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Introducere
Prezentul raport cuprinde evoluțiile înregistrate de companiile rezidente ale parcului pentru
tehnologia informației “Moldova IT Park” pe parcursul anului 2019.
Scopul acestui raport este prezentarea datelor generalizate rezultate din activitatea
rezidenților Parcului în decursul perioadei de raportare, precum și analiza comparativă ale
acestora. În baza raportului dat stau datele prezentate de 99% de rezidenți ai Parcului în
rapoartele trimestriale pe parcursul întregului an 2019.
Datele colectate permit evaluarea dinamicii de dezvoltare a Parcului, modificarea structurală a
acestuia, gradului de implicare a companiilor de diferite categorii și nivel de dezvoltare, precum
și analiza impactului climatului fiscal creat asupra profitabilității companiilor, volumului
investițiilor, creșterii potențialului companiilor și atragerii resurselor umane calificate.
Rezultatele obținute demonstrează cât de rezistent este mecanismul de stimulare a sectorului
IT național pe parcursul celor doi ani de operare a Parcului urmare aprobării Legii Nr.77/2016,
precum și relevanța păstrării acestuia.
Rezistența mecanismului a fost evaluată prin analiza evoluției structurii Parcului pe parcursul
celor doi ani de activitate în termeni cantitativi, ceea ce include creșterea indicatorilor
principali de evaluare a activității Parcului și a companiilor rezidente, precum și în termeni
calitativi, ceea ce presupune aprofundarea legăturilor regionale și interregionale, atragerea
investițiilor străine și sporirea vizibilității clusterului la nivel internațional.
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“Moldova IT Park” în cifre
La finele anului 2019 venitul prognozat al tuturor
rezidenților activi a atins cifra de 2,9 mlrd lei, ceea ce
a depășit cu 30% venitul real înregistrat în anul 2018.

Venit real

Mai mult decât atât, suma reală a venitului
rezidenților, declarată în rapoartele trimestriale, a
depășit cea prognozată cu 27,05% și drept rezultat a
atins valoarea de 3,69 mlrd lei.

3,69 mlrd lei

Suma impozitului unic calculat în baza cifrelor de
afaceri declarate de companiile rezidente constituie
≥258,23 mln lei.

Impozit unic

Aceasta cifră reprezintă rezultatul unui calcul
aproximativ, cu marja de eroare aferentă impozitului
minim achitat de companiile rezidente.
Numărul total de rezidenți înregistrați la finele anului
2019 a atins cifra de 567 companii, iar numărul celor
activi a rezultat în 525 rezidenți. Acest indicator a
crescut cu cca 55,3% comparativ cu finele anului
2018.
Numărul de angajați ai companiilor rezidente a atins
indicatorul de 9 716, demonstrând o creștere cu cca
44,18% comparativ cu finele anului 2018.
Din acest număr 87% sunt salariați, direct implicați in
activitatea IT, ceea ce reprezintă 8 455 angajați la
finele anului 2019.
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Indicatorii de dezvoltare a
“Moldova IT Park” în dinamică
Numărul de rezidenți înregistrați în Parc este în continuă creștere. Acest indicator, pe parcursul
celor 2 ani de activitate a “Moldova IT Park”, a atins cifra de 567 companii înregistrate.
La finele anului 2018, numărul total de rezidenți activi ai Parcului a fost de 338 de companii.
Acest indicator s-a majorat cu cca 56%. Astfel, numărul de rezidenți activi la data de 1 ianuarie
2020 constituie 525 de companii.
Totodată, interesul companiilor din sector aferent înregistrării în calitate de rezident al Parcului
în anul 2019 a păstrat trendul înregistrat în anul precedent cu excepția trimestrului I. Însă
Interesul sporit al companiilor în primul trimestru al anului 2018 se datorează înființării
multașteptate a parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” în data de 1 ianuarie
2018.
Pe parcursul anului 2019, 34 de companii au fost radiate din Registrul rezidenților în baza
acordului de reziliere și prin decizia administrației Parcului. Motivele rezidenților de a rezilia
contractul fiind diverse, printre care: lichidarea companiei, finalizarea contractelor cu clienții
principali, planificarea reorientării activității în diverse domenii nevizate de Legea nr.77, etc.
Companiile
radiate
din
Registrul
rezidenților
unilateral
de
administrația
Parcului au fost cele care nu au îndeplinit condițiile contractului încheiat cu administrația.
Fluxul numărului de rezidenți a Parcului în anii 2018-2019
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-1
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-6

