
  
 
 
 

ADMINISTRAȚIA PARCULUI PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI „MOLDOVA IT PARK” 
 

Nr. 1    18.12.2018 

 

 
 

DECIZIE 

 
cu privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuării verificării anuale  

a activității rezidenților Parcului, în conformitate cu prevederile  

Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei 

 
 

În conformitate cu art.18 alin (2) din Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la 

parcurile pentru tehnologia informaţiei și punctul 8 subpct 13) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Administrației Parcului pentru tehnologia informației 

„MOLDOVA IT PARK” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017 

cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informaţiei „MOLDOVA IT PARK”, 

Administrația Parcului pentru tehnologia informației „MOLDOVA IT PARK” 

stabilește următorii indicatori de verificare anuală a activității rezidenților Parcului: 

 

1. Valabilitatea înregistrării rezidentului în Republica Moldova în calitate de 

subiect al activităţii de întreprinzător. (definiția, art.2 din Legea 77/2016) 

(Verificarea dacă rezidentul nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare 

şi/sau restructurare ca rezultat al insolvabilităţii, dacă activitatea lui de 

întreprinzător nu este suspendată, sau este obiectul unei proceduri legale pentru 

declararea acesteia în una dintre aceste situaţii – p.4 din Regulamentul de 

înregistrare a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei „Moldova IT 

park”, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1144 din 20 decembrie 2017). 

2. Desfăşurarea activității principale în sediul şi subdiviziunile amplasate pe 

teritoriul Republicii Moldova (art.7 alin (4) din Legea 77/2016). 

3. Respectarea cotei de 70% sau mai mult din venitul din vînzări pentru 

activitatea principală permisă în parc. (art. 8, art.2 din Legea 77/2016)  (p.3 din 

Regulamentul de înregistrare a rezidenţilor parcului pentru tehnologia informaţiei 

„Moldova IT park”, Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1144 din 20 decembrie 

2017 - pentru determinarea faptului dacă rezidentul parcului pentru tehnologia 

informaţiei desfăşoară activitate principală care generează 70% sau mai mult din 

veniturile din vînzări, se calculează raportul dintre suma venitului obţinut din 

vînzarea serviciilor, lucrărilor permise în Parc în conformitate cu art.8 din Legea 

nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei şi suma totală a 

venitului din vînzarea produselor (mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea 

lucrărilor, venituri înregistrate în contabilitate. În acest caz, ambii indicatori ce ţin 

de mărimea venitului din vînzări se determină lunar, cu total cumulativ de la 



începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activităţii în parcul 

pentru tehnologia informaţiei). 

4. Venitul din vînzări total al rezidentului realizat pe parcursul anului 2018.  

5. Confirmarea privind ținerea contabilității, întocmirea şi prezentarea 

situaţiilor financiare, rapoartelor, dărilor de seamă şi declaraţiilor în modul 

stabilit de legislaţia în vigoare (art.7 alin (5) din Legea 77/2016), inclusiv 

confirmarea documentară privind informarea salariaților rezidentului despre 

particularităţile asigurării sociale şi medicale, precum şi despre 

particularităţile impozitului pe venit din salariu (art. 16 alin (3) din Legea 

77/2016). 

 

Dreptul de verificare anuală a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia 

informaţiei „Moldova IT Park” îl au auditorii și entitățile de audit înregistrați în 

Registrul public al auditorilor şi Registrul public al entităţilor de audit deținut de 

Consiliul de supraveghere publică a auditului în conformitate cu Legea nr. 271 din 

15.12.2017 privind auditul situațiilor financiare. 

Verificarea anuală a activității rezidenților Parcului pentru tehnologia 

informaţiei „Moldova IT Park” se efectuează și rezultatele acesteia se prezintă 

Administrației „Moldova IT Park” nu mai tîrziu de data de 15 martie a anului următor 

anului de gestiune. 

 

Valentina STADNIC 

Administrator a.i. 
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