
 
 
SERVICIUL  ACHIZIŢII PUBLICE                                            
PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT 
ŞI URMĂRIREA CONTRACTELOR  
Nr. 9513 din 28.05.2021                                                                          
 
 
 

CLARIFICARE  NR. 3 
pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  de servicii având ca obiect:  

 ,,Servicii tipărire și livrare bilete de acces la obiectivele de patrimoniu Castrul 
Roman Porolissum și Castrul Roman Buciumi” 

 
 
                        Dintr-o erare nu a fost incarcat Caietul de sarcini in intregime.  Atasat 
regasiti caietul de sarcini complet.  
 
 
 
 
 
 
      Șef Serviciu                                                    
      Vultur Maria                                                                                      Întocmit 
                                                                                                  Făgărăşan Lavinia Georgeta 
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CAIET DE SARCINI 

 

având ca obiect: ,,Servicii tipărire și livrare bilete de acces la obiectivele de 

patrimoniu Castrul Roman Porolissum și Castrul Roman Buciumi” 

 

 

I. Informaţii generale: 

 

            Situl arheologic Porolissum şi Situl arheologic Buciumi au constituit obiectul 

proiectului “Circuitul castrelor romane din Județul Sălaj” proiect finalizat în anul 2013, 

proiect ce a răspuns obiectivului specific al Axei Prioritare 5 - Dezvoltarea durabilă şi 

promovarea turismului, respectiv, obiectivului Domeniului Major de Intervenţie 5.1- 

Restaurarea şi valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum şi crearea / 

modernizarea infrastructurilor conexe. 

    Dezvoltarea turismului este identificată ca o prioritate de dezvoltare, datorită 

potenţialului turistic, mai mult decât remarcabil, al judeţului Sălaj, caracterizat de o poziţie 

geografică favorabilă, plină de pitoresc şi diversitate a peisajului. 

   Județul Sălaj este un adevărat teritoriu al castrelor romane, numărând vestigiile 

Castrelor Romane de la: Porolissum, Buciumi, Romita – Brusturi (Certiae), Tihău, Sutoru 

(Optatiana) și de la Românași (Largiana). 

            Complexul arheologic Porolissum reprezintă o atracţie unică la nivel european şi 



mondial, datorită numărului foarte mare de vestigii bine conservate, din epoca preromană 

şi romană. Bogatul patrimoniu cultural istoric, atmosfera antică, aerul şi panoramele, pe 

care Castrul Roman Porolissum le oferă, fac din acest loc, principala atracţie turistică a 

Sălajului. 

             Promovarea unui turism sustenabil, prin protejarea şi valorizarea atracţiilor turistice 

din judeţ poate transforma zonele cu competitivitate scăzută, în zone atractive pentru 

investitori. 

II. Descrierea generală a serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini: 

 

1. Denumirea serviciilor: Servicii tipărire și livrare bilete de acces la obiectivele de 

patrimoniu: Castrul Roman Porolissum și Castrul Roman Buciumi; 

 

2. Cantitatea necesară: 10.000 bucăți cu valoarea de 6 lei – adulți  - de la seria A 

nr.22001 la seria A nr. 32000 (100 topuri); 

 

3. Caracteristici tehnice:  

a. Biletele vor avea două părți, respectiv: matca de control și biletul propriu-

zis. Acestea vor fi capsate și perforate în blocuri de 100 bilete/bloc; 

b. Dimensiuni: 14,9 cm / 7 cm; 

c. Hârtie: 80gr/mp; 

d. Înseriate: Seria, numărul, Județul Sălaj și tariful vor fi printate atât pe matcă 

cât și pe bilet; 

e. Tipar color (imagine Porta Praetoria, logoul Județului Sălaj, text Poarta 

Praetoria); 

f. Font Arial – înserierea și denumirea Județul Sălaj, iar peste imagine textul 

Porta Praetoria va avea fontul Old English Text; 

 



4. Termenul de livrare: biletele vor fi livrate în 15 zile de la semnarea contractului de 

servicii. Livrarea se va face la sediul Consiliului Județean Sălaj, P-ța 1 Decembrie 1918, 

nr.11, Zalău, Județul Sălaj, unde se vor recepționa, cantitativ și calitativ, pe bază de 

proces verbal; 

5. Grafica  biletelor va fi realizată de către operatorul economic,  după modelul machetei 

(Anexa 1),  pusă  la dispoziţie de către Beneficiar; Înainte de tipărirea grafică, va fi 

prezentată macheta, spre aprobare, Beneficiarului, în termen de 5 zile de la semnarea 

contractului; Dacă Beneficiarul are obiecţii asupra machetei  prezentate, acesta va 

notifica operatorul economic asupra acestora, în termen de 2 zile lucrătoare de la 

primirea machetelor, iar operatorul economic are obligaţia de a prezenta în termen de 2 

zile lucrătoare, de la notificare, macheta modificată cu observaţiile Beneficiarului. 

În termenul de livrare a biletelor, respectiv 15 zile, sunt incluse atât termenul de 5 zile 

pentru prezentarea machetelor spre aprobare, cât şi termenele pentru notificare şi 

eventualele modificări ale machetei. 

Prestatorul are obligaţia de a lua toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru 

respectarea normelor privind condiţiile şi protecţia muncii în prestarea acestor servicii. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

BOGYA  MIKLÓS 

 

 

 

                                                                                                                                          Întocmit, 
                                                                                                                                       Ceaca Lavinia 

 

 
 
 
 