-12
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153

212

276

338

387

432
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Total

Total

Astfel, se constată că, creșterea numărului de companii pe parcursul celor doi ani de activitate
a Parcului este constantă, și constituie în mediu 58 de companii trimestrial. Creșterea
numărului de rezidenți activi ai Parcului în anul 2019 și păstrarea trendului, înregistrat în 2018,
oferă motive pentru a concluziona că interesului companiilor din sector este stabil, și este bazat
pe experiența pozitivă a companiilor existente în Parc.
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Cea mai mare creștere a numărului de
rezidenți a fost înregistrată în luna decembrie,
ceea ce reprezintă 36 de companii rezidente
noi. Totodată, o creștere semnificativă, în
comparație cu alte luni ale anului, a fost
înregistrată în lunile iunie și august – cu 25 de
companii în fiecare luna menționată.

Creșterea numărului de rezidenți , 2019
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Respectiv, la finele anului 2019, numărul de
rezidenți activi constituie 530 de companii,
însă diminuarea trendului la sfârșit de an se
datorează rezilierii de către 5 companii a
contractului de rezident în luna decembrie,
ceea ce rezultă în numărul total de 525
rezidenți activi la începutul anului 2020.

400

350

300

 Clasificarea după contribuția la bugetul operațional al Parcului
Experiența tuturor părților implicate în procesul de dezvoltare a Parcului pe parcursul anului
2018 a conturat necesitățile din punct de vedere operațional, fapt ce a rezultat în aprobarea
unui buget pentru anul 2019, în valoarea de 2,5 mln lei.
Bugetul total al Parcului, precum și venitul prognozat al tuturor rezidenților activi pentru anul
de gestiune – 2 903,57 mln lei, au stat la baza calcului cotizațiilor lunare a companiilor
rezidente. Totodată, structura de distribuire a cotizațiilor între rezidenții activi ai Parcului este
analizată și prezentată conform datelor din ultima lună a anului.
Astfel, cea mai mică ponderea de 3,04% aparține celor 195 de companii cu venitul prognozat
de la 9 mii lei până la 1 mln lei. Cea mai mare cotă de 39,17% este acoperită de 153 de companii
cu veniturile prognozate între 3 mln – 25 mln lei. Totodată, este de remarcat că, o pondere
semnificativă aparține unui număr mic de companii cu veniturile prognozate de la 50 mln lei
până la 400 mln lei, și constituie 33,61% din bugetul total.
Astfel, companiile clasificate drept întreprinderi mici (după venitul anual prognozat) acoperă
cea mai mare cotă a bugetului Parcului, acestea fiind urmate de 8 companii mari.
Cota contribuției rezidenților activi la bugetul Parcului 2019. Decembrie 2019
Venitul prognozat, lei

