
COMPANII AERIENE CE OPEREAZĂ ZBORURI ÎN CHIȘINĂU SPRE CHIȘINĂU 

COMPANII AERIENE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

AIR MOLDOVA 

 
COD IATA – 9U / COD ICAO – MLD 

SLOGAN –  TE DUCEM ACASĂ  / DATA FONDĂRII – 01.01.1993 

OFICIUL CENTRAL – CHIȘINĂU / ADRESA WEBSITE – www.airmoldova.md 

Compania Aeriană Air Moldova este transportatorul național al Republicii Moldova, fiind 

lider pe piața autohtonă a transporturilor aeriene. 

"Air Moldova" este unul din cele mai recunoscute brand-uri moldoveneşti, fiind fondată 
prin decret prezidenţial la 12 ianuarie 1993. 

Air Moldova operează zboruri directe spre 33 destinaţii din Europa, Rusia şi Asia precum: 
Atena, Barcelona, Bologna, Bruxelles, București, Dubai, Dublin, Geneva, Istanbul, 
Ekaterinburg, Florenţa, Frankfurt, Larnaca, Lisabona, Londra, Krasnodar, Kiev, Madrid, 
Milano, Moscova, Paris, Roma, Veneția, Verona, Viena, Sankt-Petersburg, Tel-Aviv și Torino 
la care se adaugă cursele sezoniere – Antalya, Dalaman, Heraklion, Tivat și Sharm-el-Sheikh. 
Compania oferă două clase de deservire – Econom şi Business. 

http://www.airmoldova.md/


La momentul actual companiei "Air Moldova" îi revine circa 50% din fluxul aerian de 
pasageri, înregistrat pe piaţa moldovenească. 

Air Moldova" ocupă poziţia de lider în domeniul comerţului electronic de bilete. Astfel, în 
mai 2006 compania, printre primele din statele CSI, a implementat biletul electronic, iar din 
iunie 2007 a fost implementată vînzarea biletelor online pe site-ul booking.airmoldova.md. 

Începând cu 15 decembrie 2004, compania implementează programul de recompensare a 
pasagerilor ce zboară frecvent – "Air Moldova Club". 

Pentru comoditatea pasagerilor "Air Moldova" implementează cu succes transportările 
intermodale, care implică călătoria aeriană şi cea pe cale terestră. În 2008 compania a 
lansat programul “Air&Rail” pe destinaţia Chişinău-Frankfurt, care ulterior a fost extins pe 
destinaţiile Chişinău-Moscova şi Chişinău-Londra  

FLY ONE 

 

COD IATA – 5F / COD ICAO – FIA 

SLOGAN –  Fly One. Love One. Yearn One / DATA FONDĂRII – 01.05.2016 

OFICIUL CENTRAL – CHIȘINĂU / ADRESA WEBSITE – www.flyone.eu 

FLY ONE este o companie aeriană privata low-cost cu sediul în Chișinău, Republica Moldova. 

https://www.airmoldova.md/reservation-ro/
http://www.flyone.eu/


FLY ONE --- este o companie aeriană privată low-cost cu sediul în Chișinău, Republica 
Moldova. 
Compania aeriană FLY ONE s-a lansat în 2016 cu o echipă de specialiști cu experiență de mai 
mulți ani în domeniul aviației și un capital sută la sută privat, ce vizează în principal 
transportul de pasageri. 
Astfel, FLY ONE a venit pe piață cu o alternativă de zbor sigură, confortabilă și accesibilă ca 
preț, către cele mai importante destinații din Europa și Rusia, fapt asigurat de către 
personalul operațional, tehnic și financiar-comercial calificat. 
Deși este o companie tânără, aceasta a reușit în scurt timp să devină unul dintre liderii pieții 
avia din Republica Moldova. În 2020, FLY ONE a primit certificarea IOSA, cel mai înalt 
standard de siguranță în managementul operațional. 
FLY ONE a fost clasată lunar de multiple ori în anii 2018, 2019 și 2020 în TOP 10 „Cea mai 
punctuală companie”, conform categoriei EMEA (Europe, Middle East and Africa).  
În prezent, FLY ONE operează zboruri către 14 destinații, 10 curse regulate și 4 curse 
charter: Frankfurt, Tel Aviv, Sankt Petersburg, Londra, Moscova, Parma, Verona, Dublin, 
Lisabona, Paris, Antalya, Heraklion, Sharm El-Sheikh, Bodrum. 

