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1. Dispoziţii generale 

 

1.1 Institutul de Standardizare din Moldova (în continuare – ISM) organizează Concursul de soluții, ca 

parte a procedurii ofertelor de prețuri, în conformitate cu prevederile art. 56 Legea nr. 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice. 

 

1.2 Obiectul concursului de soluții constituie serviciile de elaborare a identităţii vizuale a ISM (în 

continuare - servicii de elaborare a identității vizuale a ISM). 

 

1.3 Descrierea serviciilor, componenţa şi caracteristicile rezultatului final al serviciilor de elaborare a 

identității vizuale a ISM sînt expuse în Caietul de sarcini (Anexa nr. 1 la prezenta Documentație de 

concurs). 

 

1.4 Documentația de concurs se pune la dispoziția Participanților, gratuit, prin plasarea pe pagina-

web a ISM, anexat la Invitația de concurs (Anexa nr. 2 la prezenta Documentație de concurs). 

 

1.5 Prin plasarea pe pagina web a ISM a documentației de concurs se prezumă că Participanții la 

concurs cunosc conținutul și condițiile stabilite de aceasta. În cazul neprezentării documentelor 

prevăzute în Documentația de concurs sau prezentării unor documente neveridice, oferta 

Participantului poate fi respinsă prin decizia ISM (Juriului). 

 

1.6 Participanții la concurs sînt în drept să solicite în scris sau verbal secretarului concursului explicaţii 

asupra Documentaţiei de concurs. ISM va acorda explicațiile solicitate Participantului cel tîrziu în ziua 

lucrătoare următoare recepționării solicitării. 

 

1.7 Cu cel puţin 5 zile pînă la termenul limită de depunere a ofertelor, ISM are dreptul să modifice 

Documentaţia de concurs, inclusiv la solicitarea Participanţilor. Modificarea va fi adusă la cunoştinţa 

tuturor Participanţilor, cărora ISM le-a oferit Documentaţia de concurs, în scris (prin e-mail, la adresa 

de email prezentată în oferta de participare de către Participant). 

 

2. Participanţii la concurs 

 

Participanţii la concurs pot fi persoanele juridice, cu adresa juridică în Republica Moldova, care dispun 

de portofoliu de minim 3 identități vizuale realizate anterior și care îndeplinesc celelalte condiții 

stabilite în prezenta Documentație de concurs. 

 

3 Cheltuielile de participare 

 

3.1 Toate cheltuielile vizînd pregătirea şi prezentarea ofertelor de participare vor fi suportate integral 

de către Participanții la concursul de soluții. 

 

3.2 ISM nu participă la cheltuielile de elaborare a ofertelor Participanţilor şi nu poartă răspundere 

pentru conținutul acestora, indiferent de rezultatele concursului de soluții. 

 

4 Comunicarea în cadrul concursului. Limba de comunicare 

 

4.1 Comunicarea între ISM și Participanții la concurs are loc, ca regulă, în scris: prin scrisori, 

expediate la adresa juridică a ISM, indicată în Invitația de concurs, prin e-mail, fax. 
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4.2 Toate documentele, corespondenţa, comunicările şi concursul se realizează în limba de stat a 

Republicii Moldova. 

 

4.3 După caz, documentele pot fi prezentate în orice altă limbă, însă cu anexarea obligatorie a 

traducerii autorizate a documentelor prezentate în limba de stat. 

 

4.4 Răspunsurile la solicitările de prezentare a explicațiilor la Documentația de concurs, recepționate 

de la Participanți, se vor expedia tuturor Participanților la concurs și vor fi plasate pe pagina-web la 

rubrica care conține Anunțul privind organizarea concursului, fără a fi dezvăluite datele Participanților 

care au solicitat explicații la Documentație de concurs. 

 

5 Ofertele 

 

5.1 Participanţii întocmesc o singură ofertă, în modul stabilit de Documentaţia de concurs. Ofertele se 

prezintă la ISM cu o Scrisoare de însoţire (Anexa nr. 3 la prezenta Documentație de concurs). 

 

5.2 Oferta trebuie că cuprindă: 

 

a) Oferta tehnică:  

- partea scrisă/descriptivă, care va prezenta descrierea conceptului/ideii ce a stat la baza elaborării 

identității vizuale (logo-ului) propuse; 

- partea desenată/cu imagini, care va prezenta conceptul identității vizuale propuse, conform 

exemplului din Anexa nr. 4 la prezenta Documentație de concurs. Participantul poate prezenta pînă la 

3 soluții ale identității vizuale conceptual diferite, într-o ofertă; 

 

b) Documente generale:  

- copia certificată de pe certificatul/decizia de înregistrare; 

- copia certificată de pe Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice (cu indicarea fondatorilor, 

administratorului); 

- Informația despre Participant (Anexa nr. 5 la prezenta Documentație de concurs); 

- Portofoliul cu minim 3 servicii de elaborare a identității vizuale realizate anterior – poate fi prezentat 

pe suport de hîrtie sau indicată pagina-web la care este plasat portofoliul Participantului. 

 

5.3 Suplimentar la documentele menţionate pct. 5.2, Participanții pot prezenta oricare alte documente 

care pot confirma performanţele Participantului şi calificarea personalului acestuia pentru prestarea 

serviciilor de elaborare a identității vizuale a ISM. 

 

5.4 Documentele ce formează oferta vor fi plasate într-un plic sigilat. Plicul cu documentele ce 

formează oferta de participare la concursul de soluții se va prezenta în termenul stabilit în Invitația de 

concurs în anticamera ISM, la adresa indicată în Invitația de concurs, cu o Scrisoare de însoțire.  

 

5.5 ISM va înregistra Scrisoarea de însoțire conform regulilor interne stabilite, fără a deschide plicul 

cu oferta prezentată. 

 

5.6 Oferta sigilată se transmite secretarului Concursului, care îi va atribui un număr format din 3 cifre 

(de la 001 în ordinea recepționării ofertelor), conform unui registru creat în acest scop. 