Nr. de companii

Cota contribuției

9 000 – 1 000 000

195

3,04%

1 000 000 - 3 000 000

161

9,09%

3 000 000 - 25 000 000

153

39,17%

25 000 000 - 50 000 000

12

15,09%

50 000 000 - 400 000 000

8

33,61%
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Este de menționat că, rezultatele calcului prezentat sunt bazate pe datele obținute la finele
anului 2019, iar cotizațiile lunare ale rezidenților, calculate în baza veniturilor prognozate, sunt
supuse lunar modificării, pe parcursul anului, în funcție de schimbarea numărului de rezidenți
activi ai Parcului.
Astfel, la finele anului 2019, mărimea cotizației lunare pentru rezidenți s-a micșorat cu 11%.
Respectiv, în luna ianuarie 2019, cotizația de rezident a fost de 81 lei pentru fiecare 1 000 000
lei venit prognozat anual, iar pentru luna decembrie aceasta constituie 72 lei pentru fiecare 1
milion lei venit prognozat anual.
 Clasificarea după proveniența capitalului social
Din numărul total de rezidenți activi la finele anului, 223 companii sunt create în anii 20182019, cu un venit prognozat de 375,97 mln lei. Această sumă reprezintă 13% din venitul total
prognozat de rezidenții activi la finele anului 2019. Din aceste 223 companii nou create, 46
companii sunt cu capital străin și un venit prognozat de 116,26 mln lei.
Faptul că companiile rezidente create în anii 2018-2019 reprezintă cca 42% din numărul total
de rezidenți activi, servește drept confirmare a îndeplinirii obiectivului Parcului – atragerea
investițiilor autohtone și străine.
Numărul de companii rezidente ale Parcului cu capital social din Republica Moldova constituie
396 rezidenți activi, cu un venit prognozat de 1 211,91 mln lei, ceea ce reprezintă 42% din
venitul total prognozat.
Totodată, numărul de companii rezidente cu capital social străin a crescut în anul 2019 cu cca
39% comparativ cu anul precedent. Numărul total de companii cu capital străin constituie 133
de companii cu capital social din 32 țări, reprezentând ¼ din numărul total de companii și
acumulând cea mai mare cota a venitului prognozat egal cu 58%.
Din această categorie, cel mai mare număr de companii sunt cu capital străin din SUA – 22
companii, urmat de România – 15 companii, Italia – 13 companii, Marea Britanie – 12,
Germania – 9, Franța – 8 și altele.
Țările de origine a capitalului social statutar
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 Clasificarea după localizarea teritorială
După localizarea sediilor pe teritoriul Republicii Moldova a companiilor rezidente este de
remarcat că 495 de companii își au sediul juridic înregistrat în municipiul Chișinău, 5 companii
sunt înregistrate în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia, 4 companii sunt înregistrate în
municipiul Bălți, 2 companii în municipiul Cahul, 2 companii – orașul Ialoveni.
 Clasificarea întreprinderilor rezidente a Parcului în funcție de mărime
Conform clasificatorului Republicii Moldova, în baza datelor prezentate de rezidenți pe
parcursul anului 2019, acestea pot fi clasificate preponderent în întreprinderi micro, mici și
mijlocii.
În clasificare au fost incluse doar 342 companii rezidente care au raportat pentru toate 4
trimestre ale anului 2019, deci este cunoscută suma venitului obținut de companii din
activitatea în cadrul Parcului pe parcursul întregului an.
Clasificarea companiilor presupune îndeplinirea cumulativă a condițiilor de clasificare a
întreprinderilor sub una dintre categorii menționate, conform Legii Nr.179/2016 cu privire la
întreprinderile mici și mijlocii.
Criteriile de divizare a companiilor ÎMM
Categoria

Nr. de angajați

Venitul anual, lei

Nr. de companii

Micro

< 9 persoane

< 3 milioane

149

Mici

< 49 persoane

< 25 milioane

109

Mijlocii

< 249 persoane

< 50 milioane
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Totodată, este de remarcat că, numărul de companii care au înregistrat cumulativ valori mai
mari decât cele menționate, constituie 4 companii rezidente din cele 342 analizate.
Astfel, companiile clasificate ca fiind „micro” prevalează, reprezentând cota de cca 44% din
numărul total de companii analizate, iar 32% sunt companii mici. În acest context, putem
concluziona că, companiile rezidente ale Parcului sunt în mare parte întreprinderi micro și mici.
Analiza mai complexă, care va include numărul mai mare de companii, va fi posibilă după
recepționarea rezultatelor verificării anuale a activității rezidenților Parcului.
Din cele susmenționate, se poate concluziona că mecanismul de impozitare a companiilor din
sectorul IT, oferit prin Legea nr. 77/2016 din 21.04.2016, este incluziv și favorabil atât pentru
întreprinderile micro, mici și mijlocii cât și pentru companiile mari.
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Intensificarea dezvoltării sectorului prin
prisma evoluțiilor înregistrate de
companiile rezidente
Aprobarea Legii privind parcurile pentru tehnologia informației și însuși crearea Parcului a
devenit un catalizator pentru dezvoltarea acestui sector. Creșterea venitului beneficiarilor
acestui regim fiscal favorabil, a extins capacitățile companiilor de reinvestire a resurselor
financiare, a sporit eficiența acestora și, ca urmare, competitivitatea lor pe plan național și
internațional.
Pentru a determina gradul acestei influențe, a fost analizată dinamica creșterii venitului
generat de companiile rezidente în trei perioade: în anul 2017, până la lansarea Parcului; în
anul 2018, din momentul când companiile și-au început activitatea în noul regim fiscal; și în
anul 2019. Numărul companiilor eligibile pentru a fi incluse în analiza dată a fost de 204
rezidenți, aceștia începând-și activitatea în Parc din anul 2018.
Din numărul de companii analizate, 163 companii rezidente au înregistrat creșterea venitului
din vânzări în anul 2018 față de 2017. Venitul total a companiilor analizate s-a majorat cu
778,35 milioane lei, ceea ce reprezintă o creșterea de 54%. De asemenea, trebuie menționat
că, din numărul de companii analizate, 94 companii au înregistrat creșterea profitului net.
Venitul total generat de 204 companii în 2019 a înregistrat valoarea de 3 083,54 milioane lei.
Astfel, creșterea sumei venitului din vânzări comparativ cu anul 2018 a constituit 863,82 mln
lei, ceea ce reprezintă 38,92%.
Prin urmare, comparativ cu cifrele anului 2017, aceste companii practic și-au dublat venitul pe
parcursul celor doi ani de operare în Parc, creșterea fiind de 1 642,16 mln lei, reprezentând în
valoare procentuală 113,93%.
Analiza în dinamică a venitului din vânzări a rezidenților, mln lei
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Astfel, condițiile favorabile create au avut impact asupra profitabilității activității companiilor.
Mai mult ca atât, rezultatele obținute demonstrează că veniturile companiilor analizate
continuă să crească.
Pe parcursul anului 2019, companiile rezidente ale Parcului au generat un venit total din
vânzări în valoare de 3 689,07 mln lei, depășind venitul prognozat cu 27,05%. Cea mai mare
cotă din venitul total aparține companiilor ce operează pe piață mai mult de 2 ani – 88,36%.
Din acest număr companiile cu capital străin au generat 50,50%, iar companiile autohtone
37,86%.
Companiile nou create au generat 11,64% din venitul total. Acest procent este divizat între
companiilor autohtone - 8,82% și cele cu capital străin - 2,82%.
Venitul real al companiilor rezidente active înregistrat în anul 2019, pe categorii
Companii create
în 2018-2019

