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Proiect internațional de suport în sectorul turism



Proiect co-finanțat în cadrul Programului 

Uniunii Europene pentru Competitivitatea 

Întreprinderilor Mici și Mijlociii – COSME.

Scopul Proiectului CEnTOUR este de a 

promova, a susține și a implementa 

strategii de inovare în economia circulară 

pentru sectorul turism.

Parteneri din 7 state europene: Italia, 

Spania, Belgia, Macedonia de Nord, 

Moldova, Cipru și Grecia. 

Obiectivele proiectului: 

1. Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale.

2. Susținerea consultativă și financiară.

3. Elaborarea strategiilor de inovare. 

4. Implementarea modelelor de afaceri 

circulare. 

5. Crearea lanțurilor de aprovizionare și 

a platformelor pentru colaborare și 

promovare a economiei circulare la 

nivel local.

6. Sporirea competitivității și 

atractivității pe piețele tradiționale 

de turism matur.

Proiectul CEnTOUR - Economia Circulară în Turism
Perioada de implementare: 16.09.2020 - 15.09.2023 



Activitățile în care vor fi implicate ÎMM în Proiect, 
în termeni de transfer de cunoștințe, competențe, inovații și sistem de certificare. 

Consolidarea capacităților 
prin cursuri de formare

Program de instruire în grup cu 
sesiuni online și materiale de lucru 

individuale pentru fiecare participant. 

Dezvoltarea strategiei de 
inovare în Economia Circulară

Program de accelerare a implementării 
soluțiilor circulare prin dezvoltarea 
strategiilor de inovare, inclusiv a 
sistemului de certificare EMAS/ 
ECOLABEL.

Transfer de cunoștințe și 
tehnologii între companii

Program de transfer de cunoștințe cu 
companiile avansate în abordarea 
Economiei Circulare, inițiative “Peer 
to Peer”, vizite de studiu 
transnaționale și expoziții 
internaționale.

03 

01 02 



Beneficiile ÎMM în cadrul Proiectului,
prin oportunități de colaborare durabilă și implementare a inovațiilor.

Dezvoltarea lanțului de 
aprovizionare prin 
maximizarea eficienței 
resurselor și reducerea 
costurilor. 

Colaborare 
cros-sectorială

Întâlniri cu experți 
internaționali, furnizori de  
tehnologii inovatoare și rețele 
de afaceri circulare.

Consultanță și expertiză

Promovarea și diseminarea 
activităților la nivel regional, 
național și internațional.

Integrarea în rețele 
internaționale 

Consolidarea capacităților de 
implementare a EC prin:

• evaluarea necesităților; 

• studiu de fezabilitate;

• analize și date internaționale;

• instrumente de management;

• aplicații digitale de promovare;

• tehnologii de ecologizare;

• lanțuri de aprovizionare;

• strategii de inovare și marketing 
etc.



Integrarea principiilor Economiei Circulare 
prin evaluarea următoarelor aspecte strategice:

Utilizarea platformelor 
de consum colaborativ

Modalitate comună de a 
dezvolta modele de afaceri 
alternative și eficiente pentru a 
crește abordarea turistică în 
comunitate.

3

Reducerea plasticului și 
regândirea ambalajului

Evaluarea posibilităților de 
integrare a ofertelor fără plastic 

în lanțul de aprovizionare. 
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Recuperarea și 
reutilizarea deșeurilor 
alimentare

Reducerea risipei alimentare, în 
mod special, reintroducerea 
uleiului utilizat provenit din 
procesul de producere. 
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Activități eligibile și tipurile de costuri vizate spre finanțare,
urmare evaluării necesităților și elaborarea strategiei de inovare:

Investiții durabile și 
ecologice

Achiziționarea bunurilor în funcție 
de studiul de fezabilitate pentru 
certificarea EMAS/ ECOLABEL. 

Activități și costuri privind 
dezvoltarea lanțului de 

aprovizionare, adaptarea 
proceselor la gestionarea eficientă 

a resurselor de apă, energie, 
transport și materiale promoționale

Costuri de călătorie, 
înregistrare și cazare 

Participarea în cadrul evenimentelor, 
târgurilor, expozițiilor, vizitelor de studiu 

locale și internaționale. 

În costurile eligibile aferente activităților 
se includ, plata biletului de călătorie, 
diurnele zilnice și cazarea pentru un 

reprezentant al întreprinderii.

Companii 
internaționale în UE

ÎMM din 
Moldova 



1. ÎMM din Moldova din sectorul turism, care sunt definite prin Legea nr. 
179/2016 și activează în baza următoarelor clasificări CAEM:

           55.1 Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare; 
           55.2 Facilităţi de cazare pentru vacanţe și perioade de scurtă durată; 
           55.3 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere; 
           79 Activităţi ale agenţiilor turistice și a tur-operatorilor.

