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Raport elaborat la: 12 aprilie 2019 

Entitatea evaluată: „Moldova IT Park” 

Perioada: 01.01.2018 – 31.12. 2018 

Componența membrilor Comisiei de evaluare (Ordin MEI nr. 195 din 12.04.2018): 

Vitalie TARLEV, Secretar de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Andrei CUȘCĂ, Șef al Direcției politici și reglementări în domeniul societății informaționale și 
economiei digitale, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Sergiu STRĂTILĂ, Șef al Serviciului audit intern, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Dorel NOROC, Șef al Direcției politici fiscale și vamale, împuternicit cu exercitarea funcției de 
Secretar de Stat Ministerul Finanțelor  

Nicoleta NEMERENCO, Șef al Direcției generale managementul riscurilor, Serviciul Fiscal de 
Stat 

Carolina RUSSU, Consultant principal, Direcția politici de asigurări sociale și medicale, 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Ana CHIRIȚA, Asociația Națională a Companiilor private din domeniul TIC 

Obiectivele Moldova IT Park (conf. Hotărârii Guvernului nr. 1143 din 20.12.2017): 

1) creşterea numărului rezidenților, venitului din vânzări al acestora, precum şi a sumelor 
achitate de rezidenți cu titlu de impozit unic; 

2) creşterea produselor şi/sau serviciilor în domeniul IT în venitul din vânzări al rezidenților 
mai mare de 70%; 

3) creşterea volumului exportului produselor şi/sau serviciilor în domeniul IT de către 
companiile rezidente ale parcului; 

4) asigurarea mecanismelor de atragere, consiliere şi susținere a companiilor IT noi; 

5) creşterea volumului investițiilor în activitatea companiilor IT rezidente ale parcului; 

6) creşterea numărului produselor IT inovative create de către rezidenții parcului; 

7) stabilirea parteneriatelor internaționale pentru transferul de cunoștințe şi tehnologii IT, 
inclusiv atragerea specialiștilor IT străini; 

8) creşterea numărului locurilor de muncă calificate în domeniul IT. 

Rezultatele evaluării Comisiei: 

Prezentul raport a fost elaborat în baza informației anuale prezentate de către „Moldova IT 
Park”, precum și ca urmare a verificării activităților principale desfășurate în Park de către 
entitățile de audit. 

Scopul Raportului este de a face bilanțul anual al activității „Moldova IT Park” pentru 2018, 
conformitatea activității sale și realizarea obiectivelor stabilite.  

Baza legală pentru crearea ”Moldova IT Park” este Legea nr. 77/2016 privind parcurile pentru 
tehnologia informației, iar ”Moldova IT Park” și-a lansat activitatea operațională pe 1 ianuarie 
2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017. 

În urma evaluării, se constată: Moldova IT Park și-a realizat integral obiectivele anuale 
stabilite, generând un impact economic pozitiv și multiplicator. 
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Realizarea verificării anuale a rezidenților 
„Moldova IT Park” 

În conformitate cu art.18 din Legea nr. 
77/2016, rezidenții „Moldova IT Park” au 
obligațiunea de a efectua o verificare anuală 
a corespunderii condițiilor necesare pentru 
obținerea și menținerea statutului de 
rezident al parcului pentru tehnologia 
informației. 

Verificarea anuală se referă la companiile 
rezidente care au beneficiat de noul regim 
fiscal în decursul a cel puțin o lună din anul 
fiscal. Prin urmare, companiile ce au aderat 
la Parc până în luna decembrie 2018, urmau 
să prezinte, până în data de 15 martie 2019, 
rapoartele de verificare pe criteriile 
prestabilite în Decizia nr.1 a Administrației 
Parcului.  

Astfel, în termenul prestabilit, au fost 
recepționate rapoarte de la 279 companii 
rezidente din 297, obligate să prezinte 
rezultatele verificării, ceea ce constituie o 
rată de conformare cu prevederile 
legislative de 94%. 

Numărul total al societăților de audit care 
au efectuat acest tip de verificare este de 45 
entități. 

