
 

 

 

 

 

 

 

 

„AVIA INVEST” S.R.L. 

Politica de atragere a companiilor aeriene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         Politica de atragere a companiilor aeriene este menită să sporească 

competitivitatea Aeroportului Chişinău prin extinderea numărului de curse şi 

destinaţii deservite, oferind o politică echitabilă, transparentă şi nediscriminatorie, 

atît pentru companiile ce operează, cît şi celor care intenţionează să opereze curse 

pe Aeroportul Chişinău. Politica este destinată companiilor aeriene comerciale ce 

efectuează zboruri de pasageri, ce operează sau intenţionează să opereze pe 

Aeroportul Chişinău, şi îndeplinesc toate cerinţele şi criteriile nominalizate în cadrul 

politicii vizate. Decizia finală privind aplicarea prevederilor politicii în cauză pentru 

companiile aeriene precum şi interpretarea acesteia, ţine de competenţa exclusivă a 

Aeroportului. Aeroportul îşi rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau de a schimba 

reducerile oferite, în orice moment. Suspendarea acordării reducerilor se efectuează 

automat fără notificare preliminară în situaţia cînd nu se efectuează achitarea 

promptă a facturilor înaintate, iar datoria curentă a companiei aeriene faţă de 

Aeroport depăşeşte rulajul mediu lunar al companiei respective pentru două luni 

anterioare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Stimularea introducerii noilor destinaţii 

 

1.1 Rută nouă – Conexiune aeriană comercială cu un oraş, în care nu au fost 

efectuate curse regulate cel puţin în ultimele 12 luni. 

1.2 Compania aeriană trebuie să opereze cursa nouă, o dată pe săptămînă 

minimum, pe parcursul sezonului IATA, de la data lansării. 

1.3 Reducerea va fi acordată automat. 

1.4 Compania aeriană obţine reducerea, după cum urmează: 

 

Perioada Reducerea la taxa de 

aterizare 

Reducerea la taxa pentru 

modernizare 

1-12 luni 25% 100% 

 

2 Reducere pentru primul zbor operat pe o rută nouă 

Compania aeriană care a efectuat cursa de pasageri, operată pentru prima oară 

pe o rută nouă, conform orarului de zbor, va beneficia de o reducere de 90 % 

la taxa de aterizare. 

 

3 Stimularea creşterii traficului de pasageri în tranzit 

Compania aeriană care şi-a sporit, pe parcursul anului calendaristic, traficul 

de pasageri în tranzit, comparativ cu anul precedent, va primi o reducere de 20% a 

Taxei pentru deservirea pasagerilor. Reducerea în cauză este valabilă pentru 

fiecare pasager în tranzit, transportat de către compania aeriană, supra numărului 

de pasageri în tranzit înregistrat în anul precedent. 

 

Condiţii: 

3.1 Compania aeriană a operat curse regulate cu o regularitate de minimum o 

frecvenţă pe săptămînă de pe Aeroportul Chişinău, pe parcursul anului 

calendaristic trecut. 

3.2 Reducerea la Taxa pentru deservirea pasagerilor în tranzit va fi acordată pentru 

fiecare pasager supra numărului pasagerilor în tranzit înregistrat în anul precedent. 

3.3 Reducerea va fi aplicată în mod automat, transportatorul nefiind obligat să 

aplice pentru aceasta. 

 

4 Suport marketing 

Companiile aeriene ce efectuează zboruri regulate pot beneficia de: 

4.1 Amplasarea logo-ului companiei şi informaţiei de contact a reprezentanţelor 

locale pe site-ul www.airport.md; 

4.2 Plasarea bannerelor publicitare pe www.airport.md; 

4.3 Plasarea articolelor companiilor aeriene în rubrica de „noutăţi” a site-ului 

www.airport.md, la introducerea curselor cu noi destinaţii sau frecvenţe 

adiţionale; 

4.4 Suportul necesar în ceea ce priveşte desfăşurarea unor evenimente 

importante pentru companiile aeriene, ca de ex.: aniversările rutelor, 

numărul semnificativ de pasageri procesaţi. 



 

5. Reducerea oferită Personalului Navigant Adiţional (PAD) 

Personal Navigant Adiţional (PAD) – sunt membrii echipajului companiei 

aeriene, care nu-şi exercită misiunea de zbor în calitate de membri ai 

echipajului, călătorind drept pasageri necomerciali. 

Personalul Navigant Adiţional în mărime de nu mai mult de 3% din 

numărul total de pasageri transportaţi de compania aeriană în luna de  

raportare, se scuteşte integral de „Tariful pentru asigurarea securităţii 

aeronautice” şi se va percepe „Tariful servicii pentru pasageri” în mărime de 

1,25 Euro per PAD şi „Taxa pentru modernizarea aeroportului” în mărime 

de 9 Euro per PAD la plecare. 

În vederea beneficierii de prevederile menţionate, compania aeriană este 

obligată să prezinte informaţia privind numărul de PAD în Load Sheet 

pentru fiecare rută. 

 

6. Dispoziţii finale 

6.1 În circumstanţele în care compania aeriană poate primi, concomitent, cîteva 

reduceri la aceeaşi taxă, atunci i se va oferi cea mai mare reducere în vigoare 

vizavi de taxa corespunzătoare, prevăzută de Politica în cauză. 

6.2 Din momentul intrării în vigoare a ediţiei a 4-a a Politicii de atragere a 

companiilor aeriene, ediţiile anterioare se anulează. 


