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ANUNT PUBLICITAR 
 

ACHIZITIA DE SERVICII SERVICII DE TRANSPORT TERESTRU 
SPECIALIZAT DE PASAGERI 

 
COD CPV: 60130000-8 

 
 

S.C. HUMAN RESOURCES CONSULTING S.R.L lanseaza aceasta 
cerere de oferte pentru  procedura de prospectare a pietei-studiu de piata  
pentru serviciul transport terestru specializat de pasageri.  

 
1. Specificatii tehnice privind serviciul transport terestru specializat de pasageri:  

- un numar de 1 (unul) microbus cu minim 8 locuri , care sa fie disponibil 
oricand, in maxim 1 ora din momentul solicitarii la locatia impusa de achizitor 
pe raza municipiului Brasov ;   
- la cererea conducerii Achizitorului, sa poata efectua deplasari in tara cu 
stationare in locatia respectiva de maxim 10 zile ;   
- disponibilitatea la relocare, pentru o perioada de 15 zile, in judetele: Alba, 
Bacau, Bucuresti, Covasna, Harghita, Iasi, Ilfov, Mures, Neamt, Sibiu ; 
- asigurarea unui sofer de rezerva care sa acopere concediile legale de 
odihna sau in eventualitatea  aparitiei unor probleme cu soferul alocat ; 
- disponibilitatea de a asigura 2 soferi pentru deplasarea pe distante mai 
mari de 500 km ; 
- dotarile tehnice ale microbusului privind confortul pentru pasageri: aer 
conditionat, sistem audio ; 

2. Sursa de finantare: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013, Axa Prioritara 6 - Promovarea incluziunii sociale, 
Domeniul major 6.3 - Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii, 
MINERVA – Emancipare pentru egalitate de sanse, ID proiect 60058; 

3. Adresa achizitorului: S.C. HUMAN RESOURCES CONSULTING S.R.L., cod 
fiscal RO15695143, certificatul de inmatriculare/inregistrare: J08/1651/2003, 
adresa - Str. 13 Decembrie, Nr. 90A, bl.5, sc.A, ap.10, tel 0268511915, 
0729272777; 

4. Obiectul contractului de achizitie: achizitia de “servicii de transport terestru 
specializat de pasageri”; 

5. Ofertele se depun la sediul achizitorului din Brasov, Str. 13 Decembrie 
nr.90A, bl.5, sc.A, ap.10, pana la data de  13.07.2010, ora 12.00.  