Din numărul analizat de companii rezidente, 
9 companii nu au înregistrat venituri.  

Sumarul verificărilor efectuate: 

• Toate companiile, care au trecut 
verificarea, au obținut rezultate pozitive de 
conformitate pe criteriile supuse verificării.  

• În baza rezultatelor recepționate, 
companiile rezidente nu se află în proces de 
lichidare și își desfășoară activitățile de 
antreprenoriat pe teritoriul Republicii 
Moldova. 

• Principalul criteriu de verificare 
necesar dobândirii și menținerii statutului 
de rezident al Parcului reprezintă 
desfășurarea, drept activitate principală, a 
unei sau mai multe activități prevăzute în 
art. 8 din Legea nr. 77/2016. Verificarea a 
constatat că, toate entitățile economice au 
îndeplinit această cerință, generând 70% 
sau mai mult din venituri din activitatea 
principală, cu excepția celor 9 companii care 
nu au înregistrat venit. Ponderea minimă 
din venitul anual, înregistrată de rezidenți în 
acest sens, este de 70%. 

• Cota procentuală a celor mai 
solicitate genuri de activitate, proporțional 
veniturilor generate de rezidenți, este: 
activități de realizare a soft-ului la comandă 
(57,24%); prelucrarea de date, 
administrarea paginilor web şi activitățile 
conexe (12,20%); activități de consultanță în 
tehnologia informației (10,03%). 

Obiectivul 1: Creşterea numărului 
rezidenților, venitului din vânzări al 
acestora, precum şi a sumelor achitate de 
rezidenți cu titlu de impozit unic. 

Pe parcursul anului 2018, 346 de companii 
au obținut statutul de rezident al „Moldova 
IT Park”, iar 7 companii s-au retras din Park 
pe parcursul anului 2018, în mare parte 
datorită modificării strategiilor interne a 
companiilor și necorespunderii cu criteriile 
de păstrare a statutului de rezident.  

Cifre Utile: 

297 de companii subiect al verificării 
anuale de către entitățile de audit 

279 de rapoarte au fost primite în termenii 
prestabiliți (15 martie, 2019) 

94% rata de conformare a rezidenților 

45 de entități de audit diferite au efectuat 
verificările rezidenților 

9 companii nu au înregistrat venituri 
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Astfel, se atestă o creștere substanțială și 
constantă a numărului de rezidenți, ceea ce 
denotă faptul, că mecanismul dat de 
stimulare a sectorului este acceptat de 
comunitatea de afaceri și era mult așteptat.  

Totodată, numărul în creștere de companii 
rezidente din această industrie contribuie 
decisiv la atragerea și reținerea în țară a 
capitalului și a profesioniștilor de înaltă 
calificare, acestea fiind efectele indirecte pe 
care s-a contat la crearea Parcului IT.  

Venitul prognozat din vânzări a 279 de 
companii rezidente în Parc, care au avut 
obligațiile de raportare pentru anul 2018, a 
fost de 1.756.044.109 lei.  

Venitul raportat al vânzărilor acestor 
companii în calitate de rezidenți ai Parcului 
a fost de 1.906.712.842 lei.  

Adică, pe parcursul aflării lor în regimul 
parcului virtual, în anul 2018, venitul 
realizat de acești rezidenți a depășit venitul 
prognozat cu 9%.  

În acest context, trebuie de notat că 
statistica dată nu include veniturile altor 52 
de companii, care au aderat la Parc în luna 
decembrie 2018 și nu au avut obligația de 
raportare pentru această perioadă.  

De asemenea, un factor important ce 
trebuie remarcat, este costul vânzărilor pe 
domeniile de activitate admise în Parc, ce 
constituie 1.326.051.100 lei, adică - 69,6% 
din venitul total a companiilor. Drept 
rezultat, pe parcursul anului 2018, profitul 
companiilor rezidente a Parcului a constituit 
30,4%. 

