelor obținute în anul 2019, cele mai relevante subiecte/competențe pe care 

respondenții consideră că angajații firmei lor trebuie să le aprofundeze în 2020, dar și în anii 

următori se remarcă: tehnologiile informaționale, comunicarea online, project management, 

managementul calității, crisis management, managementul energetic, sales, managementul 

relațiilor, cunoașterea sectorului de activitate al beneficiarilor, marketing, PR, fluxul 

finanțelor, gestiune financiară, audit, dar și standardele aplicabile în domeniu.  

Răspunsurile primite reliefează existența unor nevoi concrete de formare la nivelul angajaților 

firmelor de consultanță, care trebuie luate în considerare de către firmele de consultanță în 

vederea perfecționării personalului și a creșterii competențelor și a eficienței.  
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DETALII V.2.  

Onorariile în consultanţă 

  
 ONORARIUL MEDIU (în euro/zi per consultant) 

  CONSULTANT 

JUNIOR 

CONSULTANT 

SENIOR 

PROJECT 

MANAGER 

PARTNER/ 

DIRECTOR 

  min max min max min max min max 

REGIUNEA 

CENTRU 

50 100 100 200 150 250 200 300 

REGIUNEA 

NORD 

40 70 80 160 120 200 150 250 

         

Comparativ cu anul trecut, valorile onorariilor din domeniul consultanței în management nu 

au înregistrat diferențe majore conform răspunsurilor primite din partea firmelor respondente, 

acestea menținându-se la un nivel constant în ultimii ani după cum se poate observa și în 

tabelul de mai jos.  

În ce măsură onorariile (tarifele zilnice) pe care le solicitaţi pentru serviciile de 

consultanţă au variat în anul 2019 comparativ cu 2018? 

  2018/2019 

creștere peste 50%  0% 

creștere 26-50%  0% 

creștere 10-25%  0% 

creștere sub 10% 33.33% 

0% 66.67% 

scădere sub 10%  0% 

scădere 10-25%  0% 

scădere 26-50%  0% 

scădere peste 50%  0% 

nu știu  0% 
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Cea mai mare pondere în rândul respondenților o au cei care și-au păstrat onorariile constante 

față de anul anterior (66.67%), în timp ce 33.33% dintre respondenți declară că onorariile lor 

au înregistrat o ușoară creștere, sub 10%.  

Cum estimaţi că se vor schimba onorariile pe care le solicitaţi pentru serviciile de 

consultanţă pe care le veţi oferi în anul viitor? 

  2020 

creștere peste 50%  0% 

creștere 26-50%  0% 

creștere 10-25% 16.67% 

creștere de până la 10% 16.67% 

0% 66.67% 

scădere de până la 10%  0% 

scădere 10-25%  0% 

scădere 26-50%  0% 

scădere peste 50%  0% 

nu știu  0% 

În ceea ce privește estimările de onorarii până la finalul anului 2020, în ciuda contextului 

economic și medical cauzat de epidemia Covid-19, firmele respondente sunt de părere că până 

la finalul anului 2020, dar și în anul viitor, 2021, onorariile lor nu vor înregistra diferențe 

majore față de anii anteriori. 66.67% dintre respondenți cred că onorariile lor vor rămâne 

constante, 16.67% cred că onorariilor lor vor crește cu un procent de până la 10%, iar 16,67% 

dintre respondenți sunt mai optimiști și cred că onorariile lor pot crește cu un procent de până 

la 25% față de anii anteriori.  
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DETALII V.3.  

Exportul serviciilor de consultanţă 

 
În cursul anului 2019 ați întreprins misiuni de consultanță în afara granițelor țării sau 

pentru clienți din afara țării?  

  2019 

Da 50% 

Nu 50% 

 
După cum se poate observa din tabelul de mai sus, procentele sunt egale: 50% dintre firmele 

respondente declară că în anul 2019 au întreprins misiuni de consultanță în afara granițelor 

țării sau pentru clienți din afara țării, în timp ce 50% dintre firmele respondente declară că și-

au desfășurat activitatea exclusiv în Republica Moldova.  

 

 
 

În ce zone geografice aţi întreprins misiuni de consultanţă în cursul anului 2019? 

