
CEnTOUR - Apel pentru selecția părților terțe

Anexa 2 - Chestionar de pre-evaluare exclusiv online (versiunea transcriptă)

PUNCTE DETALII PUNCTAJ RĂSPUNS/
VALOARE

CRITERII DE SELECȚIE
SUBGRUPUL 1

Experiență, ideologie
și prosperitate spre

inovare. Potențialul de
obținerea a

rezultatelor bune în
conformitate cu

obiectivele specifice
ale proiectului, cu

excepția certificării
23 puncte

1.

Compania Dvs are experiență în proiecte
innovative sau inițiative finanțate din
fondurile publice sau Europene, în vederea
aplicării principiilor Economiei Circulare sau
orientarea către o abordare de creștere
durabilă, în ultimii 5 ani?

0-4
1 pe proiect
4 = sau > 4 proiecte

Y, N, Titlul,
Programul de

finanțare,
Perioada

2.

Ați participat Dvs sau reprezentanți ai
companiei la cursurile de instruire privind
principiile Economiei Circulare sau
orientarea către o abordare de creștere
durabilă, în ultimii 5 ani?

0-3 1 pe inițiativă
3: = sau > 3 inițiative

Y, N, Titlu,
Perioada

Dacă nu, ați fi dispus să participați sau să vă
înregistrați la cursurile de instruire privind
principiile Economiei Circulare sau
orientarea către abordarea creșterii
durabile, pentru Dvs sau angajați, în
următorii 2 ani?

EXCLUDER
E

Y, N

3.

Sunteți interesat să participați în acțiuni
colective din perspectiva Economiei
Circulare sau orientarea către abordarea
creșterii durabile în sectorul turism (ex.
strategii de marketing, platforme de consum
colaborativ, grupuri de achiziții, ...)?

EXCLUDER
E

Y, N
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4.
Câte persoane sunt angajate permanent în
companie?

0-3
1 = pînă la 3
2 = 3 - 8
3 = > 8

Număr

5.

Câți membri din personalul companiei
vorbesc fluent Engleza, inclusiv Dvs?

0-3
0 = excludere 
1 pentru fiecare membru
3 = 3 sau >

Număr

Ar putea participa cel puțin un membru în
activitățile Proiectului?

EXCLUDER
E

Y, N

6.

Ați analizat sau planificați acțiuni specifice
pentru evitarea risipei alimentare, reducerea
deșeurilor din plastic sau utilizarea
consumului colaborativ.
Dacă da, care sunt activitățile prevăzute?

0-5

0 - 1 = unele/de bază
2 - 3 = intermediare 
4 - 5 = complexe/
cuprinzătoare

ÎNTREBARE
DESCHISĂ

7.

Care sunt beneficiile estimative în abordarea
Economiei Circulare inovatoare în cadrul
companiei Dvs? Ce vă motivează să
participați și care sunt așteptările din
Proiect?

0-5

Coerența cu scopurile
Proiectului CEnTOUR privind
reducerea deșeurilor/
plasticului/ utilizarea
consumului colaborativ/
etichetarea sau nu - 0/1

Includerea unui exemplu
practic de implementare
sau nu - 0/2

Coerența răspunsului cu
principiile Economiei
Circulare (utilizarea
resurselor/ generarea
deșeurilor/ colaborarea sau
abordarea sistematică) - 0/2

ÎNTREBARE
DESCHISĂ

CRITERII DE SELECȚIE
SUBGRUPA 2

Potențial de obținere a
rezultatelor eficiente

în conformitate cu
obiectivele

proiectului, cu
referință la EMAS și

certificarea ECOLABEL
41 puncte

COSME CenTOUR project – COS-TOURCOOP-2019-3-01



16 Puncte
generale

8.

Ați implementat măsuri pentru obținerea
certificatului de management de mediu sau
eco-etichetare? (Evaluarea de mediu, măsuri
de eficiență energetică sau apă etc.)?

0-5

1 = etape inițiale / studiu de
fezabilitate
3 = puține acțiuni
implementate 
5 = majoritatea cerințelor
implementate

Y, N, care

9.
Planificați să obțineți certificarea EMAS sau
ECOLABEL, în următorii doi ani? 0-8

N = 0
Y (1 cert) = 6
Y (2 cert) = 8 Y, N, care

10.
Sunteți interesat să evaluați fezabilitatea
certificării EMAS sau ECOLABEL pentru
organizația Dvs, în următorii doi ani?

0-3

N = 0
Y (1 cert) = 2
Y (2 cert) = 3 Y, N, care

Managementul
structurii de
ospitalitate

6 puncte

11.
Aveți la dispoziție măsuri de asigurare a
calității sau instrumente de management în
compania Dvs?

2

N = 0
Y = 2 Y, N, care

12.