 

5.7 Secretarul va notifica Participantul despre numărul atribuit ofertei, prin e-mail, cel tîrziu în 

următoarea zi lucrătoare după recepționarea ofertei. 
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5.8 Oferta se întocmeşte într-un singur exemplar, în original. Oferta poate conține maxim 3 variante 

de logotipuri și identități vizuale conceptual diferite propuse de Participant. 

 

5.9 Scrisoarea de însoțire, precum și documentele ce constituie oferta vor fi semnate de Participant 

sau reprezentantul împuternicit, cu ștampila aplicată pe fiecare pagină. 

 

5.10 Scrisoarea de însoțire cu oferta sigilată în plic poate fi prezentată nemijlocit de Participanţi, 

pot fi expediate prin poştă sau prin intermediul curierului. Sigilarea plicurilor se asigură prin lipirea 

acestora în locurile destinate lipirii, unde se va aplica suplimentar ștampila Participantului și 

semnătura reprezentantului acestuia 

 

5.11 Plicul cu oferta va rămîne sigilat pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora, în ziua și 

concursului (inclusiv la ora stabilită).  

 

5.12 Pe plic se va conține următoarea informație: 

 

Autoritatea contractantă: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”; 

Cod fiscal al autorității contractante: 1013600011418; 

Tipul procedurii de achiziţie: concurs de soluții, ca parte a procedurii de cerere a ofertelor 

Obiectul achiziţiei: servicii de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova 

Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare 

Participant: (denumirea completă, prescurtată, după caz); 

Codul fiscal al Participantului: ______________________ 

Adresa juridică, oficiul, după caz (dacă sunt diferite): (MD-__, or. ___, str. ___, nr. ___); 

Reprezentant: (numele, prenumele) 

 

6 Preţul serviciilor de elaborare a identității vizuale a ISM 

 

6.1 Preţul contractual al serviciilor de elaborare a identității vizuale ce va fi semnat cu Participantul al 

cărui ofertă va fi declarată cîștigătoare ca rezultat al Concursului (locul I) se va indica în lei 

moldoveneşti și nu poate depăși suma de 50 000 (cincizeci mii) lei.  

 

6.2 Suma indicată în pct. 6.1 include TVA. 

 

7 Perioada de valabilitate a ofertei 

 

7.1 Perioada de valabilitate a ofertei, cu excepția ofertei declarate de juriu cîștigătoare (locul I), este 

pînă la data de 22 noiembrie 2016. Pentru oferta declarată de către juriu cîștigătoare (locul I) 

perioada de valabilitate este data semnării contractului avînd ca obiect elaborarea identității vizuale a 

ISM. Acest termen este obligatoriu pentru Participanți şi nu poate fi redus. 

 

7.2 În condiţii excepţionale, ISM poate solicita Participanților să prelungească perioada de valabilitate 

a ofertelor. Atît solicitarea, cît şi răspunsul trebuie să fie întocmite şi comunicate în scris. Participantul 

care a acceptat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei nu este în drept să modifice oferta. 

 

8 Termenul limită de depunere a ofertelor 

 

8.1 Oferta va fi recepţionată de ISM la adresa: MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, anticamera 

ISM, etajul 2, nu mai tîrziu de 22 noiembrie 2016, ora 09.30. 
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8.2 ISM este în drept să prelungească termenul limită de depunere a ofertelor, înainte de expirarea 

acestuia, dar cu minim 5 zile pînă la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. În acest caz 

drepturile şi obligaţiile ISM şi Participantului se prelungesc corespunzător. 

 

8.3 Orice ofertă recepționată de ISM după termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor poate fi 

respinsă şi restituită Participantului, fără a fi deschisă, prin decizia Juriului. 

 

8.4 Se consideră ofertă întîrziată oferta primită după ora 10.00, data de 22 noiembrie 2016. 

 

8.5 În caz de necesitate, ISM poate prelungi termenul de depunere a ofertelor, din motive întemeiate 

și argumentate, inclusiv la solicitarea Participanților, dar cu minim 5 zile pînă la termenul limită de 

depunere a ofertelor. Notificarea despre prelungirea termenului de depunere a ofertelor va fi 

expediată fiecărui Participant, căruia ISM i-a oferit Documentaţia de concurs. 

 

9 Modificarea ofertelor şi retragerea lor 

 

9.1 Participantul poate modifica oferta după depunerea ei, dar cu minimum 5 zile pînă la termenul 

stabilit pentru deschiderea ofertelor. 

 

9.2 Participantul poate retrage oferta de participare oricînd pînă la data limită stabilită pentru 

depunerea ofertelor: 22 noiembrie 2016, ora 09.30. 

 

9.3 Modificarea ofertei sau retragerea acesteia se va face prin demers scris al Participantului, semnat 

de către persoana împuternicită și cu ștampila aplicată, prezentat în anticamera ISM în ordinea 

stabilită pentru prezentarea ofertelor.  

 

10 Gestionarea ofertelor 

 

10.1 Ofertele se păstrează pînă la concurs de către secretarul Concursului: Mursa Lucia, specialist 

principal, Departamentul comunicare și relații internaționale, în biroul 18, etajul I, adresa juridică a 

ISM. 

 

10.2 Secretarul Concursului va depozita și asigura păstrarea ofertele prezentate astfel încît la 

oferte să nu aibă acces nici o altă persoană. 

 

10.3 Secretarul Concursului este responsabil de integritatea și păstrarea plicurilor cu ofertele 

sigilate. 

 

10.4 Ofertele se deschid de către Juriu la data stabilită: 22 noiembrie 2016, ora 10.00.  

 

10.5 În procesul de deschidere a plicurilor cu oferte, se admite prezența reprezentanților 

Participanților, care nu vor putea interveni în acest proces sub nici o formă.  

 

10.6 Deschiderea plicurilor cu oferte se va rezuma la deschiderea propriu-zisă a plicului, verificarea 

corespunderii ofertei pct. 6.2 din Documentația de concurs, fără prezentarea conținutului lor, fără 

prezentarea soluțiilor prezentate și fără divulgarea identității Participanților. 

