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ZTTII GENERALE

l. Prezentul Regulament este el
in conformitate cu Legea nr.77 din 2I.04.2016 cu
privire la parcurile pentru tehnologia info afiei, Hotdrdrea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2Ct17
cu privire la crearca Parcului pentru
logia informaliei "MOLDOVA IT PARK" Si
reglementeazd organizarca gi funcli
Parcului pentru tehnologia informafiei "MOLDO\y'A
IT PARK" (in continuare - Parcul).
2. Misiunea Parcului consti in im mentarea politicilor statului in domeniul industriei
tehnologiei informaliei, avdnd rolul
facilitator al cluster-ului, ce oferd o platforund
organizafionald, bazatd, pe un set de i rumente qi aborddri inovative, menite sd creeze un
ecosistem centrat pe inovalii, sd impu
dezvoltarca acestuia qi sd acfioneze drept
catalizator al investiliilor in sector.
3. Parcul este creat pentru atingerea Eloarelor obiective:
o cre$tereanurn[ruluirezidenfilor, itului din vdnzdri al acestora, precum qi a sumelor
achitate de rezidenli cu titlu de impozit un
r cre$terea produselor qi/sau servicii in domeniul IT in venitul dinvdnzdri al rezidentilor
mai mare de 70o/o;
cre$terea volumului exportului
companiile rezidente ale parcului;
asigurarea mecanismelor de

r

.
o
.
r

qi/sau serviciilor

in

domeniul

IT de c6tro

, consiliere qi sus{inere a companiilor IT noi;
volumului investiliilor in
ivitatea companiilor IT rezidente ale parcului;
cre$terea num[rului produselor IT
ative create de cdtre rezidenlii parcului;
stabilirea parteneriatelor inte
le pentru transferul de cunogtinle qi tehnologii IT,
inclusiv atr ager ea sp ecial iqtil or IT str[in i ;
r cre$terea numdrului locurilor de m ncd calificate in domeniul IT.
4. In Parc pot fi desfbqurate genuri principale de activitate listate in art. 8 din Legea cu
privire la parcurile pentru tehnologia info aliei nr.77 din 21.04.2016 (conform CAEM rev.2 qi
CSPM rev.2).
5. Termenul de functionare a pa lui este de 10 ani. Data expirdrii termenului de
funcfionare a Parcului se considerd 31 d
ie 2027.
cre$terea

II. AD

6.

Parcul func{ioneazd fird, autoriza!

este administrat de cdtre autoritatea adm

informa{iei ,,Moldova IT Park" (in
func(ionare, atribu{iile principale,
Regulamentul de organizare gi funcji
informafiei,,Moldova IT Park", aprobat p

TIA PARCULUI
sau fdrd alte acte administrative cu efect similar Ei
Administrafia Parcului pentru tehnologia

istrativ[

-

-

Administralia). Modul de organizare

rile gi obliga(iile Administrafiei sunt stabilite
are

a

Administraliei parcului

qi

in
pentru tehnologia

n Hot[rdrea Guvernului nr. 1144 din20.12.2017.

7.

Administrafia reprezintd i

persoane de drept public Ei privat, inche
qi este in drept sd constituie subdiviziuni.

8.

Stabilirea sediului AdministraJ
Administralia comunicd adresa sediului
Parcului.

9. Administrafia Parcului va publ
activit1ii Parcului pentru anul precedent
10. In caz de absentd al Administri
desemneazd prin ordin un administrator

Parcului

in relaliile cu autoritdtile publice qi alte

contracte qi alte acte juridice, ftrd" procurd qi

;tampili

se pune in responsabilitatea Administratorului.
re rezidenli qi o publicd pe pagina web oficiald a
pe pagina-web oficiald rapoartele anuale