HISKY MOLDOVA 

 

COD IATA – H4 / COD ICAO – HYM 

SLOGAN –  Fly One. Love One. Yearn One / DATA FONDĂRII – 27.09.2019 

OFICIUL CENTRAL – CHIȘINĂU și BUCUREȘTI / ADRESA WEBSITE – www.hisky.aero 

HiSky --- este o companie cu capital sută la sută privat apărută din dorința sinceră de a 

deveni o alternativă atractivă pe piața locală și regională. Compania pornește la drum având 

la bord specialiști cu multă experiență în domeniu și o echipă care împărtășește aceeași 

http://www.hisky.aero/


pasiune: pasiunea pentru industria aviatică. HiSky operează zboruri către cele mai solicitate 

destinații din Europa, Africa și Asia. 

Politica de prețuri îmbină armonios principiile low-cost cu o gamă largă de servicii 
adiționale taxate de o manieră transparentă astfel încât pasagerii să aibă deplină stăpânire 
financiară pe alegerea lor. Serviciile HiSky se regăsesc în patru clase de rezervare: basic, 
classic, premium și premium plus, dar indiferent pe care-l veți alege, veți avea parte de 
siguranță, calitate și o abordare cu stil.  

Echipa HiSky este mereu la curent cu ultimele trenduri culturale şi sociale şi respectă cele 
mai înalte standarde de siguranţă şi confort. Sunt sinceri cu pasagerii, vrând să le arate că 
oferirea unor servicii bune se poate face numai cu stil. 

Flota - HiSky operează zboruri cu aeronave de tip Airbus. Airbus A320 este un jet cu două 
motoare produs de consorțiul european Airbus Industry. Face parte din familia Airbus A320, 
cea mai vândută linie de aeronave din lume. A320 este cunoscut drept primul avion care 
introduce un sistem fly-by-wire – în care comenzile piloților sunt transmise prin semnale 
electronice, nu prin mijloace mecanice. 

A319 poate parcurge cel mai lung segment de zbor, în comparație cu alte aeronave din 
categoria sa. Modelul este un derivat al bine-cunoscutului A320, fiind mai scurt cu șapte 
cadre de fuselaj, în rest fiind aproape identic pe toate celelalte aspecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPANII AERIENE STRĂINE 

Wizz Air / Wizz AirUK 



 

COD IATA – W6 / W9 / COD ICAO – WZZ / WUK 

SLOGAN –  Now we can all fly / DATA FONDĂRII – 01.09.2003 

OFICIUL CENTRAL – BUDAPESTA / ADRESA WEBSITE – www.wizzair.com 

Wizz Air --- este o companie aeriană low-cost maghiară, deținută de Wizz Air Holdings Plc și 
axată pe zboruri în Europa. 

În martie 2018 Wizz Air era cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi 
Est, opera cu o flotă de aeronave 67 Airbus A320 şi 26 Airbus A321 de la 27 baze, pe 525 de 
rute care asigurau legătura între 135 de destinații din 44 de țări transportând 29,6 milioane 
pasageri. Compania a fost înființată în anul 2003 și a început transportul pasagerilor la 19 
mai 2004. 

Operează o flotă de 119 aeronave ultramoderne. Flota tânără și modernă a jucat un rol 
esențial în ceea ce i-a numit printre primii zece transportatori cu cel mai sigur cost din 2019. 
Motoarele de generație nouă ale aeronavei Airbus A321neo oferă avantaje semnificative 
asupra mediului, ceea ce îi face compania aeriană cu cea mai mică amprentă ecologică per 
pasager. 