 

11 Jurizarea 
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11.1 Jurizarea (examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor) se va efectua de către Juriul creat 

în acest scop prin ordinul directorul ISM. Jurizarea se va efectua în conformitate cu Regulamentul 

concursului de soluții (Anexa nr. 6 la prezenta Documentație de concurs).  

 

11.2 În procesul jurizării ofertelor, nu se admite prezența reprezentanților Participanților.  

11.3 În cazul cînd ofertele nu corespund cerinţelor stabilite în Documentația de concurs, Juriul are 

dreptul să respingă toate ofertele. Ca rezultat al jurizării, ISM va prezenta argumentele privind 

respingerea ofertelor, în formă scrisă fiecărui Participant. 

 

11.4 Jurizarea ofertelor se va efectua în două etape: 

 

1) I etapă: se verifică corespunderea ofertelor tuturor cerinţelor expuse în Caietul de sarcini, inclusiv 

pe partea ce ține de existența documentelor solicitate;  

 

2) II etapă: se examinează, analizează, compară partea scrisă/descriptivă, în care este prezentată 

descrierea conceptului/ideii ce a stat la baza elaborării identității vizuale (logo-ului) propus, precum și 

partea desenată/cu imagini, care prezintă conceptul identității vizuale propuse. 

 

11.5 Contractul va fi semnat cu Participantului a cărui ofertă va fi declarată de către Juriu 

cîștigătoare (locul I).  

 

11.6 Stabilirea ofertelor cîștigătoare (locul I, II și III) se va face de către Juriu în ordinea stabilită de 

Regulamentul concursului de soluții. 

 

12 Semnarea contractului 

 

12.1 Între ISM, pe de o parte, şi Participantul la concurs, pe de altă parte, oferta căruia a fost 

declarată cîștigătoare (locul I) ca rezultat al jurizării ofertelor (ambele numite părți), se va semna un 

contract de prestare de servicii avînd ca obiect elaborarea identității vizuale a ISM. 

 

12.2 Părțile vor negocia clauzele contractului de prestare de servicii avînd ca obiect elaborarea 

identității vizuale a ISM, cu excepția clauzei privind prețul acestuia, care nu poate depăși suma 

indicată în pct. 7.1, precum și termenul de executare a contractului, care nu poate fi altul decît data 

de 28 decembrie 2016. 

 

12.3 Contractul de prestare de servicii avînd ca obiect elaborarea identității vizuale a ISM va fi 

semnat la data de 28 noiembrie 2016. 
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Anexa nr. 1 la Documentația de concurs 

 

Caietul de sarcini 

 

1. Contextul prestării serviciilor  

 

1.1. Informaţii generale despre activitatea de standardizare 

 

Standardizarea este activitatea desfășurată de către organismele naționale de standardizare, pe plan 

național, de organizațiile de standardizare europene, internaționale și regionale, pe plan internațional 

și regional.  

 

Scopul activității de standardizare este oferirea de soluții tehnice și de altă natură uniforme, pasibile 

de aplicare oriunde și de către oricine. 

 

Specificul activității de standardizare este că la aceasta participă 3 grupe mari de părți interesate, care 

se asociază în cadrul Comitetelor tehnice de standardizare pentru elaborarea standardelor. 

Standardizarea este realizată din inițiativa, în interesul și în beneficiul acestor părți interesate. 

Standardizarea nu este impusă de stat, este voluntară și derivă din interesul pieței (consumatorului). 

 

Părțile interesate sînt divizate în trei categorii mari: 

1) Guvernul - toate autoritățile de reglementare, autoritățile de control; 

2) business-ul - producătorii, prestatorii de servicii, asociațiile de producători, organismele de 

evaluare a conformității, laboratoarele de încercări; 

3) cetățenii - în calitatea acestora de consumatori finali. 

 

În fiecare țară există cîte un singur organism național de standardizare recunoscut. În Republica 

Moldova în calitate de organism național de standardizare a fost recunoscut prin Legea nr. 20 din 

04.03.2016 ”Cu privire la standardizarea națională” Institutul de Standardizare din Moldova (ISM). 

 

Atribuțiile principale ale ISM sînt: 

- elaborarea, adoptarea, revizuirea, modificarea și anularea standardelor; 

- crearea și gestionarea Fondul Național de Standarde; 

- prestarea de servicii în domeniul standardizării (comercializarea standardelor, consultații, formare 

profesională); 

- participarea la activitatea de standardizare europeană și internațională în calitate de membru a l 

organizațiilor de standardizare; 

- colaborarea cu organismele și organizațiile de standardizare europene, internaționale, interstatale; 

- asigurarea funcționalității sistemului de standardizare națională (gestionarea activității Consiliului de 

standardizare, comitetelor tehnice de standardizare). 

 

Finalitatea principală a activității de standardizare este standardul. Standardul este o specificație 

(document) tehnică, care stabilește reguli, caracteristici, metode de încercare pentru produse, servicii, 

personal, sisteme. Standardul se elaborează de comitete tehnice, formate din entități și/sau specialiști 

din domeniul respectiv. 

 

Standardele există în toate domeniile, de la jucării pînă la produse alimentare, aeronautică, 

zăcăminte, etc. 

 

Beneficiile standardelor: 
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- contribuirea la reducerea costurilor de producție; 

- sporirea competitivității; 

- deschiderea noilor piețe de desfacere pentru produse și servicii; 

- implementarea celor mai bune practici europene și internaționale de producere și realizare a 

serviciilor; 

- sporirea eficientei proceselor economice realizate; 

- oferirea noilor oportunități de business; 

- sporirea încrederii și satisfacției clienților prin realizarea de produse și servicii de calitate; 

- creșterea volumului vînzărilor; 

- contribuirea la recunoașterea și consolidarea întreprinderii pe plan național și internațional; 

- utilizarea unui limbaj comun, propriu  sectorului industrial. 

 

ISM deține în Fondul Național de Standarde 25 591 standarde moldoveneşti. 

