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Serviciu – presupune un set de activități 
intelectuale multidisciplinare, în cadrul 
activităților de management, care urmăresc să 
creeze sau să promoveze schimbări, prin 
oferirea de consiliere sau soluții, prin luarea 
unor măsuri sau prin realizarea de documentații 
livrabile. 
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Scopul acestui standard este de a îmbunătăți 
gradul de transparență și înțelegere între clienți 
și furnizorii de servicii în consultanță de 
management (denumiți în continuare - FSCM). 
 
Acest fapt contribuie la obținerea rezultatelor 
dorite în urma desfășurării proiectelor de 
consultanță și reducerea barierelor în comerțul 
trans-frontalier de servicii de consultanță în 
management. 
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Este redactat ca un document de îndrumare; 
 
Nu necesită certificare; 
 
Se concentrează asupra furnizorilor de servicii în consultanță 
de management (FSCM) și nu asupra clienților sau asupra 
resurselor individuale interne;  
 
Este aplicabil tuturor furnizorilor de servicii în consultanță;  
 
Se bazează pe rezultate; 
 
Protejează inovarea și diferențierea; 
 
Accentuează importanța înțelegerii nevoilor clienților; 
 
Este ușor de înțeles. 
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Standardul SM SR EN 16114:2014 este aplicabil tuturor 
furnizorilor de servicii de consultanță în management 

 
 

1. Companii publice și private; 

2. Entități guvernamentale; 

3. Organizații non-profit; 

4. Departamente interne de consultanță.  
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Standardul european SM SR EN 16114:2014 se aplică 
oricărui tip de misiune și precizează recomandări pentru 
realizarea serviciilor de consultanță în management: 
 

1.Probleme juridice și etice; 

2.Management, comunicare și evaluare; 

3.Relații cu clienții; 

4.Oferte și acorduri; 

5.Planificare și execuție; 

6.Încheierea misiunii. 
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Faza de ofertare:  
 
Această etapă presupune încheierea unui acord 
descriptiv între furnizorul de servicii în consultanță și 
client în ceea ce ține de serviciul care urmează să fie 
prestat, așteptările, dorințele, precum și riscurile posibile 
ale misiunii, prin urmare, ambii actori angajându-se să 
conlucreze împreună. 
 
Pentru a evita neînțelegerile și a minimiza riscurile, la 
această etapă, comunicarea și transparența sunt 
elemente esențiale.   
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1. Identificarea necesităților clientului, a activităților 
anterioare vânzării, activități care vor fi efectuate de 
client sau de un mandatat al clientului, de FSCM sau de 
amândoi; 
 

2. Selecția furnizorilor, care va fi efectuată de client, 
luând în considerare ofertele tehnice/economice 
depuse de FSCM; 
 

3. Definirea specificațiilor, care va fi efectuată de client, 
de FSCM sau de amândoi; 
 

4. Negocierea și acordul, care vor fi elucidate de client și 
FSCM. 
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Faza de ofertare în procesul de consultanță presupune 
întocmirea sau ajungerea la un acord cu forță juridică 
obligatorie între FSCM și client. Acordul trebuie să specifice 
serviciile și documentația livrabilă, precum și drepturile și 
obligațiile pentru fiecare parte. 

 
Oferta FSCM trebuie să includă: 
 
-Contextul; 
 

-Serviciile și documentația livrabilă; 
 

-Abordarea și planul de lucru; 
 

-Roluri și responsabilități; 
 

-Termeni și condiții. 
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Faza de execuție:  
 
Ținând cont de angajamentele și înțelegerile convenite 
între ambii actori, furnizorul de servicii în consultanță 
inițiază procesul de implementare a serviciului. 
 
Pentru a obține un rezultat pozitiv, colaborarea între   
furnizorul de servicii și client trebuie să fie bazată pe 
încredere, onestitate și obiectivitate. 
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Componentele fazei de execuție trebuie să includă: 
 
-Detalierea planului de lucru agreat; 

-Implementarea planului de lucru; 

-Managementul și monitorizarea misiunii; 

-Aprobări și documente de acceptanță. 
 