Compania a intrat pe piața din Republica Moldova în 2014 operând zboruri de pe 
Aeroportul Internaţional Chişinău. În 2018 asigură zboruri către 8 aeroporturi din Germania, 
Grecia, Italia, Marea Britanie și Spania. Pentru 2019 compania va pune la vânzare 700.000 
bilete către 13 aeroporturi din Belgia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, 
Spania 

LUFTHANSA 

http://www.wizzair.com/


 
COD IATA – LH / COD ICAO – DLH 

SLOGAN –  Nonstop You / DATA FONDĂRII – 06.01.1926 

OFICIUL CENTRAL – Frankfurt an Main / ADRESA WEBSITE – www.lufthansa.com 

Deutsche Lufthansa AG --- Este cea mai mare companie aeriană germană și din Europa. 
Numele provine de la Luft (germană "aer"), și Hansa (Liga hanseatică). 
Concernul a apărut la jumătatea anilor 90 pornind de la compania aeriană Lufthansa, având 
numele Deutsche Lufthansa AG, dar operând și alte companii. În anul 1994 s-a produs 
separarea numelui Lufthansa de diviziile de servicii ale companiei aeriene. 

Astfel au apărut Lufthansa Cargo AG, Lufthansa Technik AG (LHT) și LSG Lufthansa Service 
Holding AG (sub marca LSG Sky Chefs, servicii de catering). Deutsche Lufthansa AG este 
inițiatoarea și fondatoarea Star Alliance (1997), cea mai mare alianță aeriană globală.  

 
SOCIETĂȚI MIXTE - Lufthansa participă la două joint-venture-uri importante din punct de 
vedere strategic și comercial: joint-venture transatlantic A++ cu United Airlines și Air 
Canada, asocierea J+ bilaterală Europa/Japonia cu All Nippon Airways și asocierea 
comercială cu Singapore Airlines. 

AEROFLOT – Russian Airlines 

http://www.lufthansa.com/


 
COD IATA –  SU / COD ICAO – AFL 

SLOGAN –  Sincerely yours / DATA FONDĂRII – 17.03.1923 

OFICIUL CENTRAL – MOSCOVA / ADRESA WEBSITE – www.aeroflot.ru 

În afara granițelor Uniunii Sovietice, Aeroflot a acționat ca o companie aeriană unică. 
Numele a apărut ca abreviere pentru Direcția principală a flotei aeriene civile.  
 
Din 1992, devine o companie aeriană rusă-privată de stat (numele complet – Aeroflot 
Russian Airlines Public Company-Stock Company; nume scurt – Aeroflot PJSC), care s-a 
format dintr-una din diviziunile Aeroflot sovietic și a început să dețină drepturile asupra 
acestei mărci. Efectuează zboruri interne și internaționale de la Aeroportul Moscova 
Sheremetyevo și Aeroportul Krasnoyarsk. 

Din aprilie 2006, Aeroflot este un membru cu drepturi depline al alianței aviației Sky Team. 
De asemenea, Aeroflot, împreună cu companiile aeriene filiale Rossiya, Aurora și Pobeda, 
formează exploatația de aviație a Grupului Aeroflot, care este inclusă în companiile aeriene 
TOP-20 din lume în ceea ce privește traficul de pasageri. 

În anul 2019 a primit cea mai mare notă de cinci stele de la agenția britanică OAG pentru 
operațiuni de zbor punctuale. Compania a fost recunoscută ca fiind cea mai punctuală 

http://www.aeroflot.ru/


companie aeriană din lume în 2019, pe baza evaluării globale de evaluare la timp a 
performanței din partea companiei de analiză Cirium. 

Contactele reprezentanței companiei Aeroflot în RM -  061099300 

LOT – Polish Airlines 

 
COD IATA –  LO / COD ICAO – LOT 

SLOGAN –  LOT POLISH / DATA FONDĂRII – 01.05.1929 

OFICIUL CENTRAL – VARȘOVIA / ADRESA WEBSITE – www.lot.com 

LOT Polish Airlines (Polskie Linie Lotnicze LOT) este principala companie aeriană din Polonia. 
 
Cu sediul la Varșovia și stabilit la 29 decembrie 1928, este una dintre cele mai vechi 
companii aeriene din lume. Cu o flotă de 90 de aeronave, LOT Polish Airlines zboară în 134 
de destinații din Europa, Asia și America de Nord. Cele mai multe destinații provin din hub-
ul său de pe Aeroportul Varșovia Chopin. LOT este membru al Star Alliance. 

http://www.lot.com/


OFERTE ATRACTIVE DE LA LOT - MILES & MORE 

Profitați de toate ofertele LOT și răscumpărați-vă kilometri pentru zboruri în Europa, Asia 
sau America. Cu ofertele "kilometri sau sMILE-urile care sunt operate în zilele de luni, puteți 
economisi până la 80% din kilometri. Accesați site-ul miles-and-more.pl - și aflați mai multe 
despre acest program, privilegiile de statut și oportunitățile pe care le aveți pentru a câștiga 
și cheltui kilometri pe zboruri cu LOT și alți parteneri de program. 

