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Comunicat de Presă

Aeroportul Iasi nu cedeaza santajului
Iasi, 19 iunie 2013
Aeroportul Iasi isi reafirma independenta fata de incercarile repetate de santaj din partea
unui
ziar
local
de
scandal
Conducerea Aeroportului Iasi isi manifesta totala dezaprobare fata de incercarile disperate de
compromitere a proiectului pentru noua pista. Firme marunte, fara capacitate operationala si
financiara sunt folosite ca si paravan pentru contestatii si acuzatii nefondate ale singurului ziar
din Iasi condamnat pentru santaj.
Putem crede ca preocuparea obsesiva de a denigra conducerea aerogarii iesene, transformata in
atacuri furibunde, zilnice, fata de orice proiect sau actiune a Aeroportului Iasi, are ca scop
obtinerea de foloase necuvenite din partea unor potentiali ofertanti sau participanti.
Mentionam ca pe langa lucrarile de proiectare si constructie a pistei, datorita complexitatii
acestor lucrari, precum si a valorii mari a acestei investitii, beneficiarul trebuie sa
achizitioneze servicii de consultanta pentru managementul proiectului ’’Dezvoltarea si
modernizarea Aeroportului International iasi-Modul I - Proiectarea si executia lucrarilor pentru
realizarea suprafetelor de miscare aferente unei piste noi cu lungimea de 2400 m in R.A.
Aeroportul Iasi’’
Scopul final il constituie buna indeplinire a contractului de lucrari si cheltuirea corecta a
fondurilor alocate, fiind vorba de servicii care sunt prevazute in studiul de fezabilitate si in
Hotararea de Guvern 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
In data de 13.06.2013, SC Trade of Art SRL cu sediul in comuna Tomesti si cu 3 (trei)
salariati a depus contestatie la CNSC impotriva documentatiei de atribuire a serviciilor
mentionate, contestatie respinsa ca nefondata prin Decizia 439/S/C4/2452 din data
17.06.2013. Asadar Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor a confirmat inca
o data legalitatea procedurilor aplicate de Aeroportul Iasi in cazul licitatiilor sale.
“Indiferent de cat de tare vom fi injurati de cei care au fost deja condamnati pentru santaj, nu
vom face greseala sa ne compromitem, sa cedam intereselor proprietarilor de facto ai acestui
ziar. Sunt dezgustat de mizeriile si acuzele aruncate de asa-zisul ziar, fara motiv.
Pe de alta parte, s-au trezit in Romania si cultivatorii de castraveti sa ofere consultanta pentru
piste de aterizare-decolare a avioanelor. Este absolut nefiresc.
aeroport.ro facebook.com/iasiairport twitter.com/iasiairport iasiairport.blogspot.ro youtube.com/iasiairport
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Aceste practici trebuie stopate imediat printr-un demers legislativ. Altfel, riscam sa stam in
transee tot restul vietii, ocupandu-ne timpul cu riposte contra oricarui neavizat.
Daca unicul criteriu de selectie permis in cazul consultantei ar fi pretul cel mai scazut si nu
pregatirea consultantului in identificarea riscurilor asociate si preintampinarea lor, atunci aceste
servicii le putem atribui pe 1 leu. Iar calitatea celor care se prezinta va avea aceeasi valoare"
a declarat Domnul Marius BODEA, Presedintele Consiliului de Administratie al
Aeroportului Iasi
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Nr. 40348 / 14.06.2013
Către
AEROPORTUL IAŞI
Ref. adresa nr. 2539 / 14.06.2013
Referitor la solicitarea dvs. , vă comunicăm următoarele informaţii:
TRADE OF ART SRL
INFORMAŢII DE IDENTIFICARE
Sediu social: Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, Bloc 9, Scara B, Etaj 3, Ap. 14, Judet Iaşi Contacte sediu social
telefon: 0332430873, 0766565251
Numar de ordine in Registrul Comertului: J22/2829/2005, atribuit in data de 21.11.2005
Stare firma: funcţiune
Semnale firma: certificat de înmatriculare preschimbat
Forma de organizare: societate comerciala cu raspundere limitata
Cod unic de inregistrare: 18146263 atribuit in data de 21.11.2005
Certificat de inregistrare: B2109437, emis pe data de 30.11.2009 si eliberat la data 08.12.2009
Data ultimei inregistrari in registrul comertului: 28.03.2013
Contacte firma telefon: 0332430873, 0766565251
Act constitutiv actualizat prin mentiunea nr. 20816 din 02.05.2011
SEDIU SOCIAL
Act sediu: Contract de comodat din data 01.11.2005
Data de început a valabilităţii pentru dovada de sediu: 01.11.2005. Data expirării dovezii de sediu: 01.11.2015.
Durata: 10 ani.
CAPITAL SOCIAL
Capital social subscris: 300 RON , integral vărsat
Număr părţi sociale: 30 Valoarea unei părţi sociale: 10 RON
ASOCIAȚI PERSOANE JURIDICE
Nu există înregistrări.
ASOCIAȚI PERSOANE FIZICE
NANE ALINA
Calitate: asociat unic
Cetăţenie: română Stare civilă: nedeclarat Data şi locul naşterii: 15.11.1983, IAŞI,JUD. IAŞI
Aport la capital: 300 RON
Aport vărsat total: 300 RON Aport vărsat în RON : 300 RON
Număr parți sociale: 30
Cota de participare la beneficii şi pierderi: 100% / 100%
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ASOCIATI LISTA
Nu există înregistrări.
PERSOANE IMPUTERNICITE
NANE ALINA
Calitate: administrator Funcţie: nespecificata Cetăţenie: română Puteri: DEPLINE
Data şi locul naşterii: 15.11.1983, IAŞI,JUD. IAŞI Data numirii în funcţie: 18.11.2005
Durată mandat: nelimitată Data depunere specimen semnatura: 17.11.2005
DOMENII DE ACTIVITATE
Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Activităţile secundare: conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2)
0111 - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe
oleaginoase
0112 - Cultivarea orezului
0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
0114 - Cultivarea trestiei de zahăr
0115 - Cultivarea tutunului
0116 - Cultivarea plantelor pentru fibre textile
0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
0121 - Cultivarea strugurilor
0122 - Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
0123 - Cultivarea fructelor citrice
0124 - Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
0125 - Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
0126 - Cultivarea fructelor oleaginoase
0127 - Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic
0129 - Cultivarea altor plante permanente
0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0141 - Creşterea bovinelor de lapte
0142 - Creşterea altor bovine
0143 - Creşterea cailor şi a altor cabaline
0144 - Creşterea cămilelor şi a camelidelor
0145 - Creşterea ovinelor şi caprinelor
0146 - Creşterea porcinelor
0147 - Creşterea păsărilor
0149 - Creşterea altor animale