2. Fiecare întreprindere selectată din Moldova va primi suport financiar în 
valoare maximă de 4,100.00 € sau doar pentru costurile real suportate.

3. Solicitanții vor expedia electronic formularul de aplicare la Proiect, 
începând cu ziua lansării apelului de înregistrare pînă la termenul oficial 
programat (2 luni). Aplicațiile expediate după termen nu vor fi luate în 
considerare.  

           Anexa 1 _ Formularul de înregistrare semnat de administrator

           Anexa 2 _ Chestionarul de pre-evaluare (online)

4. Va fi acceptată spre examinare doar o singură aplicație depusă spre 
finanțare în cadrul acestui apel de selecție. 

5. Aplicațiile vor fi selectate în baza punctajului obținut în chestionarul de 
pre-evaluare (minim 38 puncte și maximum 64 puncte).

Grupul țintă și criteriile de eligibilitate la Proiect
Aplicațiile vor fi colectate electronic la adresa: centour@odimm.md 
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Integrarea principiilor Economiei Circulare 
prin implementarea metodologiei de evaluare și monitorizare:

3. PLAN DE ACȚIUNI

Tehnica brainstorming pentru 
facilitarea dialogului între ÎMM 

și estimarea rezultatelor. 

Transfer de 
cunoștințe 

”P2P”

Consolidarea competențelor 
inovatoare în EC prin:

• transfer de cunoștințe în turism; 

• coaching colectiv și individual;

• analiza factorilor PEST și SWOT;

• instrumente ecomapping-scan;

• oferte speciale în lanțul valoric;

• platforme, forum de bune practici;

• webinarii și conferințe;

• indicatori de evaluare și 
monitorizare etc.

2. COACHING INDIVIDUAL

Program de coaching 
destinat pentru interacțiuni 
de lucru ad-hoc între 
facilitator și antreprenor.

1. INSTRUIRE ONLINE 

Curs de instruire pentru 
creșterea competențelor 

antreprenoriale de a 
adopta modele de afaceri 

bazate pe principii 
circulare. 



Acordarea suportului financiar,
în 3 tranșe sau într-o singură tranșă conform acordului:

din valoarea maximă a 
grantului

În termen de 30 zile calendaristice, 
de la semnarea contractului de 
finanțare. (Anexa 3)

20%

● Recepționarea primei tranșe a 
suportului financiar prin virament 
bancar. (Anexa 4)

din valoarea grantului, 
conform costurilor suportate

August - Septembrie 2022
În baza raportului privind dovada 
cheltuielilor și actele confirmative.

30%

● Întocmirea raportului contrasemnat 
de către administrator.

● Atașarea documentelor confirmative.
● Recepționarea suportului financiar 

prin virament bancar. 

din valoarea grantului, 
conform costurilor suportate

În termen de 60 zile calendaristice, 
de la depunerea raportului final 
privind dovada cheltuielilor.  

50%

● Întocmirea raportului final 
contrasemnat de către administrator.

● Atașarea documentelor confirmative.
● Recepționarea suportului financiar 

prin virament bancar. 



Planul de acțiuni în cadrul Proiectului
planificarea etapelor de implementare a acțiunilor conform calendarului:

MAI - IULIE 

2021

Înregistrarea formularelor

Recepționarea electronică a 
documentelor despre 
companie și colectarea 
aplicațiilor la Proiect. 

AUGUST 

2021

Examinarea dosarelor

Evaluarea punctajului în baza 
chestionarului, selectarea 
companiilor și semnarea 
contractelor de finanțare.

SEPTEMBRIE,

DECEMBRIE 

2021

Instruire și Coaching

Instruire online în grup și 
suport consultativ prin 
metoda de coaching în 
identificarea oportunităților. 

IANUARIE, 

MARTIE 

2022

Vizite de studiu

Organizarea și participarea la 
târguri, expoziții locale și 
internaționale de transfer 
tehnologic și inovații.

APRILIE, 

IUNIE 

2022

Strategie de inovare

Dezvoltarea strategiilor de 
inovare și marketing privind 
aplicarea principiilor 
economiei circulare în turism. 

IULIE 2022, 

SEPTEMBRIE 2023

Evaluare și Monitorizare

Monitorizarea și evaluarea 
indicatorilor de impact asupra 
mediului și estimarea 
beneficiilor economice.

  



Schimb transnațional de cunoștințe ”Peer to Peer”
prin studierea și adaptarea bunelor practici internaționale:

BUNE PRACTICI INTERNAȚIONALE 

ÎN REȚELELE HOTELIERE 

Hotel Neya: 
Durabilitate în 
inima Lisabonei

Reciclarea 
săpunului la Manotel



Vă mulțumesc pentru atenție.

Aplică acum!

Website: www.odimm.md 

Email: centour@odimm.md 

Tatiana Chiriac 

Expert superior în Economia Verde
Direcția Finanțare pentru Creștere și Internaționalizare

http://www.odimm.md
mailto:centour@odimm.md