În această situație dificilă, siguranța și confortul pasagerilor noștri sunt pe primul loc. De 
aceea am introdus o nouă procedură de schimb de bilete, care permite pasagerilor să 
schimbe în mod flexibil data sau ruta zborului lor chiar și în următorii doi ani.  

Dacă aveți un bilet pentru orice zborurilor cu LOT Polish Airlines care au fost anulate din 
cauza închiderii traficului aerian din Polonia, care au fost achiziționate pentru a călători 
între 15 Martie și 30 iunie 2020 puteți profita de una dintre următoarele opțiuni pentru a 
schimba rezervarea flexibil: 

https://www.lot.com/md/en/current-rebooking-and-refund-information  

ARKIA – Israeli Airlines 

 

 

https://www.lot.com/md/en/current-rebooking-and-refund-information


COD IATA –  IZ / COD ICAO – AZI 

SLOGAN –  ARKIA / DATA FONDĂRII – 01.09.1949 

OFICIUL CENTRAL – TEL AVIV / ADRESA WEBSITE – www.arkia.com 

Arkia (ebraică: "I Will Soar") este o companie aeriană israeliană, fondată în 1949, cu sediul 
central în Tel Aviv. 
 
Arkia Israeli Airlines Ltd. a fost fondată în 1950 pentru a stabili o conexiune aeriană între 
Eilat și partea de nord a țării. Arkia Airlines transportă peste 1.600.000 de pasageri pe an pe 
rute interne și internaționale. În ultimii ani, compania și-a extins operațiunile de afaceri 
pentru a include turismul , servicii de întreținere și facilități pentru aeronave și handling la 
sol pentru companiile aeriene străine. Servicii turistice, cum ar fi pachete de vacanță, 
rezervări hoteliere, excursii organizate și închirieri de mașini sunt acum un obiectiv principal 
al operațiunilor Arkia. La Arkia.com și Arkia.co.il este furnizat un sistem de rezervare pentru 
zboruri, hoteluri, pachete turistice și alte servicii de conexiuni în Israel și în întreaga lume. 

FLOTA 

Este a doua cea mai mare companie aeriană din Israel, care deservește zboruri interne și 
internaționale către Europa și Mediterana (Larnaca, Amman, Dublin). Compania aeriană are 
sediul pe aeroportul Ben Gurion, de asemenea are un aeroport de hub suplimentar, Sde 
Dov în Tel Aviv. 

SISTEM AVANSAT DE INFORMAȚII 

Arkia utilizează tehnologia informațională avansată pentru a ajuta la gestionarea și 
controlul gamei sale largi de servicii. Noul său sistem de rezervări a fost adoptat în cursul 
anului 2003 atât pentru rezervări interne cât și pentru cele internaționale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arkia.com/


Austrian Airlines 

 
COD IATA –  OS / COD ICAO – AUA 

SLOGAN –  The friendly airline / DATA FONDĂRII – 30.09.1957 

OFICIUL CENTRAL – VIENA / ADRESA WEBSITE – www.austrian.com 

Austrian Airlines AG --- este o companie aeriană austriacă având sediul și baza operativă la 
Viena. 
 
Din anul 2009 compania a fost preluată integral de Deutsche Lufthansa AG împreună cu 
drepturile asupra mărcii Austrian Airlines. Austrian Airlines este companie membră a 
alianție aeriene Star Alliance. Începând cu data de 1 iulie 2012 toate zborurile Austrian 
Airlines se desfășoară sub numele Tyrolean Airways. Datorită parteneriatului cu Lufthansa, 
Austrian Airlines este acum membru al celei mai mari companii aeriene din Europa. Veți 
profita în special din rețeaua de destinații potrivite optime în întreaga lume. 