aferenl.e

ladata de 31 martie.
lui, Ministerul Economiei si Infrastructurii a I{M
imar. Desemnarea persoanei se efectueazd doar cu
acordul acesteia gi cu informarea ulteri
a rezidenlilor Parcului.
I 1. Administratorul interimar exerc
funcliile qi atribufiile Administratorului parcului.
Preluarea drepturilor qi obligaliilor Admi istratorului implicb retribuirea muncii in conformitate
cu art" 156 din Codul Muncii.
12. Angaja[ii Administraliei activ
inbaza contractelor individuale de muncd semnate cu
Administratorul parcului, iar atributiile
ora sunt prevdzute in figa individuald, a postului
contrasemnatl de ambele pd(i.
13. in vederea executdrii p.ZO Ain n
lamentul de organizare qi funclionare aAdministrafieri
parcului pentru tehnologia informaJiei, la rceputul fiecbrui an frnanciar, Administralia parcului
va recalcula mdrimea cotizafiilor pentru ul precedent, reieqind din venitul din vdnzdri real etl
fiecdrui rezident, confirmat de c[tre audi i sau entit6{i de audit pi venitul total din vinzdri aI
tuturor rezidenlilor Parcului in anul supus
lui de recalcul, precum gi bugetul final aprobat
al Administraliei pentru acel an. Surplu I achitat de companiile rezidente ?n anul financiar
curent se transferd in bugetul anului u dtor, in contul cotiza{iilor obligatorii ale rezidenfilor
Parcului pentru anul urmdtor sau se resti ie rezidenlilor Parcului. in cazul in care se constatd c6
rezidentul Parcului a avut vdnzdrireale
mari decdt cel declarat, rezidentul va achita cotizatia
recalculatd pentru anul financiar preceden in decurs de 5 zile din momentul emiterii avizului
de
c6tre Administralia Parcului. in cazul in
se constatd cd rezidentul Parcului nu a avut vdnziiri.
rezidentul va achita o cotiza(ie minimd.
izalia minimd se considerir valoarea cea mai micd a
cotiza[iei achitate Administrafiei, de rezi enlii Parcului, in anul financiar supus procesului de
recalculul. Mbrimea cotizaliei obligatorii anuale finale a rezidentului Parcului va fi esald cu
suma cheltuielilor anuale incluse in bu
final aprobat al Administrafiei pentru anul de
gestiune, impdrfitd la venitul total real n vdnzdri al tuturor reziden{ilor Parcului in
anul drl
gestiune gi inmullitd la venitul real din
ri al rezidentului Parcului in anul de sestiune.
14. Activitatea rezidenfilor parcului
supusd anual, in mod obligatoriu, procedurilor dr:
verificare a activitdtii, in conformitate c prevederile Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile
pentru tehnolo gia infbrmafiei.
15. Dreptul de verificare anuald, a activitdfii rezidenfilor Parcului pentru tehnologia
informatiei ,,Moldova IT Park" il au
rii qi entitdfile de audit inregistrafi in Registrul public
al auditorilor qi Registrul public al enti ilor de audit delinut de Consiliul de supraveghert:
public[ a auditului in conformitate cu
nr. 271 din 15.12.2017 privind auditul situatiilor
financiare.
16. Indicatorii in vederea efectudrii
rific[rii anuale a activitAtii rezidenJilor Parcului, irr
conformitate cu prevederile Legii nr.
/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia
informafiei sunt stabilite prin Decizia
ministraJiei Parcului pentru tehnologia informaliei
,,MOLDOVA IT PARK''.
I 7. Administralia inigiazlrezilierea co
lui cu privire la desfEEurcrea activitdtii in paroul
pentru tehnologia informafiei,,MOLDO
IT PARK", in conformitate cu prevederile art. 19
alin. (1) lit. c) din Legea nr.77/2016, i cazul constatdrii faptului cd rezidentul parcului nu
intrunegte conditriile prevdzute in p.3 di Anexa nr. 2 la Hot[rdrea Guvernului nr. Il44
dirr
20.12.2017, in baza raportului de verifi
anuald, la sesizarea organului fiscal sau in caz:ul
recunoaqterii Rezidentului. Rezilierea
lui se efectueazd,in luna constatdrii faptului.

18. Litigiile apdrute intre Administ
vor fi solufionate in instan![ de contenci
administrativ nr.7 93 din 1 0.02.2000,

Parcului qi rezidenfii Parcului sau potenfiali rezidenfi
administrativ in conformitate cu Legea contenciosuLlui

.

III.