 

Mai jos sînt prezentate cîteva exemple de standarde: 

 

- SM EN 15634-1:2015 ”Produse alimentare. Detectarea alergenilor alimentari prin metode de analiză 

de biologie moleculară. Partea 1: Consideraţii generale”; 

 

- SM EN 14588:2013 ”Biocombustibili solizi. Terminologie, definiţii şi descrieri”; 

 

- SM EN 60107-1:2015 ”Metode de măsurare aplicabile receptoarelor de televiziune. Partea 1: 

Generalităţi. Măsurări la frecvenţe radio şi video”; 

 

- SM SR EN 13108-2:2010 Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice 

pentru straturi foarte subţiri; 

 

- SM EN ISO 17100:2015 Servicii de traducere. Cerinţe pentru serviciile de traducere; 

 

- SM SR EN ISO 22000:2006 Sisteme de management al siguranţei alimentelor. Cerinţe pentru orice 

organizaţie din lanţul alimentar; 

 

- SM EN ISO 21563:2016 Stomatologie. Materiale pentru amprente pe bază de hidrocoloid. 

 

Mai multe informații despre standarde și activitatea de standardizare pot fi obținute pe paginile-web: 

www.standard.md și www.estandard.md.  

 

1.2. Informaţii despre Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) 

 

Institutul de Standardizare din Moldova (denumirea veche Institutul Naţional de Standardizare) a fost 

creat ca rezultat al reformării sistemului infrastructurii calității, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 996 

din 27.12.2012. 

 

ISM este o instituţie publică în subordinea Ministerului Economiei ce desfășoară activități ce țin de 

realizarea politicii naționale în domeniul standardizării (elaborarea, adoptarea, revizuirea, modificarea 

și anularea standardelor și a documentelor de standardizare).  

 

Misiunea ISM 

 

http://www.standard.md/
http://www.estandard.md/
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Misiunea ISM constă în contribuirea la creșterea competitivităţii economiei naţionale, creşterea 

durabilă a bunăstării populaţiei şi sporirea utilizării sustenabile a resurselor. Misiunea ISM se 

realizează prin adoptarea standardelor europene și internaționale, promovarea standardelor și a 

standardizării. 

 

ISM dispune și gestionează următoarele surse electronice de informare: 

 

- pagina-web a ISM - www.standard.md; 

- Catalogul electronic al standardelor moldovenești - www.estandard.md; 

- pagina de Facebook a ISM - www.facebook.com/standard.md. 

 

Principalii utilizatori de standarde sunt: 

 

Autorităţile publice, inclusiv autoritățile cu funcţii de control – aplică prevederile standardelor în 

procesul legislativ și de normare tehnică, control; 

 

Organismele de evaluare a conformităţii, laboratoarele de încercări - aplică prevederile 

standardelor (în special a celor ce stabilesc cerințe tehnice pentru produse și metode de încercare) în 

procesul evaluării conformităţii, efectuării încercărilor şi testărilor, etc. 

 

Persoanele juridice – aplică cerințele standardelor (pentru produse, pentru sisteme de 

management) în procesul de producere a mărfurilor, de executare a lucrărilor sau de prestare a 

serviciilor. 

 

 

2. Descrierea serviciilor solicitate 

 

2.1. Scopul concursului 

 

Scopul concursului este dezvoltarea identității vizuale a ISM, sub formă de manual al identității vizuale 

(brandbook), pentru contribuirea la creșterea eficienței promovării beneficiilor standardelor și 

standardizării, comunicării cu părțile interesate, precum și pentru consolidarea imaginii ISM pe plan 

național și internaţional. 

 

2.2. Cerinţe pentru identitatea vizuală 

 

2.2.1 Cerinţe generale 

 

Identitatea vizuală a ISM trebuie să fie modernă și să reflecte, pe cît este de posibil, specificul 

activității ISM (activității de standardizare). 

 

Cele mai importante criterii în crearea identităţii vizuale: 

1) originalitatea conceptului/idei care stă la baza soluției propuse; 

2) grafica şi expresivitatea compoziţională a logotipului și a identității vizuale; 

3) caracterul unic al logotipului și al identității vizuale (capacitatea de identificare a ISM în baza 

logotipului, neutilizarea logotipurilor existente (sau elementelor acestora) ale altor instituții); 

4) adaptabilitate în utilizare (posibilitatea utilizării elementelor identității vizuale (logo, culori, font-uri, 

imagine de fundal, etc.) în diferite moduri și pe diferite materiale promoționale). 

 

http://h
http://h
http://h
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Componenţa elementelor identităţii vizuale este expusă în capitolul 2.3 privind cerinţele pentru 

manualul identităţii vizuale. 

 

Cerinţele pentru elementele de bază ale identităţii vizuale sînt prezentate mai jos. 

 

2.2.2 Logotipul 

 

1) Logotipul poate să reprezinte o combinaţie grafică a literelor ”ISM” sau ”ism”, cu sau fără simbol 

grafic; 

2) Logotipul poate fi prezentat cu sau fără denumirea deplină - "Institutul de Standardizare din 

Moldova" incorporată în elementul scris sau grafic. 

3) Logotipul trebuie să fie uşor de recunoscut şi de reţinut, cu caracter unic, clar, concis. Logotipul 

trebuie să fie bine proiectat din punct de vedere tehnic: să fie uşor scalabil și lizibil la mărimea 

minimă de 0,7×0,7 cm (inclusiv în varianta alb-negru) şi ușor aplicabil pe orice element al identităţii 

vizuale. 

4) Logotipul trebuie să reflecte, pe măsura posibilității, specificul activității de standardizare (a se 

vedea pct. 1.1, pct. 1.2 din Caietul de sarcini), să corespundă tendinţelor moderne privind design-ul 

logotipurilor. 

 

2.2.3 Culoarea corporativă 

 

În cadrul elaborării identităţii vizuale a ISM este necesar de stabilit culoarea corporativă de bază a 

identităţii vizuale a ISM, precum şi culorile suplimentare (secundare). Culoarea corporativă trebuie să 

corespundă stilisticii/ideii logotipului și să asigure lizibilitatea logotipului pe fundal alb. Nu se admit 

culorile ”aprinse” (de exemplu: M - magenta, Y - yellow). 