Dinamica pozitivă a creșterii veniturilor 
companiilor rezidente a influențat în mod 
direct capacitatea companiilor de a 
reinvesti în dezvoltare, în resurse umane și 
în proiecte investiționale.  

A 3-a componentă a acestui obiectiv este 
suma impozitului unic de 7% colectată în 
bugetul de stat. Cifra raportată de 
companiile rezidente la acest capitol este de 
133.469.899 lei.  

Acest rezultat a depășit pozitiv estimările 
inițiale, datorită înregistrării în Moldova IT 
Parc a unui număr mult mai mare de 
companii rezidente, dar și intensificării 
activităților economice în Parcul virtual. 

Suplimentar la suma impozitului unic 
achitat de companiile rezidente ale 
Parcului, acestea au generat pe parcursul 
anului 2018, conform datelor prezentate de 
Serviciul Fiscal de Stat, alte taxe și impozite 
în mărime de cca. 165 mln. lei, sub formă de 
impozit pe venit reținut la sursa de plată, 
TVA și altele.  

O analiză de eșantion a dinamicii dezvoltării 
afacerii a 20 de companii IT prezente pe 
piața Republicii Moldova, confirmă peste 
așteptări realizarea obiectivelor inițiale de 
creștere a volumului de vânzări, a salariilor 
și numărului de angajați, precum  și 
reducerii poverii fiscale și administrative.  

 
Obiectivul 2: Creşterea produselor şi/sau 
serviciilor în domeniul IT în venitul din 
vânzări al rezidenților mai mare de 70%. 

Principalul criteriu necesar dobândirii și 
menținerii statutului de rezident al Parcului 
reprezintă desfășurarea, drept activitate 
principală, a unei sau mai multor activități 
prevăzute în art. 8 din Legea nr. 77/2016, în 
proporție mai mare de 70% din activitate.  

Venitului raportat a depășit venitul 
prognozat cu cca. 9% 

Profitabilitatea afacerilor în Moldova IT 
Parc în 2018 a constituit 30,4% 
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Conform verificării efectuate de către 
entitățile de audit, s-a constatat că toate 
companiile rezidente în Parc supuse 
verificării în perioada de referință au 
îndeplinit această cerință, generând peste 
70% din venituri din activitatea principală, 
cu excepția a 9 companii, care nu au 
înregistrat venituri.  

 
Astfel, activitatea de bază a companiilor 
rezidente a constituit 94,4%, iar activităților 
conexe activității antreprenoriale le-au 
revenit în mediu, doar 5.6% din venitul de 
vânzări, ceea ce este cu mult sub rata 
admisă, dar lasă suficient spațiu 
companiilor pentru dezvoltarea produselor 
conexe. 

Obiectivul 3: Creşterea volumului 
exportului produselor şi/sau serviciilor în 
domeniul IT de către companiile rezidente 
ale parcului. 

În anul 2018, volumul vânzărilor exportate, 
precum și a vânzărilor direcționate către 
piața locală de către rezidenții „Moldova IT 
Park” a înregistrat o creștere stabilă. 

Astfel, volumul serviciilor și produselor IT 
exportate de rezidenții Parcului a fost de 
1.573.594.451 lei, iar a vânzărilor locale – 
363.646.123 lei.  

Ratele de creștere au variat de la trimestru 
la trimestru, dublându-se în trimestrul II 
comparativ cu trimestrul I al anului 2018. În 
trimestrul III, a fost înregistrată o creștere 
cu 10% a vânzărilor locale și cu 20% a 
exporturilor, comparativ cu trimestrul II, iar 
în trimestrul IV aceste cifre au crescut cu 
35% și respectiv cu 30%. 

O confirmare indirectă a creșterii volumului 
realizat al exporturilor produselor și 
serviciilor IT se regăsește în raportul 
preliminar al Băncii Naționale a Moldovei, 
emis în martie a.c., conform căruia, 
exporturile produselor IT au crescut pe 
parcursul anului 2018 de la 99 mln. USD în 
2017 la 148 mln. USD în 2018, adică în 
creștere cu 49,5%. Această dinamică 
pozitivă se datorează, în mare parte, 
aplicării noii legislații privind Parcurile IT, 
deoarece alte măsuri suplimentare de 
stimulare a sectorului în această perioadă 
nu au fost aplicate.  