ENTII PARCULUI

19" Procedura qi cerinJele de i
modelul contractului cu privire la desftq
de inregistrare a reziden{ilor parcului.
20.12.20t7.
20. in termen de 10 zile lucrdtoare de
autoritdfile administrafiei publice locale,
medicale, statistic din circumscriplia in
21. Rezidenfii Parcului lin evidenfa
seamd gi declara.tiile in modul stabilit de I
22. Mdrimea cotiza[iei obligatorii a
de Administrafie cu rezidenlii parcului si
baza notei de platd emise de aceasta. tn c

astfel incdt, mdrimea cotizaliei s-a m
Administrafia incheie cu rezidentul parcu
23. Rezidenfii Parculu i prezintd,trimes
contractului semnat intre Administratia pa
la data de 25 a lunii urmdtoare perioadei
solicite de la rezidentii Parcului alt[ intr

IV. ADUNAREA

inregistrarea rezidentului, Administratia informeazd
ului fiscal, vamal, de asigurdri sociale, asigurdri
se afld sediul central (adresa juridicd) a rezidentului.
tabil[ a activitdtii sale gi prezintd rapoartele, ddrile de
islalia in vigoare.
lui Parcului se fixeazd in contractele incheiate
se achit[ lunar la contul bancar al Administrafiei, in
I ?n care numdrul reziden{ilor Parcului s-a maiorat.

cu 20Yo, la solicitarea rezidentului parcului
i acord adi.tional de micqorar.e a cotizaliei obligatorii.
ial Administrafiei raportul care este parte integrantil a
lui gi rezident. Raportul se prezintd trimestrial p6nd
e raportare. Administrafia Parcului nu este in drept sir
alie decdt ceaprevdzutd in raport.
ZIDENTILOR PARCULUI

24. Adunarca rezidentilor parcului
probleme ce lin de atribufiile sale prevdzu

25.

a reziden[ilor Parcului, incheierea contractului ;i
activitdtii in Parc, sunt stabilite in Regulamentul
aprobat prin Hot[rdrea Guvernului nr. 1144 din

un organ colegial cu drept de a lua hotdrdri

irr

de legislafia in vigoare.

Adunarea rezidenfilor parcului are rmdtoarele atribu(ii:

o
o
o
o

Decide modificarea mdrimi cotizaliilor obligatorii;
Aprobd statele de personal e Administra{iei Parcului;
Aprobd bugetul Administra
Aprobd programul de activi
de activitate qi programul de dezvoltare
a Parcului;
decide asupra inilierii p
rii de demitere din funcJie a administratorului;
decide asupra contestdrii in
{a de judecatd a refuzului Administratiei de a se
conforma deciziei adundrii rezid
lor Parcului.
26. A&marea rezidenfilor parcului es convocatd din oficiu de cdtre Administratia parcului
sau la initiativa a cel pufin 10% din num
I total al rezidenlilor Parcului.
27, Administra{ia convoacd adunarea
idenlilor Parcului pentru coordonarea chestiunilor
generale privind administrarea parcului.
'un mesaj remis la pogta electronicd cu cel pufin

o
.

10 zile inainte, care sd conJind data,
materialelor pentru ordinea de zi. De

rezidenfilor se publicd pe pagina oficiald
28. Administratorul Parcului
?n care majoritatea reziden{ilor parcului
29. Adunarca se line cu prezenta rez
speciale.

locul qi ordinea de

zi a adundrii, cu anexarea

enea, informa{ia despre tinerea adundrii generale
a

a

ului.
adunarea rezidenJilor Parcului, cu excep{ia cazului

rnti la adunare decid altfel.
filor sau la distan{d, cu utilizarea aplicaliei software

30. Ordinea de zi a adun[rii reziden lor Parcului se expediazd impreund cu decizia de
convocare a adundrii rezidenfilor. La pro unerea rezidentului Parcului, in ordinea
de zi sunt
inscrise ;i alte chestiuni. propunerile sunt pediate Administraliei Parcului cu
cel mult 5 zile
inainte de data linerii adundrii. in cazul
care sunt incluse alte chestiuni in ordinea de z:i.