0150 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
0163 - Activităţi după recoltare
0164 - Pregătirea seminţelor
0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
0240 - Activităţi de servicii anexe silviculturii
0322 - Acvacultura în ape dulci
1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
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1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 - Fabricarea îngheţatei
1061 - Fabricarea produselor de morărit
1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 - Fabricarea zahărului
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 - Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn
1622 - Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale
împletite
1711 - Fabricarea celulozei
1712 - Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 - Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 - Fabricarea articolelor de papetărie
1724 - Fabricarea tapetului
1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 - Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 - Legătorie şi servicii conexe
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 - Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 - Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului şi ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
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3101 - Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 - Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 - Fabricarea de saltele şi somiere
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.
3312 - Repararea maşinilor
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comerţ cu alte autovehicule
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
4540 - Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
4611 - Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 - Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
4623 - Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
4631 - Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 - Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
4637 - Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
4638 - Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
4641 - Comerţ cu ridicata al produselor textile
4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
4645 - Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
4646 - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
4648 - Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
4652 - Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte
4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
4664 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat
4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
4672 - Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
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4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi
şi tutun
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4721 - Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 - Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 - Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 - Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 - Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
4743 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
4751 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine
specializate
4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine
specializate
4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine
specializate
4761 - Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
4762 - Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 - Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video , în magazine
specializate
4764 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
4771 - Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
4772 - Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 - Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
4775 - Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate
4776 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi
a hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4781 - Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri,
chioşcuri şi pieţe
4782 - Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
4910 - Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
4932 - Transporturi cu taxiuri
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
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4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
4950 - Transporturi prin conducte
5210 - Depozitări
5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 - Activităţi de servicii anexe transportului pe apă
5223 - Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 - Manipulări
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor
5310 - Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
5320 - Alte activităţi poştale şi de curier
5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 - Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5590 - Alte servicii de cazare
5610 - Restaurante
5621 - Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
5629 - Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
5630 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
5811 - Activităţi de editare a cărţilor
5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
5813 - Activităţi de editare a ziarelor
5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
5819 - Alte activităţi de editare
5821 - Activităţi de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activităţi de editare a altor produse software
5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
6010 - Activităţi de difuzare a programelor de radio
6020 - Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6312 - Activităţi ale portalurilor web
6391 - Activităţi ale agenţiilor de ştiri
6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6831 - Agenţii imobiliare
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7021 - Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7111 - Activităţi de arhitectură
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7410 - Activităţi de design specializat
7420 - Activităţi fotografice
7430 - Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)
7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
7911 - Activităţi ale agenţiilor turistice
Redactat P.M. / listat 14.06.2013 : 12:20:57
6