Raportul dintre veniturile din vânzări locale 
și export al companiilor rezidente a Parcului 
este de 1:4,3.  

Raportul dat în favoarea vânzărilor 
exportate de 81% denotă un nivel sporit al 
cererii pe piața mondială la produsele și 
serviciile generate de rezidenții “Moldova IT 
Park”, precum și capacitatea companiilor de 
a furniza un volum semnificativ și 
competitiv al acestora pe piața externă. De 
altfel, orientarea spre export și 
competitivitatea industriei IT locale au fost 
printre principalele scopuri ale elaborării 
acestui model de afaceri.  

Creșterea exporturilor contribuie 
concomitent la sporirea vizibilității 
companiilor locale precum și a Republicii 
Moldova pe piața internațională, ceea ce 
duce la dezvoltarea sectorului prin 
infuziunea investițiilor străine în sectorul IT 
și alte sectoare ale economiei, atragerea 
noilor clienți/beneficiari ai serviciilor și 
produselor IT originare din țara noastră, 
precum și de transfer tehnologic în țară. 

Activități IT

Activități non-IT

Cotele activităților în venitul din 
vînzări
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Mărimea pieței locale nu asigură volumul 
similar de vânzări, fiind relativ mică pentru 
a genera solicitări și cerințe similare celor 
internaționale, totuși consumul local de 
produse și servicii IT furnizate de companiile 
rezidente ale Parcului este foarte important 
și a depășit 19%, atingând suma de 364 mln. 
lei pe parcursul anului. 

În același timp, creșterea vânzărilor locale 
denotă atractivitatea serviciilor și 
produselor din domeniul IT pe piața internă, 
iar cifra vânzărilor locale chiar și dacă este 
proporțional mai mică, este în continuă 
creștere și este foarte simptomatică, ținând 
cont de efectele pozitive ale inovațiilor TIC 
implementate în diverse sectoare ale 
economiei naționale.  

Obiectivul 4: Asigurarea mecanismelor de 
atragere, consiliere şi susținere a 
companiilor IT noi. 

Pe parcursul anului 2018 Moldova IT Park, 
cu susținerea partenerilor pe dimensiunea 
guvernamentală, dar și de dezvoltare, și-a 
promovat imaginea și oportunitățile oferite 
pe plan local și internațional.  

Au fost sporite capacitățile de promovare și 
vizibilitate a Parcului, precum și a 
companiilor rezidente pe plan național și 
internațional, în vederea atingerii 
obiectivului propus.  

Astfel, Moldova IT Park a fost prezent la 
vizite de promovare în Statele Unite ale 
Americii, România, Cehia, Germania. De 
asemenea, oferta țării pe domeniul IT a fost 
prezentată investitorilor în cadrul forurilor 
și expozițiilor internaționale din Germania și 
în cadrul evenimentelor naționale ca 
Moldova Business Week, Moldova 
Developers’ Conference, etc.  

Pentru a asigura atragerea și susținerea 
companiilor IT, au avut loc numeroase 
întâlniri, sesiuni de orientare, participări la 

conferințe și evenimente dedicate 
promovării Parcului IT, totuși o rezervă 
nevalorificată, este promovarea nemijlocit a 
anumitor produse și servicii generate de 
companiile rezidente pe piețele țintă, 
sprijinind capacităților proprii ale 
companiilor de a se promova pe piață. 

Odată cu înființarea Parcului a crescut și 
numărul companiilor IT nou-create și care 
au aplicat pentru statutul de rezident al 
Parcului. Astfel, pe parcursul anului 2018, 
94 companii nou-create au devenit 
rezidente în „Moldova IT Park”, 
reprezentând cca 28% din numărul total de 
companii. 