Acest lucru poate fi realizat cu un timp de transfer de 25 de minute prin intermediul hub-
ului din Viena. Austrian Airlines este lider pe piață în Europa Centrală și de Est care face 
legătura între Viena și peste 40 de destinații. 

Mai multe detalii aflați aici: www.austrian.com  

http://www.austrian.com/
http://www.austrian.com/


OPȚIUNI FLEXIBILE DE REZERVARE ȘI CERERE DE VOUCHER 

Pentru a vă permite să vă aranjați în mod flexibil planurile de călătorie, toate tarifele și 
prețurile biletelor pot fi rezervate până la sfârșitul lunii august 2020, pentru zboruri scurte, 
medii și lungi, pentru rezervări existente și, de asemenea, pentru rezervări noi. Acest lucru 
se aplică și zborurilor care au fost anulate. Austrian Airlines și întregului grup Lufthansa se 
aplică conform tuturor acordurilor de tip comercial. 

BELAVIA 

 
COD IATA –  B2 / COD ICAO – BRU 

SLOGAN –  BELAVIA / DATA FONDĂRII – 05.03.1996 

OFICIUL CENTRAL – MINSK / ADRESA WEBSITE – www.belavia.by 

Belavia Belarusian Airlines, societate pe acțiuni "Belavia Belarusian Airlines" (belarus: ААТ 
«Авіякампанія« Белавія»; rusă: ОАО« Авиакомпания «Белавиа»). 
 
Este transportatorul și compania aeriană națională din Belarus, cu sediul central la Minsk. 
Compania de stat avea în 2007 1.017 de angajați. Belavia deservește o rețea de rute între 
orașele europene și Comunitatea Statelor Independente, precum și unele destinații din 
Orientul Mijlociu de la baza sa de pe Aeroportul Național Minsk. Deasemenea, Belavia 
operează zboruri charter către destinații de agrement și chartere VIP. 

http://www.belavia.by/


Belavia Airlines are o flotă modernă de avioane fabricate în vest. Toate aeronavele respectă 
cerințele standardelor globale de securitate tehnică și pot zbura în țări din apropiere și în 
străinătate, fără restricții. 

Belavia zboară către patru destinații interne și peste 35 de destinații internaționale în 
Europa, Orientul Mijlociu și Asia. De asemenea, are acorduri codeshare cu 13 companii 
aeriene, inclusiv Air France (AF), Etihad Airways (EY) și KLM (KL). Flota companiei aeriene 
este formată din 32 de aeronave configurate cu o cabină (Economy Class) și două cabine 
(Business Class și Economy Class). 

S7 Airlines 

 
COD IATA –  S7 / COD ICAO – SBI 

SLOGAN –  Freedom to Choose / DATA FONDĂRII – 06.05.1992 

OFICIUL CENTRAL – NOVOSIBIRSK / ADRESA WEBSITE – www.s7.ru 

S7 Airlines - cea mai mare companie aeriană privată din Rusia, cu cel mai modern parc de 
aeronave de pe piața rusă de transport aerian. Rețeaua largă de rute permite pasagerilor să 
călătorească în 181 oraș în 26 de țări din întreaga lume. S7 Airlines face parte din primele 
trei companii aeriene din Europa de Est în clasamentul internațional de renume Skytrax. 

Potrivit rezultatelor anului 2018, S7 Airlines a devenit cea mai punctuală companie aeriană 
rusă, ocupând locul șase în clasamentul european al punctualității companiilor aeriene OAG 
Punctuality League 2019. S7 Airlines este unul dintre cei mai ecologici transportatori aerieni 
din lume, potrivit organizației de mediu Atmosfair. Compania aeriană ocupă locul 16 în 
clasamentul mondial.  

 

http://www.s7.ru/


TAROM 

 

 
COD IATA –  RO / COD ICAO – ROT 

SLOGAN –  Freedom to Choose / DATA FONDĂRII – 01.10.1920 

OFICIUL CENTRAL – BUCUREȘTI / ADRESA WEBSITE – www.tarom.ro  

S.C. Transporturile Aeriene Române S.A. (TAROM) este transportatorul de bază și cea mai 
veche companie aeriană din România cu sediul în Otopeni, în apropiere de București.  
 