 

2.2.4 Fontul corporativ 

 

În cadrul elaborării identităţii vizuale a ISM este necesar de selectat fontul corporativ, care va fi 

utilizat în toate elementele identităţii vizuale, inclusiv electronice (pagina-web, e-mail, etc.). Se 

recomandă selectarea unui font de tip "sans serif". Este posibil de selectat mai multe fonturi 

corporative, în scopul asigurării compatibilităţii documentelor corporative electronice cu diferite 

sisteme operaţionale şi softuri. În cazurile în care nu este posibilă utilizarea fonturilor gratuite, este 

posibilă utilizarea fonturilor comerciale (cu plată). 

 

2.3. Cerinţe pentru manualul identităţii vizuale 

 

Pentru prezentarea identităţii vizuale a ISM este necesar de elaborat un manual de identitate vizuală, 

care va conţine reguli, note explicative şi recomandări privind modul de utilizare a elementelor 

identităţii vizuale a ISM, dar şi exemple de utilizare a acestora. 

 

Componenţa manualului de identitate vizuală: 

 

1. Logotipul 

 

Compartimentul dat din manualul de identitate vizuală va conține cel puțin: 

● Schiţa logotipului în culoare, alb-negru, în tonuri de gri şi monocrome, cu prezentarea culorilor 

conform Pantone, RGB, CMYK și WEB; 

● Dimensiunile logotipului în diverse formate, proporţii şi spaţiu de siguranţă; 

● Diverse opţiuni a utilizării logotipului în documente; 
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● Reguli de folosire a logotipului, precum şi utilizarea inadmisibilă a lui; 

● Afişarea corectă a logotipului pe substraturi colorate. 

 

2. Fontul corporativ 

 

Compartimentul dat din manualul de identitate vizuală va conține cel puțin: 

● Denumirea fontului și exemple de text; 

● Suplimentarea fontului (recomandări în selectarea fontului complementar atunci cînd nu există 

posibilitatea de a utiliza fontul companiei, în special în scopul asigurării compatibilităţii documentelor 

corporative electronice cu diferite sisteme operaţionale şi softuri.). 

 

3. Paleta de culori corporative: primară şi secundare 

 

Compartimentul dat din manualul de identitate vizuală va conține cel puțin: 

● Culorile de bază în Pantone, CMYK, RGB şi WEB; 

● Culori suplimentare în Pantone, CMYK, RGB şi WEB; 

● Combinații recomandate de culori; 

● Recomandări privind utilizarea culori corporative în diferite variații de tonalitate. 

 

4. Cărţile de vizită 

 

Vor fi prezentate machetele cărților de vizită: 

● individuale ale angajaților ISM; 

● corporativă - cu datele de contact generale ale ISM; 

● corporativă pentru Fondul Național de Standarde (cu datele de contact ale Fondului Național de 

Standarde), destinate clienților ISM. 

 

Machetele cărților de vizită vor fi elaborate în varianta română, engleză și rusă.  

 

5. Legitimaţii 

 

Machetele legitimațiilor vor conține cel puțin următoarea informație: 

● fotografia angajatului ISM; 

● numărul legitimației 

● subdiviziunea în care activează; 

● funcția; 

● logotipul ISM; 

● data eliberării; 

● semnătura titularului; 

● numele, prenumele titularului. 

 

6. Plicurile poştale (de diferite formate - DL, C4, C5); 

 

7. Certificat/adeverinţă pentru cursurile de formare profesională; 

 

8. Șabloanele broșurilor și pliantelor: formatul A4, A5, A4 pliat 3 părți; 

 

9. Blanchetele pentru scrisori: colorate, alb-negru, în limba română, engleză și rusă; 

 

10. Blanchetă generală pentru alte tipuri de documente (de ex.: ordine, hotărîri, facturi, etc.) 



Directorul ISM ____________________ Iurii SOCOL 
 

11. Produse promoționale: de exemplu USB-flash, stilouri, insigne. Elaboratorul identității vizuale 

va propune în cadrul manualului identității vizuale cel puțin 3 tipuri de produse promoționale 

recomandate spre utilizare de ISM, care ar corespunde conceptului/ideii identității vizuale. Produsele 

promoționale propuse trebuie să fie disponibile spre procurare de pe piața locală din Republica 

Moldova. 

 

12. Șablonul pentru prezentarea Power Point: slide-ul de titlu și slide-urile de interior. 

 

13. Șablonul mapei corporative: din carton, formatul A4 cu buzunar pentru documente. 

 

14. Baner de tip roll-screen cu dimensiunile 100 x 200 cm. 

 

15. Imaginea/imaginile de fundal corporative cu caracter abstract care vor fi utilizate pe 

monitoare, la printarea materialelor promoționale, la pagina de facebook a ISM etc. 

  

16. Șablonul buletinului informativ electronic, expediat de ISM prin e-mail - lățimea de 600 pct. 

 

17. Pungă din carton. 

 

Împreună cu manualul identității vizuale, elaboratorul identității vizuale va transmite ISM și fișierele 

pentru elementele identității vizuale menționate mai sus, în formatul: *.eps; *.jpg; CorelDraw sau 

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop. 

 

Notă: cu titlu de informare, logotipurile altor organisme naționale de standardizare sunt prezentate în 

Anexa nr. 1 la prezentul Caiet de sarcini. 
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Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini 

 

Logotipurile altor organisme naționale de standardizare 
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Anexa nr. 2 la Documentația de concurs 

 

Invitația de concurs 

 

Nr. _________ din ___ ___________ 2016 

  

Stimate Domnule/Doamnă Director, 

  

Vă informăm că se organizează concursul de soluții, ca parte a procedurii de cerere a ofertelor de 

preţuri, privind achiziţionarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a Institutului de 

Standardizare din Moldova. 

  

Luînd în considerare experienţa şi competenţa întreprinderii Dvs. în domeniu, solicităm participarea la 

concursul privitor la prestarea serviciilor descrise mai jos. 