Dispuneți de formulare de înregistrare a
recenziilor, reclamațiilor și sugestiilor din
partea clienților Dvs?

2 N = 0
Y = 2

Y, N

Dacă nu, ați fi dispus să le elaborați? 2
N = 0
Y = 2

Y, N

13.

Publicați informații despre aplicarea
modelelor de consum durabil sau despre
oportunitățile de protecție a mediului (ex.
inlocuirea mijlocului de transport), care să
fie disponibile clienților Dvs?

2 N = 0
Y = 2

Y, N

Energie
9 puncte

14.

Dețineți cazane și echipamente eficiente din
punct de vedere energetic?

3
Y, N
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Dacă nu, ați fi dispus să le înlocuiți în
următorii doi ani?

2
Y, N

15.

Este reglată temperatura optimă în spațiul
comun pentru oaspeți, setat cu punctul ≥ 22
°C pe durata verii și minimum ≤ 22 °C pe
durata iernii? (+/- 2 °C la cerere)

3

Y, N

Dacă nu, ați fi dispus să configurați sistemul
de control pentru a vă asigura că utilizați
eficient energia, în următorii doi ani?

2

Y, N

16.

În cazul în care energia electrică este
preluată din rețea, compania Dvs deține un
acord cu un furnizor, care asigură 50% din
electricitate din surse regenerabile de
energie?

3

Y, N

Apă
4 puncte

Y, N

17.

Dispuneți de robinete cu economisirea apei
și toalete cu sistem în dublă spălare? 2

Y, N

Dacă nu, sunteți dispus să le introduceți în
următorii doi ani? 1

Y, N

18.

Pentru cazări turistice: Lenjeria și
prosoapele sunt schimbate zilnic, cu excepția
cazului în care sunt solicitate în mod express
de către clienți?

Pentru turoperatori: selectați ca parteneri
agenții turistice care folosesc metoda de
schimbare cu frecvență zilnică a lenjeriei și
prosoapelor?

2

Y, N

Dacă nu, sunteți dispus să introduceți
această regulă?

2 Y, N

Deșeuri
6 puncte

Y, N

19.

Pentru cazări turistice: utilizați recipiente de
unică folosință pentru produsele
neperisabile oferite în alimentație, cu
excepția cazurilor în care legea impune acest
lucru?

2

Y, N
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Pentru turoperatori: selectați ca parteneri
agenții turistice care utilizează recipiente de
unică folosință pentru produsele
neperisabile oferite în alimentație, cu
excepția cazurilor în care legea impune acest
lucru?
Pentru cazări turistice: Dacă nu, sunteți
dispus să evitați utilizarea acestora în viitor?

Pentru turoperatori: Dacă nu, sunteți dispus
să introduceți această regulă pentru
partenerii Dvs?

1

Y, N

20.

Pentru cazări turistice: Dvs gestionați
procesul de furnizare a produselor perisabile
pentru a minimiza risipa alimentară?

Pentru turoperatori: Dvs selectați ca
parteneri de colaborare agenții turistice care
gestionează procesul de furnizare a
produselor perisabile pentru a minimiza
risipa alimentară?

2

Y, N

Pentru cazări turistice: Dacă nu, sunteți
dispus să introduceți măsuri pentru a
preveni risipa alimentară în compania Dvs?

Pentru turoperatori: Dacă nu, sunteți dispus
să introduceți această regulă pentru
partenerii Dvs?

1

Y, N

21.

Pentru cazări turistice: Dvs dispuneți
clienților containere speciale pentru
colectarea separată a deșeurilor, amplasate
în camere și/sau la fiecare etaj și/sau într-un
punct comun de colectare?

Pentru cazări turistice: Dvs selectați ca
parteneri de colaborare agenții turistice care
dispun clienților containere speciale pentru
colectarea separată a deșeurilor, amplasate
în camere și/sau la fiecare etaj și/sau într-un
punct comun de colectare?

2

Y, N

Pentru cazări turistice: Dacă nu, sunteți
dispus să le puneți la dispoziție?

Pentru turoperatori: Dacă nu, sunteți dispus
să introduceți această regulă pentru
partenerii Dvs?

1

Y, N
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22

Compania Dvs are cel puțin un site
operațional într-una dintre aceste regiuni?
Care?

PRIORITAT
E

Y, N
Marche (Italia);
Cantabria
(Spania);
Polog Tetovo
(Macedonia de
Nord);
Raionul Orhei
(Moldova)
Regiunea Xanthi
(Grecia)
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