Rezultatele trebuie să fie: 
 
-Servicii și documentații livrabile; 

-Recomandări și abordare pentru viitor, dacă este cazul; 

-Evaluare și îmbunătățire în mod continuu. 
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Faza de încheiere:  
 
Misiunea poate fi considerată 
încheiată atunci când lucrările și 
documentația sunt finalizate, au 
fost evaluate rezultatele și 
îndeplinite toate obligațiile 
contractuale și legale. 
 
De asemenea, o misiune 
considerată complet încheiată, 
este atunci când clientul aprobă 
și acceptă serviciile prestate.  
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Procedurile finale de încheiere trebuie să includă: 
 
-Probleme contractuale și legale; 
-Evaluare finală și îmbunătățiri; 
-Aspecte administrative; 
-Comunicare; 
-Aspecte minore nerezolvate. 
 

Rezultatele trebuie să fie: 
 
-Eliberarea tuturor părților de obligațiile din acest acord, cu 
excepția celor care rămân după închiderea misiunii; 
 

-Înțelegerea comună a continuității obligațiilor, de către toate 
părțile interesate (garanții, confidențialitate, probleme 
nerezolvate etc.); 
 

-Reglementarea financiară a facturilor, cheltuielilor etc. 
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Furnizorii de servicii de consultanță trebuie 
să cunoască legile, politicile, regulile, 
reglementările și standardele relevante care 
guvernează serviciile lor. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Copyright © Wondershare Software 

 
 

 
 



Copyright © Wondershare Software 

 
 

 
 



Copyright © Wondershare Software 

 
 

 
 



Copyright © Wondershare Software 

 
 

 
 



Copyright © Wondershare Software 

 
 

 
 

1. Îmbunătățirea gradului de transparență și înțelegere între 
clienți și furnizorii de servicii de consultanță în management; 
 

2. Diminuarea riscurilor în misiunile de consultanță și oferirea 
unei valori superioare consumatorilor vizați; 
 

3. Îmbunătățirea calității, profesionalismului și interoperabilității 
în consultanța de management;  
 

4. Sporirea eficienței industriei europene de consultanță și 
accelerarea dezvoltării profesiei; 
 

5. Asigurarea desfășurării eficiente a misiunilor de consultanță; 
 

6. Obținerea unei imagini coerente în fața clienților și sporirea 
încrederii și satisfacției acestora. 
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 Vă mulțumesc pentru 

atenție! 
 
 
 

 
 

ISM 
Institutul  
de Standardizare 
din Moldova 


	Servicii de consultanță în management conform standardului european SM SR EN 16114:2014� �Recomandări și tendințe 
	�Serviciu de consultanță în management�
	�Scopul implementării standardului�SM SR EN 16114:2014 �
	�Principiile directoare ale standardului�SM SR EN 16114:2014 �
	Слайд номер 5
	��
	��
	�Fazele tipice ale unei misiuni de consultanță�
	���Faza de ofertare. Generalități��
	���Faza de ofertare. Generalități��
	Слайд номер 11
	���Faza de execuție. Generalități��
	Слайд номер 13
	���Faza de încheiere. Generalități��
	Politicile standardului european SM SR EN 16114:2014 
	Desfășurarea cu succes �a unei misiuni de consultanță�
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	�Concluzii. Recomandări�
	��Beneficiile implementării standardelor în serviciile de consultanță de management ��
	Standardul SM SR EN 16114:2014 Servicii de consultanță în management poate fi consultat în cadrul Fondului Național de Standarde al ISM.��Acesta poate fi procurat la prețul de 109,90 MDL dar să vă ofere mult mai multe beneficii, atât financiare, cât și non-financiare.�������������    
	����
	Слайд номер 23