  2019 

Europa de Vest  0% 

Europa de Est 100% 

Orientul Apropiat  0% 

Asia  0% 

America de Nord și de Sud  0% 

Alte zone  0% 

Firmele respondente care au derulat în anul 2019 misiuni de consultanță în afara granițelor 

țării, au declarat că zona geografică cu cea mai mare pondere a fost: Europa de Est. 
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Care ar fi zonele geografice unde v-ați gândit să activați cu firma până la finalul anului 

2020? 

  2020 

Europa de Vest  0% 

Europa de Est 100% 

Orientul Apropiat  0% 

Asia  0% 

America de Nord și de Sud  0% 

Alte zone  0% 

În ceea ce privește previziunile până la finalul anul 2020, firmele de consultanță respondente 

își propun în continuare să lucreze în afara granițelor țării, rezumându-se preponderent la 

regiunea Europei de Est (100%).  
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Cât reprezintă veniturile realizate din proiecte de consultanţă internaţională derulate în 

afara Republicii Moldova din totalul veniturilor realizate de firma dvs. în anul 2019? 

  2019 

Mai puțin de 10% 66.67% 

Între 10 și 25% 33.33% 

Între 25 și 50%  0% 

Mai mult de 50%  0% 

Pentru 66.67% dintre firmele respondente, valoarea veniturilor obținute din proiecte 

internaționale este mai mică de 10% din totalul veniturilor, în timp ce pentru 33.33% dintre 

firmele respondente, valoarea veniturilor obținute din proiecte internaționale este cuprinsă 

între 10 și 25% din totalul veniturilor.  

 

Până la finalul anului 2020 credeţi că veţi activa şi în afara graniţelor Republicii 

Moldova? 

  2020 

Sigur că da 16.67% 

Probabil că da 50% 

Nu știu  0% 

Probabil că nu 16.67% 

Sigur nu 16.67% 

Din rezultatele obținute se observă că 50% dintre respondenți cred că probabil vor lucra și în 

afara granițelor Republicii Moldova, 16.67% sunt siguri că vor activa și în afara granițelor 

țării, în timp ce 33.33% sunt de părere că nu vor lucra în străinătate, bifând răspunsurile 

”probabil că nu” (16.67%) și ”sigur nu” (16.67%).  
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DETALII V.4. 

Parteneriate/lucrul cu alte firme de consultanță 

 
În decursul anului 2019 aţi întreprins misiuni de consultanţă în parteneriat cu alte firme 

de consultanţă? 

  2019 

Da 100% 

Nu  0% 
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După cum se poate observa din tabelul și din graficul de mai sus, toate firmele respondente au 

declarat că în anul 2019 au întreprins misiuni de consultanță în management în parteneriat cu 

alte firme de consultanță. 

Principalele argumente pentru alegerea unui anumit partener în proiecte de consultanță 

sunt: 

  2019 

Dimensiunea și reputația partenerului  0% 

Complementaritatea competențelor 66.67% 

Apartenența la o asociație profesională în domeniul consultanței  0% 

Comunicarea la nivel interpersonal cu reprezentanții partenerului  0% 

Experiența partenerului în relația cu clientul/beneficiarul 

serviciilor de consultanță 

 0% 

Experiența partenerului și prezența în țara unde are loc misiunea 

de consultanță  

33.33% 

Alte argumente  0% 

În ceea ce privește argumentele care au stat la baza alegerii unui partener în cadrul misiunilor 

de consultanță, motivul care se află pe primul loc în anul 2019 este complementaritatea 

competențelor în proporție de 66.67% și experiența partenerului și prezența în țara unde are 

lor misiunea de consultanță în proporție de 33.33%. 
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DETALII V.5  

Specificul proiectelor de consultanță 

 
Care este numărul mediu de consultanţi alocaţi pentru un proiect?  

  2019 

1 consultant 33.33% 

2 consultanți 16.67% 

3-5 consultanți 50% 

peste 5 consultanți  0% 

Conform datelor incluse în tabelul de mai sus, 50% dintre firmele respondente au declarat că 

numărul mediu de consultanți alocați pentru un proiect este între 3 și 5 consultanți, 33.33% 

dintre respondenți alocă 1 singur consultant pentru un proiect, iar 16.67% declară că alocă 2 

consultanți per proiect.  

 

Respondenții la studiu au declarat și valoarea medie a unui proiect tipic de consultanță derulat 

în cadrul companiilor dumnealor. Valorile declarate însumate au fost de cca. 240.000 euro, 

care împărțite la numărul de respondenți sunt egale cu o valoare medie per proiect de 10.000 

euro.  