Venitul prognozat pentru anul 2018 al 
companiilor nou-create a fost de 135,3 mln. 
lei. 

Din numărul total al companiilor nou-
create, 20 reprezintă companii cu capital 
străin, originar din 14 țări, care constituie 
cca 1/5 din numărul total al rezidenților cu 
capital străin înregistrați în Parc. 

Efectul indirect în acest sens, este creșterea 
gradului de sustenabilitate și 
competitivitate a companiilor IT ce 
operează în Republica Moldova și reducerea 
numărului de angajați și companii ce migrau 
în jurisdicții învecinate, unde condițiile de 
activitate erau mai facile, iar taxele mai 
reduse. 

Obiectivul 5: Creşterea volumului 
investițiilor în activitatea companiilor IT 
rezidente ale parcului. 

Numărul rezidenților cu capital străin a 
atins, la sfârșitul anului 2018, cifra de 96 
companii, cu o cotă de 2/3 a venitului de 
vânzări, acesta ajungând la 1.233.484.390 
lei. 

Proporția dată relevă impactul major al 
investițiilor străine asupra formării 
sectorului IT național și profitabilității 
acestuia.  

Rezidenții Parcului au furnizat pe  piața 
internă servicii și produse IT  

de 364 mln. lei 
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De la crearea Parcului a fost înregistrată o 
creștere a numărului companiilor cu capital 
străin, originar din 27 de țări, ceea ce 
demonstrează interesul investitorilor străini 
față de acest model de afaceri. 

Top 5 țări după sursa de capital străin în 
Moldova IT Park sunt: SUA, România, Marea 
Britanie, Italia și Germania. 

Obiectivul 6: Creşterea numărului 
produselor IT inovative create de către 
rezidenții parcului. 

Rezidenții „Moldova IT Park” își desfășoară 
principalele activități în conformitate cu 
art. 8 din Legea nr. 77/2016 cu privire la 
parcurile pentru tehnologia informației.  

La data intrării în vigoare, Legea acoperea 
8 genuri de activitate care au permis 
companiilor IT să-și dezvolte afacerea 
operând în condițiile noului regim fiscal. 
Acestea vizau preponderent domeniile de 
dezvoltare soft, prelucrare date și servicii 
de consultanță IT.  

Rezultatele impresionante înregistrate de 
„Moldova IT Park”, au fost amplificate cu 
noi oportunități, prin extinderea din 
20.07.2018 a listei de activități stipulate în 
art. 8 din Legea nr. 77/2016, ce au inclus 

activitățile de cercetare, dezvoltare, 
instruire, design și grafică digitală.  

Acest lucru a permis dezvoltarea sectorului 
pe orizontală și asigurarea unui ciclu mai 
extins de dezvoltare a produselor și 
serviciilor inovative în Republica Moldova, 
iar Parcului să atragă noi rezidenți. 

Obiectivul 7: Stabilirea parteneriatelor 
internaționale pentru transferul de 
cunoștințe și tehnologii IT, inclusiv 
atragerea specialiștilor IT străini. 

Ținând cont de faptul, că o cotă 
considerabilă din volumul de vânzări a 
companiilor rezidente este realizată de 
companiile cu capital străin, iar principalii 
consumatori ai serviciilor și produselor IT 
dezvoltate în Republica Moldova sunt 
orientate spre export, Guvernul a elaborat 
și implementat programul „IT Visa”, dedicat 
exclusiv rezidenților Parcului. 

Acest program aduce un beneficiu adițional, 
oferind pentru cetățenii străini, ce investesc 
sau practică activități specifice Parcului IT, 
un regim simplificat de obținere a 
permisului de ședere provizoriu și eliminare 
a permiselor de muncă. 

La finele anului 2018 se înregistrau 45 de 
angajați - cetățeni străini, 14 dintre care au 
beneficiat de programul „IT Visa” pe 
parcursul 2018 (9 manageri în domeniu IT și 
5 specialiști IT). 

