Termeni de referinţă
pentru selectarea unui prestator de servicii pentru producerea etichetelor pentru
containerele selective de gunoi livrate în Şoldăneşti, Floreşti şi Rezina

1. Contextul
Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei a iniţiat proiectul “Modernizarea Serviciilor
Publice Locale în Republica Moldova”.
Scopul Proiectului
Prestarea de Servicii Publice Locale îmbunătăţite în oraşele şi satele din Republica Moldova,
prin:
Domeniul de Intervenţie I
 Investiţii în tehnologiile inovative
 Consolidarea capacităţilor şi modernizarea managementului prestatorilor de servicii
 Intensificarea cooperării intercomunitare şi a participării locale
Domeniul de Intervenţie II
 Intensificarea cooperării dintre instituţii la nivel local, regional şi central, prin planificarea
integrată şi programarea investiţiilor
Proiectele-pilot de investiţii
 Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului din Orhei, Raionul Orhei
 Iluminarea stradală eficientă în satul Tătărăuca-Veche, Raionul Soroca
 Serviciile de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare în Duruitoarea Veche, Raionul Râşcani
 Serviciile de Aprovizionare cu Apă şi Canalizare în satul Roşu, Raionul Cahul
 Extinderea managementului integrat al deşeurilor solide în localităţile rurale din raioanele
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti
2. Contextul specific al activităţii
Pe domeniul managementului integrat al deşeurilor solide, proiectul-pilot în derulare este
extinderea managementului integrat al deşeurilor solide în localităţile rurale din raioanele
Şoldăneşti, Rezina şi Floreşti.
Ca măsură de optimizare a capacităţilor operaţionale ale prestatorului de servicii Regia-Apă
Șoldănești, vor fi procurate containere pentru selectarea deşeurilor. În vederea diferenţierii
modului de colectare separată a deşeurilor, este nevoie de a produce etichete distinctive pentru
containere.
Pentru elaborarea şi tipărirea etichetelor, a fost stabilit numărul, dimensiunile şi conceptul grafic
al etichetelor după cum urmează:
Toate etichetele vor fi tipărite cu o singură culoare (roșu, verde, galben, și negru respectiv pe
fundalul alb). Textul pe toate etichetle va fi tipărit atît în limba română cu dimensiunea fontului
mai mare, cît și în limba rusă, cu dimensiunea fontului mai mică. Textul va fi preluat de la
exemple de mai jos.

Etichete Hîrtie – 1170 bucăţi
•

Numărul cuvintelor: nu mai mult de 30

•

Culori (RAL 3020) rezistente la UV și apă

•

Dimensiune LxW: 35 x 40 cm

•

Obiecte care trebuie să fie vizibile pe etichetă: ziar, hîrtie, plic, carton
35 cm

15 cm, Litere cu alb

40 cm

Desene cu roşu, fundal alb

Litere cu roşu

Etichete Sticlă – 1170 bucăţi

•

Numărul cuvintelor: nu mai mult de 15

•

Culori (RAL 6002) rezistente la UV și apă

•

Dimensiune LxW: 35 x 40 cm

•

Obiecte care trebuie să fie vizibile pe etichetă: sticle și borcane
35 cm

15 cm, Litere cu alb

40 cm

Desene cu verde, fundal alb

Litere cu verde

Etichete Plastic - Metal - Tetrapak 1 – 850 bucăţi
•

Numărul cuvintelor: nu mai mult de 40

•

Culori (RAL 1021) rezistente la UV și apă

•

Dimensiune LxW: 60 x 45 cm

•

Obiecte care trebuie să fie vizibile pe etichetă sub inscripția plastic: o sacoșă din plastic,
două sticle din plastic diferite, un ambalaj de iaurt sau margarină. Sub inscripția de
metal: cutii din oțel și aluminiu, de exemplu recepiente de băuturi răcoritoare. Sub
inscripția de Tetrapak – un ambalaj Tetrapak