7912 - Activităţi ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică
8110 - Activităţi de servicii suport combinate
8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 8129 - Alte activităţi
de curăţenie
8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică 8211 - Activităţi combinate de secretariat
8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activităţi de ambalare 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
9311 - Activităţi ale bazelor sportive 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness
9319 - Alte activităţi sportive 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9511 - Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9512 - Repararea echipamentelor de comunicaţii
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
9523 - Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 9524 - Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9525 - Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9601 - Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
9602 - Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9604 - Activităţi de întreţinere corporală
9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.
SEDII SECUNDARE / PUNCTE DE LUCRU
Nu există înregistrări.
SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004
Activităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2) : 4641, 4619, 4618, 4616,
4615, 4614, 4666, 4665, 4652, 4651, 9511, 4690, 4669, 4663, 4662, 4661, 4649, 4647, 4644, 4643, 4642.
data certificatului constatator:29.03.2013
Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 20911 din 26.03.2013
Sediul social din:Sat Tomeşti, Comuna Tomeşti, Bloc 9, Scara B, Etaj 3, Ap. 14, Judet Iaşi
Tip sediu: principal Conform declaraţiei - tip model 3 nr. 20911 din 26.03.2013
nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societate
desfăşoară următoarele activităţi ( CAEN Rev. 2): 7112, 7022, 7311, 8299, 8292, 8219, 8211, 7320, 1814, 1813.
data certificatului constatator: 29.03.2013
--------------------------------Nr. mediu de salariaţi la data de 31.12.2012 : 3
Informaţiile sunt eliberate din registrul comerţului computerizat ţinut de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Iași şi au la bază înregistrarile efectuate până la data de 14.06.2013.

Gina Manuela ȘINDILĂ

DIRECTOR
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În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE
Nr. 439S / C4 / 2452
Data: 17.06.2013
Prin contestaţia nr. 223/13.06.2013, înregistrată la Consiliul
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. 19506/13.06.2013,
depusă de SC Trade of Art SRL, cu sediul în localitatea Tomeşti, bloc
9, etaj 3, ap. 14, judeţul Iaşi, CUI 18146263, privind procedura de
licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de servicii de
consultanţă pentru managementul proiectului "Dezvoltarea şi
modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi - Modul 1 - Proiectarea
şi execuţia lucrărilor pentru realizarea suprafeţelor de mişcare
aferente unei piste noi cu lungimea de 2.400 m", cod CPV
79411000-8, cu data de deschidere a ofertelor 31.07.2013,
organizată de RA Aeroportul Iaşi, cu sediul în str. Moara de Vânt nr.
34, Iaşi, judeţul Iaşi, CUI 9671409, în calitate de autoritate
contractantă, contestatoarea a cerut, între altele, suspendarea
procedurii de atribuire până la soluţionarea contestaţiei sale. Pe rol
se află acest capăt de cerere.
În baza legii şi a documentelor depuse de părţi,
CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR
DECIDE:
Respinge, ca nefondată, pentru considerentele evocate în
motivarea prezentei, solicitarea SC Trade of Art SRL de suspendare
a procedurii de licitaţie deschisă pentru atribuirea contractului de
servicii
de
consultanţă
pentru
managementul
proiectului
1

"Dezvoltarea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Iaşi - Modul
1 - Proiectarea şi execuţia lucrărilor pentru realizarea suprafeţelor
de mişcare aferente unei piste noi cu lungimea de 2.400 m", cod
CPV 79411000-8, cu data de deschidere a ofertelor 31.07.2013,
organizată de RA Aeroportul Iaşi.
Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate
cu dispoziţiile art. 280 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006. Împotriva prezentei decizii se poate
formula plângere în termen de cinci zile de la comunicare.
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