Aceștia provin din  Rusia, Germania, Belgia, 
Turcia, Austria, Australia, Olanda, Marea 
Britanie, Lituania, Franța și Ucraina.  

Posibilitatea de a obține IT Visa este foarte 
apreciată de investitorii străini, care iau în 
calcul o activizare în acest sens, dar și 
demonstrează deschiderea țării pentru 
specialiștii de înaltă calificare străini. 

Obiectivul 8: Creşterea numărului locurilor 
de muncă calificate în domeniul IT. 

Dezvoltarea sectorului IT este caracterizată 
printr-o dependență sporită de resursele 
umane calificate în domeniu.  

65

35

Vînzările companiilor locale și 
străine, %

Companii străine Companii locale
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Rezidenții „Moldova IT Park” au înregistrat 
în anul 2018 un număr total de 6.739 
angajați, dintre care 5.935 ingineri. 

 
O analiză de eșantion arată creșterea cu 
21,3% a numărului de angajați pe parcursul 
unui an, doar în cele 78 de companii ce au 
fost rezidente ale Parcului pe parcursul 
anului întreg, adică 781 locuri de muncă noi. 

Salariul angajaților companiilor IT, odată cu 
aderarea acestora la Moldova IT Park, a 
devenit mai competitiv, ceea ce prezintă 
interes deosibit pentru profesioniștii în 
domeniu, determinându-i pe viitor să 
aleagă țara și locul pentru dezvoltarea și 
creșterea profesională.  

Salariul mediu înregistrat a fost în creștere 
permanentă, iar către decembrie 2018 a 
atins cifra de 27 906,00 lei - în creștere cu 
27% pe parcursul anului.  

O comparație a salariilor medii din 
companiile rezidente a Parcului în 
decembrie 2018 cu salariile medii generale 
în sectorul IT din decembrie 2017, denotă o 
creștere de 2,3 ori a veniturilor salariale 
nete a profesioniștilor IT – de la 12.000 lei, 
la 27.900 lei.   

Acest lucru a influențat pozitiv gradul de 
retenție în țară a specialiștilor IT calificați, 
competitivitatea companiilor locale în 
atragerea profesioniștilor IT, legalizarea 
veniturilor salariale și stimularea 
consumului intern. 

Eficiența administrării Moldova IT Park  

Inițiativa privind parcurile IT virtuale face 
parte din măsurile cheie de stimulare a 
competitivității sectorului IT, 
conceptualizate în Strategia de Dezvoltare a 
sectorului TI, lansată în anul 2014. De 
asemenea, consolidarea acestui model este 
unul din obiectivele noii Politici de susținere 
a sectorului, lansată de Guvern în 2018.  

Din aceste considerente, este judicios ca 
Administrația Moldova IT Park să-și 
sincronizeze agenda sa cu strategiile 
Guvernului pentru sector și să contribuie la 
realizarea obiectivelor de sporire a 
competitivității industriei IT din țară și 
promovarea produselor și serviciilor IT 
peste hotare.  

În decursul primului an de activitate a 
Moldova IT Park, s-a reușit fortificarea 
tuturor elementelor acestui sistem 
complex, fiind consolidate capacitățile 
interne administrative, de gestiune 
bugetară și promovare a vizibilității Parcului 
pe extern, conform misiunii definite în 
Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 
20.12.2017. 

De asemenea, au fost întreprinse măsuri în 
vederea simplificării procesului de verificare 
anuală a rezidenților, auditul financiar fiind 
simplificat până la verificarea conformității 
cu prevederile Legii nr.77/2016. La baza 
acestei proceduri au stat 5 criterii de 
verificare, aprobate ulterior de 
Administrația Parcului, prin decizia nr.1 din 
18.12.2018. 