Sediul central și centrul său principal sunt la Aeroprtul Internaţional Henri Coandă. În 
prezent, este cea de-a doua companie de transport aerian din România, bazată pe destinații 
internaționale, zboruri internaționale și cea de-a treia cea mai mare, măsurată prin 
dimensiunea flotei și transportate de pasageri. 

Este membru al alianței Skyteam, din Iunie 2010, dupa finalizarea a unui program de 
integrare care a durat 2 ani . 

În primele 3 luni ale anului 2020, patru ATR 72-600 (dintr-un total de 9 aeronave noi de tip 
ATR 72-600, închiriate în leasing operaţional) intră în flotă, compania TAROM operând în 
prezent pe zborurile externe şi interne cu o flotă compusă din 29 aeronave.  

Pentru mai multe detalii accesați pagina oficială a companiei: https://www.tarom.ro  

 

http://www.tarom.ro/
https://www.tarom.ro/


UKRAINE – International Airlines 

 

 
COD IATA –  PS / COD ICAO – AUI 

SLOGAN –  Fly UIA / DATA FONDĂRII – 01.10.1992 

OFICIUL CENTRAL – KIEV / ADRESA WEBSITE – www.flyuia.com   

Ukraine International Airlines compania aeriană și cel mai mare transportator aerian din 
Ucraina. Biroul principal al companiei este situat în Kiev, hub-ul se află în Aeroportul 
Internațional Boryspil din Kiev. Compania oferă transport aerian de pasageri și marfă în 
principalele direcții ale Ucrainei – Europa, SUA, Orientul Mijlociu, CSI, Asia.  

Ukraine International Airlines a fost creată în 1992. Primul zbor a fost operat pe ruta Kiev-
Londra-Kiev pe 25 noiembrie 1992. Această dată este considerată ziua de naștere a UIA. 

Încă de la început, compania aeriană internațională din Ucraina a operat zboruri cu avioane 
de tip Boeing 737, devenind astfel primul operator al acestui tip de linii aeriene din CSI. La 
mijlocul anilor '90, compania aeriană și-a schimbat numele și politica. 

Prefixul Air a fost eliminat din fuselajele aeronavelor, iar compania aeriană a început să fie 
numită pur și simplu Ucraina Internațională. Logo-ul de pe coadă a fost de asemenea 
schimbat. În loc de un șoim trident stilizat, în cercul cozii a apărut un șoim. În 2013, după 
încetarea zborurilor Aerosvit, UIA a putut reface operarea pe majoritatea rutelor care au 
fost furnizate anterior de Aerosvit în scurt timp. 

 

http://www.flyuia.com/


Turkish Airlines 

 

COD IATA –  TK / COD ICAO – THY 

SLOGAN –  Widen your world / DATA FONDĂRII – 20.05.1933 

OFICIUL CENTRAL – ISTANBUL / ADRESA WEBSITE – www.turkishairlines.com   

THY – Turkish Airlines, Inc. (Limba turcă Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı) (THY) este 
compania aeriană națională a Turciei cu baza în Istanbul. 

Compania operează o rețea de transport de pasageri pe cale aeriană în 219 de orașe 
internaționale și 42 naționale, deservând un total de 262 de aeroporturi în Europa, Asia, 
Africa și America. Baza principală a companiei este la Atatürk International Airport (IST), cu 
baze secundare la Aeroportul Internațional Esenboğa (ESB), și Aeroportul Internațional 
Sabiha Gökçen (SAW). 

În 2006, 2007 și 2008, THY a transportat 17 milioane, 19.7 milioane și respectiv 22.5 
milioane pasageri cu un venit anual de 2.23 miliarde, 3.0 miliarde și respectiv 4.5 miliarde 
de dolari. Compania are aproximativ 12.000 angajați. Începând cu 1 aprilie 2008, THY este 
membru oficial al Star Alliance. 

"Pasiunea noastră în creștere de-a lungul anilor ne-a câștigat titlul de companie aeriană 
care zboară către majoritatea țărilor din lume. Astăzi efectuăm zboruri către 120 de țări din 
noua noastră casă, Aeroportul din Istanbul, cu o flotă tânără de 360 de avioane. Noi 
transportăm cu mândrie steagul turc de pe tot globul, deschizând ușile către lumea mai 
largă pentru pasagerii noștri." 

http://www.turkishairlines.com/


 