Valoarea medie a unui proiect de consultanță în management 

AN 2019 

 10.000 euro 

Valorile medii cumulate declarate de respondenți pentru proiecte de consultanță 

AN 2019 

 240.000 euro 
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Care este principalul criteriu în funcţie de care sunt repartizaţi consultanţii pe diferite 

proiecte? 

  2019 

Disponibilitatea consultantului 16.67% 

Experiența în domeniul proiectului respectiv  0% 

Istoricul profesional al consultantului  0% 

Expertiza în domeniul proiectului 83.33% 

Feedback-ul primit de la clienți  0% 

La cererea clientului  0% 

Altele  0% 

În ceea ce privește principalul criteriu în funcție de care sunt repartizați consultanții pe diferite 

proiecte, dintre acestea respondenții au menționat: expertiza în domeniul proiectului în 

proporție de 83.33% și disponibilitatea consultantului în proporție de 16.67%.  

 

Care este durata medie a unui proiect tipic de consultanță în cadrul firmei dvs.? 

  2019 

mai puțin de 3 luni 16.67% 

între 3-6 luni 66.67% 

între 6-9 luni  0% 

între 9-12 luni 16.67% 

peste 1 an  0% 
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Analiza răspunsurilor cu privire la durata medie a unui proiect tipic arată faptul că cele mai 

multe proiecte derulate de respondenți au o durată medie cuprinsă între 3 și 6 luni (66.67%), 

între 9 și 12 luni (16.67%) și mai mică de 3 luni (16.67%).  

 

Câte proiecte de consultanță derulează firma dvs. în medie în fiecare an? 

  2019 

1-5 proiecte 33.33% 

6-10 proiecte 50% 

11-20 proiecte 16.67% 

peste 20 proiecte  0% 

Din rezultatele obținute se observă că ponderea cea mai mare o deține segmentul 6-10 

proiecte cu un procent de 50%, urmat de segmentul 1-5 proiecte cu un procent de 33.33% și 

de segmentul 11-20 de proiecte cu un procent de 16.67%.  
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Cifrele obținute reflectă implicit și diversitatea firmelor respondente la chestionar (de la firme 

mici la firme medii și mari de consultanță).  

Cum percepeţi concurenţa de pe piaţa de consultanţă din Republica Moldova? 

  2019 

Loială 50% 

Neloială 33.33% 

Nu știu 16.67% 

Percepția participanților la studiu cu privire la piața de consultanță tinde conform 

răspunsurilor primite din partea respondenților să fie una pozitivă, un procent de 50% dintre 

firmele respondente declarând o concurență loială pe piața de consultanță în management, în 

timp ce procentul celor care percep o concurență neloială pe piață este de 33.33%. Diferența 

de 16.67% din totalul respondenților este reprezentată de cei care au răspuns ”nu știu”.  

 

Considerăm că procentul celor care declară că pe piață se confruntă cu o concurență neloială 

nu este foarte mare, dar în același timp dorim să menționăm că acesta este un fenomen 

periculos care poate afecta agenții economici, clienții publici și privați, dar și piața de 

consultanță în management din Republica Moldova în ansamblul ei. Suntem de părere că este 

necesară și binevenită o monitorizare atentă a acestui fenomen și semnalarea derapajelor 

atunci când acestea apar pentru ca ele să poată fi corectate, iar piața de consultanță în 

management să nu fie afectată.  

Recomandăm să se pună accent pe calitatea serviciilor de consultanță în management oferite 

beneficiarilor misiunilor de consultanță, pe plus valoarea adusă pieței și mediului de business 

în general prin proiectele implementate, pe rezultatele obținute și pe sustenabilitatea 

proiectelor pe termen mediu și lung.  
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Considerați că în general firmele de consultanță în management din Republica Moldova 

au un comportament etic? 

  2019 

Da 66.67% 

Nu 16.67% 

Nu știu 16.67% 

Rugate să răspundă la întrebarea ”Considerați că în general firmele de consultanță în 

management din Republica Moldova au un comportament etic?”, firmele respondente au 

declarat în proporție de 66.67% că da, în timp ce numai 16.67% au bifat răspunsurile ”nu”, 

respectiv ”nu știu”, ceea ce este un semnal pozitiv pentru piața de consultanță în management 

din Republica Moldova.  