Extinderea listei activităților permise în Parc 
a fost efectuată concomitent cu 
simplificarea raportului trimestrial 
prezentat de rezidenții Parcului. 
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Evoluția numărului de angajați în 
„Moldova IT Park”, total

Anul 2018  Salariul 
mediu  

Trim. I  21.991  
Trim. II  24.068  
Trim. III  23.263  
Trim. IV  27.906  

 

Salariu mediu s-a majorat de 2,3 ori, 
comparativ cu decembrie 2017 
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Toate aceste măsuri, dar și sporirea 
transparenței și clarității proceselor interne 
a Parcului au fost transpuse în termenii 
prevăzuți în Regulamentul de organizare și 
funcționare a Parcului. 

Premisele pentru noi evoluții pozitive pe 
viitor și direcțiile de dezvoltare strategică a 
Parcului s-au regăsit în Planul de Dezvoltare 
Strategică a “Moldova IT Park”, elaborat și 

aprobat în cadrul Adunării generale a 
rezidenților. 

Parcul se bucură de susținere stabilă din 
partea Guvernului și a partenerilor de 
dezvoltare, dar se atestă necesitatea de  
sporire a independenței Administrației 
Parcului în ceea ce vizează capacitatea 
financiară și organizațională de realizare a 
obiectivelor sale.  
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În rezultatul evaluării, Comisia vine cu următoarele concluzii: 

Moldova IT Park, lansat la 1 ianuarie 2018, a devenit cea mai importantă inițiativă pentru 
consolidarea competitivității industriei IT din Republica Moldova la nivel regional, ajungând în 
scurt timp un catalizator al dezvoltării economice, reținerii forței de muncă calificate în 
Republica Moldova, promovarea inovațiilor tehnologice, atragerii investițiilor și noilor 
tehnologii în economia națională. 

Rezultatele activității primului parc IT din țară au depășit cu mult prognozele inițiale, iar 
„Moldova IT Park” demonstrează, deja după un an de funcționare, impactul pozitiv atât pentru 
sectorul IT, cât și pentru întreaga economie. 

• În primul an de activitate „Moldova IT Park” a atins cifra de 339 de companii rezidente, în 
creștere de 10 ori, față de  estimările companiilor inițiatoare, reflectate în  Studiul de 
fezabilitate pentru crearea Parcului. Dintre acestea, 94 companii - au fost companii nou-
create. Acest lucru demonstrează, că modelul fiscal dat a fost pe deplin acceptat de 
comunitatea IT și contribuția sa la dezvoltarea acestui gen de afaceri în țara noastră este 
indiscutabilă. Mai mult  ca atât, regimul fiscal special a permis oficializarea fără precedent 
a afacerilor din domeniu și a mărit considerabil baza fiscală.  

• Alt efect al reducerii poverii fiscale, dar și simplificării modului de administrare a afacerii, 
este venitul anual declarat pentru 2018 al vânzărilor rezidenților Parcului, ce a depășit 
suma de 1,9 mlrd. lei, în creștere cu cca. 9% față de nivelul prognozat la accederea 
companiilor în Parc. Analiza comparată a dinamicii activității economice, însă, arată că 
venitul mediu anual al vânzărilor în 2018, realizat de companiile rezidente s-a majorat de 
2,2 ori, comparativ cu venitul mediu anual de vânzări pentru 2017 al companiilor IT în 
regim fiscal general. 

• Rezidenții „Moldova IT Park” au înregistrat către finele anului un număr total de 6.739 
angajați, majoritatea fiind ingineri, iar salariul mediu înregistrat a fost în creștere 
permanentă, depășind către decembrie 2018 cifra de 27.900 lei - adică în creștere pe 
parcursul anului cu 27%. În comparație cu salariile medii pe sector din decembrie 2017, 
salariile medii în companiile rezidente a Parcului s-au majorat de 2,3 ori, ceea ce confirmă 
procesul de oficializare a salariilor în sector.   

• Fiscalitatea favorabilă a redus fenomenul “salariilor în plic” și a permis, către decembrie 
2018, doar prin fondul de salarizare a companiilor rezidente, ca cca. 180 mln. lei/lunar să 
fie formalizați ca salarii și disponibili pentru consum, stimulând alte sectoare ale economiei 
naționale (retail, banking, construcții, alte servicii), aducând beneficii economice indirecte 
pentru întreaga economie națională. Pe de altă parte, salarizarea competitivă și motivantă 
a contribuit substanțial la menținerea în țară și includerea în activități economice a 
profesioniștilor IT de înaltă calificare, respectiv combaterea procesului de migrație a 
populației tinere, apte de muncă. 