Administralia Parcului le expediazd supli
de linerea adundrii.
31. Pentru a participa nemijlocit la
rezidenlilor, rezidenlii sau reprezentan{ii
cazul prezenfei fizice, sau online prin i
distanld.
32. Adunarea rezidenlilor Parcului
fost inregistra{i gi participd, inclusiv la di
In cazul in care rezidenlilor li se expediaz
rezultatului votului se tine cont de votur
Parcului la data finerii adundrii rezidenli
votul, inclusiv votul la distanld, a cel pu!
33. Dacd, adunarea reziden{ilor nu a
Decizia privind convocarea repetati a
cate a fost fixat[ inifial finerea adundrii
se stabileqte de Administratorul Paroului
de zile d,e la data la carc a fost fixatd {i
convocate repetat rezidenJii Parcului vor
34. Adunarea rezidenlilor convocatd
inregistrdrii,
fost inregistrafi gi partir
^au
rezidenlilor . in cazul in cie reziOentilor I
gi totalizarea rezultatului votului. inclusi
prin buletinele primite de Administratia
35. La adunarea convocat[ repetat pot
36. Adunarea rezidentilor convocatd a
inregistrdrii, au fost inregistrafi gi partici
la data linerii adundrii. Tn cazul in care
cvorumului gi totalizarea rezultatului
primite de Administratia Parcului la
reziden[ilor Parcului se aprobd cu votul
37. La adunarea reziden{ilor Parcului
rezident - un vot". Asupra fiecdrei chesti
"pentru", ori "impotriv6". Voturile rezi
de votare prevdzute mai sus se vor consi
38. Chestiunile care nu au acumulat
adunarea rezidenlilor Parcului, iar pe ma
cdtre Administralia Parcului.
39. Rezultatele adundrii rezidentilor
de cdtre preqedintele qi secretarul adundrii
Procesul-verbal al adundrii este expedi
indicatd in contractul cu privire la desfdgu

erftar rezidenfilor, dar nu mai tdrziu de

2 zile inainte

unarea rezidenfilor Parcului care se Jine cu prezenfa
r, sunt obligali s[ se inregistreze contra semndturd, in
termediul aplicafiei speciale, in cazul participdrii la

cvorum dac6, la momentul incheierii inregistrdrii, au
!6, cel pulin 25% din nurndrul total al reziden[i]Lor.
buletine de vot, la stabilirea cvorumului gi totalizarea
le exprimate prin buletinele primite de Administralia
r. Deciziile adundrii rezidenfilor Parcului se aprobd cu
50yo+l din numirul participanfilor la adunare.
vut cvorumul necesar, adunarea se convoacd repetat.
ii rezidenfilor se ia in termen de 5 zile de la data la
idenfilor. Data tinerii repetate a adundrii rezidentilor
va fi nu mai devreme de 15 zile si nu mai tirziu de 60
primei adundri. Despre {inLerea adun[rii rezidentilor
informa{i in modul prevdzut la pct.27 .
este deliberativd, dack, la momentul incheierii
inclusiv
la distan{4, 15Yo din numdrul total al
,
se expediazd buletine de vot, la stabilirea cvorumului
votul la distanfd, se Jine cont de voturile exprimate
lui la data {inerii adundrii reziden-filor.
i introduse noi chestiuni in ordinea de zi.
ia oard este deliberativd, dacd la momentul incheierii
la ea I0%o din num[rul total al rezidentilor inregistrali
ridenfilor li se expediazd,buletine de vot, la stabilirea
lui se fine cont de voturile exprimate prin buletinele
finerii adundrii rezidenfilor. Orice decizie a aduniirii
oritar al rezidenfilor Parcului prezen[i la adunare"
I este deschis qi votarea se face dupd principiul ,,un
i puse la vot la adunarea, rezidentul poate vota ori
ilor care nu vor fi exprimate nici in una din variantelt:
voturi exprimate "abfinut".
I necesar de voturi, se considerd respinse de
nea acestora nu pot fi adoptate decizii unilateral dt:

lui se consemneazd, intr-un proces verbal, semrrat
precum qi de cdtre cel pulin 3 participanfi la adunare.
tuturor rezidenlilor Parcului pe poqta electronicii
activitd[ii ?n Parcul pentru tehnologia informaliei.