  

Denumirea autorităţii contractante: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova” 
IDNO: 1013600011418 

Tipul procedurii de achiziţie: concurs de soluții, ca parte a procedurii de cerere a ofertelor 

Obiectul achiziţiei: servicii de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din 
Moldova 

Cod CPV: 79342200-5 Servicii de promovare 

  

Nr. 
d/o 

Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor 
solicitate 

Unitatea de 
măsură 

Cantitatea Specificarea tehnică 
deplină solicitată, 
standarde de referinţă 

1 79342200-5 Elaborarea identității vizuale a 
Institutului de Standardizare din 
Moldova 

- - Conform caietului de 
sarcini (Anexa nr. 1 la 
Documentația de concurs) 

  

Termenul de desfășurare a concursului de soluții (jurizarea): 22 noiembrie 2016. 

Locul de desfășurare a concursului de soluții (jurizarea): MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, 

sala de ședințe, etajul I. 

Termenul de semnare a contractului ca rezultat al concursului de soluții: 28 noiembrie 2016. 

Termenul de executare a contractului privind prestarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a 

Institutului de Standardizare din Moldova, semnat cu Participantul a cărei soluție a fost declarată de 

juriu cîștigătoate (locul I): 28 decembrie 2016. 

Prețul serviciilor conform contractului privind prestarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a 

Institutului de Standardizare din Moldova, semnat cu întreprinderea a cărei soluție a fost declarată de 

juriu cîștigătoate (locul I) nu va depăși: 50 000,00 (cincizeci mii,00) lei.  

Suma indicată include TVA. 

 

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele: 

  

Nr/o Denumirea documentului/cerinţei Cerinţe suplimentare faţă de document 

1 Scrisoare de însoțire Anexa nr. 3 la Documentația de concurs 
Va însoți oferta 

2 Partea scrisă/descriptivă  Va prezenta descrierea conceptului, ideii ce 

a stat la baza elaborării identității vizuale, 
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logoului propuse 

3 Partea desenată/cu imagini Va prezenta conceptul/ideea identități, 
logouluii propuse 

4 Certificat/decizia de înregistrare Se va prezenta în copie certificată 

5 Extras desfășurat CIS Genurile de activitate, administrator 

Se va prezenta în copie certificată 

6 Informația despre participant Anexa nr. 5 la Documentația de concurs 

7 Portofoliu Minim 3 servicii de elaborare a identității 

vizuale realizate anterior 

  

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară sau pot solicita explicații de la 
autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos: 

Denumirea autorităţii contractante: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova” 
Adresa: MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28 

Tel: 022-905-341, 067705341, 022-905-300, 067705300 

Fax: 022-905-310 
E-mail: lucia.mursa@standard.md, info@standard.md 

Numele şi funcţia persoanei responsabile: Lucia Mursa, specialist principal, Departamentul comunicare și 
relații internaționale 

Întocmirea ofertelor: Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, 

conform cerințelor suplimentare față de documente stabilite în tabelul de mai sus, şi urmează a fi 
prezentate: 

- pînă la ora: 09.30; 
- la data de: 22 noiembrie 2016; 

- pe adresa: IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”, MD-2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, 
anticamera (etajul 2). 

  

Ofertele întîrziate: vor fi respinse prin decizia Juriului. 
Criteriul de determinare a ofertelor cîștigătoare: jurizarea ofertelor de către Juriu. 

Termenul de valabilitate a ofertelor: pînă la data 22 noiembrie 2016 pentru toate ofertele cu excepția 
celei declarate de către Juriu cîștigătoare (locul I). Oferta declarată de către Juriu cîștigătoare este 

valabilă pînă la data de 28 noiembrie 2016, data semnării contractului avînd ca obiect serviciile de 

elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova. 
Garanţia pentru ofertă: nu se cere. 

Contestaţiile se depun la: Agenţia Achiziții Publice, la adresa MD-2028, str. Hîncești, 53. 
  

IP ”Institutul de Standardizare din Moldova” 

 
______________________ Iurii SOCOL 

(semnătura) 
L.Ş. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



Directorul ISM ____________________ Iurii SOCOL 
 

Anexa nr. 3 la Documentația de concurs 
 

 
Scrisoarea de însoțire 

 

nr. ____  

din ___ _________2016 

IP ”Institutului de Standardizare din 

Moldova 
 

Ca rezultat al Invitației de concurs nr. _____ din ___ _________ 2016, publicată pe pagina web a IP 

”Institul de Standardizare din Moldova” la data de ___ _________ 2016, manifestăm intenția 

companiei de participare la Concursul de soluții, ca parte a procedurii ofertelor de prețuri, pentru 

achiziționarea serviciilor de elaborare a identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova. 

 

Anexat prezentăm oferta cu următoarele documente: 

 

1. Partea scrisă/descriptivă; 

2. Partea desenată/cu imagini; 

3. Certificat/decizia de înregistrare; 

4. Extras desfășurat CIS; 

5. Informația despre participant; 

6. Portofoliu 

 

Declarăm că cunoaștem conținutul Documentației de concurs și ne asumăm întreaga responsabilitate 

pentru respectarea acesteia, pentru veridicitatea documentelor ce constituie oferta și pentru 

conținutul plicului în care este sigilată oferta, care se va deschide doar la data Concursului de soluții, 

motiv din care orice neconformitate a documentelor din plic nu poate fi imputată IP ”Institutul de 

Standardizare din Moldova”.  