• Suma impozitului unic colectat în bugetul de stat de la companiile rezidente până la 31 
decembrie 2018 a constituit cca. 133 mln. lei, iar alte taxe generate de companiile 
rezidente pe parcursul anului au constituit 165 mln. lei. Ținând cont de dublarea 
fondurilor de salarizare a rezidenților Parcului, implicit a consumului general pe 
economie, precum și dublarea veniturilor din vânzările medii anuale ale companiilor IT 
rezidente, putem constata o creștere semnificativă a bazei fiscale și compensarea 
impactului de la reducerea considerabilă a poverii fiscale. 
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• 279 de companii raportoare în anul 2018 au generat 94,4% din veniturile sale pe 
activitatea de bază, iar activităților non-IT le-au revenit în mediu doar 5.6% din venitul din 
vânzări, ceea ce denotă o dedicație domeniului IT și un nivel sporit de responsabilitate a 
rezidenților Parcului, lăsând în același timp suficient spațiu pentru dezvoltarea pe 
orizontală a altor produse inovaționale conexe, ce conform clasificatorului european 
actual, deocamdată nu au fost definite expres. 

• Consumul intern a cca. 19% din produsele și serviciile originare din Moldova IT Park – cca. 
364 mln. lei, contribuie extrem de pozitiv la proliferarea inovației digitale în alte sectoare 
și permite creșterea eficienței și productivității muncii per general. De cealaltă parte, 
exportul a peste 81% din produsele și serviciile IT dezvoltate în Parc, vorbește despre un 
înalt grad de repatriere a veniturilor și menținere a expertizei înalt calificate în țară. 
Raportul dintre veniturile din vânzări locale și export fiind de 1:4,3, confirmă așteptările 
inițiale de orientare a produselor și serviciilor IT din Parc spre export, și obținerea 
beneficiilor scontate.  

• Creșterea interesului din partea investitorilor străini s-a datorat ratei competitive de 
impozitare, nivelului ridicat de calificare a forței de muncă, costurilor operaționale 
favorabile și simplității operării taxei unice, soldându-se cu un număr de 96 companii cu 
capital străin înregistrate în Parc, originare din 27 țări și care generează 2/3 din venitul 
total din vânzări, adică - cca. 1.23 mlrd. lei. 

• Costul raportat al vânzărilor a atins cota de cca. 70% din venitul total a companiilor, și ca 
rezultat profitul brut al companiilor a constituit cca. 30%, confirmând nivelul sporit de 
competitivitate în plan regional a companiilor IT din Republica Moldova, dar și capacitatea 
acestora de a investi în dezvoltare și resurse umane. 

 

Astfel, activitatea Moldova IT Park a avut un impact pozitiv și a contribuit indiscutabil la 
crearea unui mediu concurențial pentru industria IT din Republica Moldova, atragerea și 
reținerea în țară a specialiștilor calificați și a companiilor inovative străine.  

„Moldova IT Park” este o combinație unică de facilități fiscale, prezența virtuală, simplificare 
a procedurilor administrative și interacțiunii cu autoritățile, deschidere către investitori și 
profesioniști de înaltă calificare. Cumulativ, aceste condiții au făcut oferta Parcului atractivă 
pentru companii, înregistrarea și dezvoltarea afacerilor IT în Republica Moldova, generând 
efecte multiplicative pentru întreaga economie națională. 

 

Semnat: 

____________________ Vitalie TARLEV _________________ Nicoleta NEMERENCO 

____________________ Andrei CUȘCĂ _________________ Carolina RUSSU 

____________________ Sergiu STRĂTILĂ _________________ Ana CHIRIȚA 

____________________ Dorel NOROC  
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