60 cm

15 cm, Litere cu alb

45 cm
Desene cu galben, fundal alb

Litere cu galben

Etichete Plastic - Metal - Tetrapak 2 – 350 bucăţi
•

Numărul cuvintelor: nu mai mult de 40

•

Culori (RAL 1021) rezistente la UV și apă

•

Dimensiune LxW: 45 x 35 cm

•

Obiecte care trebuie să fie vizibile pe etichetă sub inscripția plastic: o sacoșă din plastic,
o sticlă din plastic, un ambalaj de iaurt sau margarină. Sub inscripția de metal: cutii din
oțel și aluminiu, de exemplu recepiente de băuturi răcoritoare. Sub inscripția de Tetrapak
– un ambalaj Tetrapak

45 cm

12 cm, Litere cu alb

35 cm
Desene cu galben, fundal alb

Litere cu galben

Etichete Deşeuri reziduale 1 – 800 bucăţi
•

Numărul cuvintelor: nu mai mult de 5

•

Culoarea neagră rezistentă la UV și apă

•

Dimensiune LxW: 35 x 15 cm

•

Eticheta nu va conține desene

35 cm

Deşeuri reziduale
Остаточные отходы

Etichete Deşeuri reziduale 2 – 900 bucăţi
•

Numărul cuvintelor: nu mai mult de 5

•

Culorea neagră rezistenă la UV și apă

•

Dimensiune LxW: 60 x 20 cm

15 cm, fundal alb

60 cm

Deşeuri reziduale

20 cm, fundal alb

Остаточные отходы

Culorile trebuie să fie UV rezistente. Etichetele trebuie să fie tipărite pe bandă adezivă și să
lipească durabil pe urnele din plastic și să fie rezistente la apă.
Sumarul cerințelor de tipar:
Dimensiuni,
Nr.

Descrierea

Cantitatea

Specificări
Culoare

LxW

35x40 cm
1

Etichete Hîrtie

Glossy laminat

1170

2+0, rezistente
la UV și apă

1170

35x40 cm

2+0, rezistente
la UV și apă

60x45 cm

2+0, rezistente
la UV și apă

45x35 cm

2+0, rezistente
la UV și apă

35x15 cm

1+0, rezistente
la UV și apă

60x20 cm

1+0, rezistente
la UV și apă

Tipar pe
adezivă

bandă

Glossy laminat
2

Etichete Sticlă

3

Etichete Plastic – Metal –
Tetrapak 1

4

Etichete Plastic – Metal –
Tetrapak 2

5

Etichete Deșeuri reziduale
1

Tipar pe
adezivă

bandă

Glossy laminat
850

Tipar pe
adezivă

bandă

Glossy laminat
350

Tipar pe
adezivă

bandă

Glossy laminat
800

Tipar pe
adezivă

bandă

Glossy laminat
6

Etichete Deșeuri reziduale 2

900

Tipar pe
adezivă

bandă

3. Activităţile-cheie şi asistenţa tehnică oferite în cadrul acestor termeni de referinţă.
Prestatorul de Servicii va elabora designul asemănător la conceptul propus mai sus, care va
servi ca un exemplu de referință. Toate desenele pe etichetele trebuie sa fie elaborate în
același stil – obiecte simple cu marginile colorate.
În total vor fi prezentate nu mai mult decît 3 variante de design. În procesul elaborării designului
de etichete, prestatorul de servicii va consulta beneficiarul în vederea ajustării conceptului grafic
al etichetelor.
Designul final al etichetelor trebuie să fie aprobat de către beneficiar înaintea tipăririi lor.
Prestatorul de servicii va oferi beneficiarului machetele şi mostrele de etichete finale înainte de
producerea acestora.
Prestatorul de servicii va tipări etichetele în conformitate cu specificațiile tehnice prezentate mai
sus.
4. Abilităţi specifice:
 Experienţa anterioară în design și tipărirea etichetelor.
5. Rezultate aşteptate şi procesul de lucru:
Prestatorul de servicii trebuie să ofere în termenul specificat etichetele.
6. Locul desfăşurării sarcinii:
Chişinău, Republic of Moldova
7. Procurarea echipamentului şi materialelor:
N/A
8. Alte clauze:
Contractantul este responsabil pentru plata impozitelor, taxelor pentru Guvernul Republicii
Moldova, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