 

Datele de contact: 

Persoana responsabilă: (numele, prenumele) 

Telefon: (fix, mobil, fax) 

E-mail: _______________ 

 

(Numele, prenumele), 

director/administrator       semnătura 
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Anexa nr. 4 la Documentația de concurs 

 

Partea desenată/cu imagini a ofertei tehnice (model) 

 
 

 
 

(Numele, prenumele),        semnătura 

director/administrator 
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Anexa nr. 5 la Documentația de concurs 

 

Informația despre Participant 

 

1 Denumirea completă  

2 Codul fiscal  

3 Adresa juridică  

4 Oficiu (dacă nu coincide cu 

adresa juridică) 

 

5 Rechizite bancare Bancă 

Codul băncii 
IBAN 

6 Date de contact  Persoana responsabilă (numele, prenumele) 
Telefon (fix, mobil, fax) 

E-mail: __________ 

 

 

 

 

(Numele, prenumele),        semnătura 

director/administrator 
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Anexa nr. 6 la Documentația de concurs 

 

Regulamentul Concursului de soluții 

(ca parte a procedurii ofertei de prețuri) 

 

1. Autoritatea contractantă 

 

IP ”Institutul de Standardizare din Moldova”, cu adresa juridică: MD-2064, mun. Chişinău, str. E. 

Coca, 28, tel.: 022-905-341, 067-705-341, 022-905-304, fax: 022-905-310, e-mail: 

lucia.mursa@standard.md, info@standard.md. 

 

2 Obiectul concursului de soluții  

 

2.1 Obiectul concursului este selectarea a 3 oferte de soluții pentru identitatea vizuală a Institutului 

de Standardizare din Moldova (în continuare - ISM) și semnarea cu Participantul a cărui ofertă a fost 

declarată cîștigătoare (locul I) a contractului de prestare de servicii de elaborare a identității vizuale a 

ISM. 

 

2.2 După jurizarea soluţiilor se vor acorda următoarele premii: 

- Premiul I - 6 600 (șase mii șase sute) lei; 

- Premiul II - 5 500 (cinci mii cinci sute) lei; 

- Premiul III - 4 400 (patru mii patru sute) lei.  

 

2.3 Ofertele declarate cîștigătoare (locul I, II și III) devin proprietatea ISM. ISM are dreptul să 

dezvolte ulterior fie personal, fie prin contractarea unui terț identitatea vizuală, logotipul propuse de 

Participant. 

 

2.4 Suma premiului I va constitui parte din prețul contractual al serviciului de elaborare a identității 

vizuale. 

 

3 Tip de concurs: Concurs de soluții, ca parte a procedurii de cerere a ofertelor. 

 

4 Juriul  

 

4.1 Juriul concursului este numit prin Ordinul Directorului ISM și are următoarea componență: 

 

nr/ord Numele, prenumele Funcția  Calitatea în Juriu 

1 Socol Iurii directorul ISM președinte 

2 Bostan Lilian vicedirector standardizare membru  

3 Varvariuc Inga vicedirector administrativ membru 

4 Granatîri Natalia șef Fondul Național de Standarde membru 

5 Barcuța Artiom șef Biroul tehnologii informaționale membru 

6 Pascal Ivan SP, Departamentul comunicare și relații internaționale membru 

7 Mursa Lucia SP, Depatamentul comunicare și relații internaționale secretar 

 

mailto:mursa.lucia@standard.md
mailto:info@standard.md
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4.2 În situații de excepție (lipsa unui membru în ziua concursului), Juriul poate decide substituirea 

unui membru cu un alt salariat ISM, cu menționarea acestui fapt în Procesul-verbal al concursului. 

 

4.3 Secretarul concursului participă la Jurizare ca ceilalți membri ai Juriului. 

 

4.4 Juriul îşi va desfăşura activitatea la sediul ISM: MD-2064, str. E. Coca, 28, etajul I, sala de 

ședințe, la data de 22 noiembrie 2016, cu începere de la ora 10.00. Regimul de desfășurare a 

concursului se va stabili de către Juriu, în ziua concursului, fapte ce va consemna în procesul-verbal al 

concursului.  

 

4.5 Juriul are următoarele obligaţii şi atribuţii:  

- deschiderea ofertelor prezentate și înregistrate; 

- examinarea conținutului ofertelor sub aspectul anexării documentelor stabilite de Documentația de 

concurs; 

- evaluarea ofertelor prezentate în baza criteriilor de evaluare stabilite în Documentația de concurs; 

- stabilirea modului şi programului de desfăşurare a jurizării;  

- desemnarea celor trei cîştigători (locul I, II și III); 

- perfectarea procesului-verbal al concursului (de către secretarul concursului), care se semnează de 

toţi membrii săi. 

 

4.5 Evaluarea ofertelor se va desfășura doar de către Juriu. Nu se va admite prezența 

reprezentanților Participanților la procesul de evaluare a ofertelor.  

 

4.6 Rezultatele concursului se consemnează în Procesul-verbal al concursului (Anexa nr. 1 la 

prezentul Regulament), care se perfectează și se semnează în cel mult o zi după data jurizării.  

 

4.7 Participanții la concurs vor fi informați despre rezultatele concursului în următoarea zi după 

deliberarea Juriului, în scris de către secretarul concursului. 

 

5. Desfăşurarea concursului 

 

5.1 Lansarea concursului se face prin publicarea Invitației de concurs pe site-ul oficial al ISM. ISM 

poate decide transmiterea Invitației de concurs și prin poșta tradițională sau e-mail potențialilor 

Participanți la concurs. 

 

5.2 Documentaţia de concurs este pusă la dispoziţia potențialilor Participanți în format electronic, 

ataşată anunţului de participare şi poate fi descărcată de pe pagina web a ISM www.standard.md. 

Prin derogare de la regula privind transmiterea Documentației de concurs în format electronic, ISM 

poate decide transmiterea acesteia, la cererea potențialului Participant, pe hîrtie.  

 

6 Criteriile de evaluare  

 

6.1 Evaluarea performanţelor Participantului se efectuează conform criteriilor stabilite în tabelul de 

mai jos: 

  

http://www.standard.md/
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 Criteriu de evaluare 

Oferta nr. 

XXX 

Oferta nr. 

XXX 

Oferta nr. 