 

Firma dvs. şi-a schimbat domeniul/domeniile de competenţă (consultanţă strategică, 

project management, consultanță IT, consultanță HR și training etc.) în anul 2019? 

  2019 

Da 16.67% 

Nu 83.33% 

 

Referitor la modificarea domeniilor de competență ale firmelor de consultanță respondente, în 

mare parte (83.33%) firmele declară că nu și-au schimbat domeniile de competență în 2019. 

Putem concluziona că există astfel o tendință a firmelor de a juca ”safe” în domenii deja 

cunoscute în care au experiență pe o piață în schimbare.  

 

 

 

 



 

Piața de consultanță în management din Republica Moldova în perioada 2019-2020 

 

 
41 

 
 

De ce natură au fost factorii care au condus la această schimbare? 

  2019 

Interni (restructurări, de natură financiară)  0% 

Externi (context economico-financiar, cerere, trend)  0% 

Alții: dezvoltarea durabilă 100% 

Factorii care au condus la modificările domeniilor de competență în anul 2019 sunt conform 

respondenților în mare parte cauzați de problematica dezvoltării durabile.  
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Care credeţi că vor fi cele mai mari dificultăţi pe care le veţi întâmpina în anul viitor? 

  2020 

Recrutarea personalului specializat  0% 

Loializarea personalului specializat  0% 

Menținerea clienților actuali 16.67% 

Încasarea onorariilor din consultanță/ blocaj financiar  0% 

Apariția altor firme de consultanță  0% 

Intrarea în Republica Moldova a altor firme de consultanță 

internaționale 

16.67% 

Reducerea bugetelor de consultanță alocate de clienți 16.67% 

Concurența neloială  0% 

Instabilitatea economică și politică 33.33% 

Corupția  0% 

Criza Covid-19 16.67% 

Altele  0% 

Principalele dificultăți previzionate pentru perioada imediat următoare sunt, în opinia 

participanților la studiu, următoarele: instabilitatea economică și politică (33.33%), 

menținerea clienților actuali (16.67%), intrarea în Republica Moldova a altor firme de 

consultanță internaționale (16.67%), reducerea bugetelor alocate de clienți pentru consultanță 

(16.67%) și criza Covid-19 (16.67%).  

La polul opus, în viziunea respondenților, cele mai mari oportunități profesionale previzionate 

pentru anul 2020 sunt soluțiile pentru depășirea crizei, acordarea serviciilor de consultanță 

online, comunicarea online, realizarea de studii și cercetări, planificarea strategică, dar și 

munca la distanță.  
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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  

 

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.  

http://www.feaco.org/
http://www.icmci.org/
http://www.uplr.ro/
http://www.amcor.ro/
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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. 

 

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 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 

http://www.bis.md/
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 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 

 

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.uipac.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). 

 

Valorile companiei sunt: 

 Etica în afaceri 

 Orientarea către client 

 Profesionalismul 

 Corectitudinea 

 Confidenţialitatea 

 

SERVICII 

Serviciile de consultanță sunt destinate companiilor private și publice în scopul dezvoltării 

strategice și operaționale pe 3 direcții cheie:  

Management     

 Analiza diagnostic 

 Strategii de dezvoltare 

 Planuri anuale de dezvoltare 

 Proiectarea business proceselor 

 Reengineering-ul proceselor de business (BPR) 

 Balanced Scored Card (BSC) 

 Sistem de indicatori de performanță (KPI) 

 Sistem de management al calității (ISO 9001) 

  

http://www.gatewaypartners.net/
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Marketing 

 Analiza pieţei, analiză sectorială 

 Cercetări de marketing 

 Strategii de marketing, strategii de portofoliu 

 Planificare de marketing 

 Organizarea funcţiei de marketing la companie 

  

Finanţe şi 

investiţii 

 Studii de fezabilitate 

 Proiecte investiţionale 

 Planuri de afaceri 

 Diagnostic financiar expres și complex 

 Bugetare 

 Intermediere credite și fundrising 

   

Pentru mai multe detalii despre Proconsulting și activitățile sale vă invităm să accesați 

proconsulting.md 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proconsulting.md/
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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 

 

 

 

 

Surse foto: Unsplash.com și galerie personală Tatiana Lazăr și Anatolie Palade 
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