XXX 
Soluția 

1 
Soluția 

2 
Soluția 

3 
Soluția 

1 
Soluția 

2 
Soluția 

3 
Soluția 

1 
Soluția 

2 
Soluția 

3 

1 
Originalitatea conceptului/ideii care stră 

la baza soluției propuse  

Puncte 
(de la 1 la 10) 

Puncte 
(de la 1 la 10) 

Puncte 
(de la 1 la 10) 

         

2 
Grafica și ezpresivitatea compozițională 

a logotipului și a identității vizuale 

Puncte 

(de la 1 la 10) 

Puncte 

(de la 1 la 10) 

Puncte 

(de la 1 la 10) 

         

3 
Caracterul unic al logotipului și al 

identității vizuale propuse 

Puncte 
(de la 1 la 10) 

Puncte 
(de la 1 la 10) 

Puncte 
(de la 1 la 10) 

         

4 Adaptabilitate în utilizare 
Puncte 

(de la 1 la 10) 
Puncte 

(de la 1 la 10) 
Puncte 

(de la 1 la 10) 

         

Subtotal pentru fiecare soluție (1+2+3+4)          

Total pentru ofertă (Subtotal Soluția 
1+Subtotal Soluția 2 + Subtotal Soluția 3)/3 

Puncte Puncte Puncte 

 

6.2 Tabelul din pct. 6.1 se completează de fiecare membru al Juriului, în mod independent, pentru 

fiecare soluție propusă de participant (pînă la 3 soluții în ofertă). Tabelele completate de membrii 

Juriului (7 tabele) și semnate de către aceștia se transmit pentru completarea Procesului-verbal 

secretarului Concursului. Tabelele se vor anexa la Procesul-verbal al concursului.  

 

6.3 Asigurarea transparenței și imparțialității membrilor Juriului se va realiza prin: 

 

a) interzicerea contactării membrilor Juriului cu Participanții; 

b) semnarea de către membrii Juriului a unei declarații de imparțialitate (Anexa nr. 2 la prezentul 

Regulament);  

c) interzicerea accesului la şedinţa Juriului a oricărei terțe persoane (alta decît membrii Juriului). 

 

6.4 Contestaţiile se vor depune la Agenția Achiziții Publice, la adresa: MD-2028, str. Hîncești, 53. 

 

7. Drepturile patrimoniale ale ISM asupra soluţiilor de proiect 

 

7.1 Prezentarea ofertelor de participare declarate cîștigătoare (locul I, II și III) implică acceptul 

Participanților care le-au prezentat de publicare şi oricare altă formă de utilizare a logotipurilor și 

identităților vizuale fără nici un alt acord din partea Participanților care le-au prezentat. 

 

7.2 Soluţiile declarate cîștigătoare (locul I, II și III) devin proprietatea ISM. Drepturile patrimoniale şi 

morale asupra lor se supun prevederilor Legii nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi 

drepturile conexe.  

 

7.3 ISM nu poartă nici o răspundere privind eventualele încălcări ale dreptului de autor (plagiat). 

Responsabilitatea revine în mod exclusiv și integral Participantului care a prezentat identitatea vizuală 

și/sau logoul respectiv.  
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Anexa nr. 1 la Regulamentul concursului de soluții 

 

Procesul-verbal al ședinței juriului 

 

22 noiembrie 2016, ora 10.00 MD-2064, mun. Chișinău,  

str. E. Coca, etajul I, sala de ședințe 

 

A participat Juriul în următoarea componență: 

 

1 Socol Iurii directorul ISM președinte 

2 Bostan Lilian vicedirector standardizare membru  

3 Varvariuc Inga vicedirector administrativ membru 

4 Granatîri Natalia șef FNS membru 

5 Barcuța Artiom șef BTI membru 

6 Pascal Ivan SP, DCRI membru 

7 Mursa Lucia SP, DCRI secretar 

 

Au asistat la deschiderea ofertelor: 

 

 Numele, prenumele Funcția Denumirea Participantului 

1    

2    

3    

 

Ordinea de zi: jurizarea ofertelor prezentate în cadrul Concursului de soluții, ca parte a procedurii 

ofertelor de prețuri, pentru elaborarea identității vizuale a Institutului de Standardizare din Moldova. 

 

S-au deschis următoarele ofertele: 

 

 Numărul ofertei Documente din plicul 

sigilat 

Note privind 

completitudinea 
documentelor anexate 

1    

2    

3    

 

S-au examinat următoarele oferte: 

 



Directorul ISM ____________________ Iurii SOCOL 
 

 Numărul ofertei Note privind oferta 

1   

2   

3   

 

Rezultatele jurizării: 

 

 Numărul ofertei Puncte acordate 

1   

2   

3   

 

Locul I - (numărul ofertei, denumirea Participantului); 

Locul II - (numărul ofertei, denumirea Participantului); 

Locul III - (numărul ofertei, denumirea Participantului). 

 

Semnatari: 

 

1 Socol Iurii președinte (semnătura) 

2 Bostan Lilian membru  (semnătura) 

3 Varvariuc Inga membru (semnătura) 

4 Granatîri Natalia membru (semnătura) 

5 Barcuța Artiom membru (semnătura) 

6 Pascal Ivan membru (semnătura) 

7 Mursa Lucia secretar (semnătura) 

 

  



Directorul ISM ____________________ Iurii SOCOL 
 

Anexa nr. 2 La Regulamentul concursului de soluții 

 

Declarația de imparțialitate 

 

 

Prin prezenta, subsemnatul/a, ________________________________ (numele, prenumele), angajat 

în funcția de ________________________________, în ____________________________ 

(subdiviziunea ISM), membru al Juriului concursului de soluții, ca parte a procedurii ofertelor de 

prețuri, pentru achiziționarea ofertelor de prețuri pentru elaborarea identității vizuale a Institutului de 

Standardizare din Moldova, confirm că cunosc regulile de desfășurare a concursului de soluții stabilite 

de Documentația de concurs, drepturile și obligațiile mele în calitate de membru al Juriului. 

  

Totodată, mă angajez să fiu obiectiv și imparțial în procesul de organizare, desfășurare și finalizare a 

concursului de soluții, precum și să nu divulg orice informație devenită cunoscută mie în acest proces. 

 

 

(numele, prenumele),        semnătura 

membru al Juriului 

 

 

22 noiembrie 2016 

 

 

 

 