325,15 mln lei

Companii ce activează pe piață mai mult de 2 ani

1 863,16 mln lei

104,20 mln lei

1 396,56 mln lei

Companii cu capital străin

În total, companiile cu capital străin au înregistrat 53,33% din cifra totală de afaceri a
companiilor rezidente, iar companiile cu capital local – 46,67%. Aceasta confirmă că atragerea
investițiilor străine este la fel de importantă ca și susținerea antreprenorilor autohtoni.
Venitul total aferent activităților prevăzute la art.8 din Legea 77/2016 constituie 97,65% din
venitul total din vânzări generat de rezidenți pe parcursul anului 2019 și este de 3 602,50 mln
lei.
Din aceste vânzări, 82% sunt cele exportate, înregistrând 2 936,55 milioane lei. Suma vânzărilor
exportate generate în anul 2019 este cu cca 86,56% mai mare decât cea înregistrată la finele
anului 2018. Cota vânzărilor exportate a companiilor care au activat în Parc în anul precedent
este de 59,77%, iar a celor nou aderate de 26,79%.
Vânzările locale ale companiilor rezidente reprezintă 18% din suma totală a vânzărilor legate
de activitățile prevăzute de Legea 77/2016. Acest indicator a atins valoarea de 665,95 milioane
lei pe parcursul anului 2019, ceea ce este cu cca 83% mai mult ca cel înregistrat în anul 2018.
Cota vânzărilor locate a companiilor care au activat în Parc în anul precedent este de 57,34%,
iar celor nou aderate de 25,66%.
Raport între vânzări locale și export, 2019 (%, mln lei)
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Companiile cu capital străin au înregistrat 60,45% din venitul total din export, iar cele cu capital
autohton 39,55%. Cota venitului din vânzări locale înregistrat de companiile cu capital local
este de 74,52%, iar cu capital străin – 25,48%.
Astfel, ținând cont de cele menționate, creșterea exportului și a vânzărilor locale se datorează
în mare parte creșterii capacității companiilor în cadrul Parcului, și în cotă mai mică aderării
noilor companii pe parcursul anului 2019.
Venitul din vânzări locale și cele exportate ale companiilor rezidente au fost obținute din
desfășurarea celor 13 genuri de activitate permise în Parc. Principalele genuri de activitate
după suma venitului înregistrat au rămas neschimbate:




“servicii de realizarea soft-ului la comandă (62.01)”, atingând valoarea de 390 mln lei din
vânzări locale și 1 417,95 mln lei din export;
“alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09)”, înregistrând 57,96 mln lei din
vânzări locale și 561,76 mln lei din export;
“servicii de prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activitățile conexe (63.11)”,
atingând 60,18 mln lei din vânzări locale și 327,80 mln lei din export.

Genurile de activitate menționate au înregistrat cea mai mare cotă din vânzările locale și cele
exportate. Această tendință s-a păstrat și în anul 2019 comparativ cu anul precedent,
demonstrând profilul principal al companiilor din sector.
Gen de activitate

Vânzări locale

Export

activități de realizare a soft-ului la comandă (62.01)

58,56%

48,29%

alte activități de servicii în tehnologia informației (62.09)

8,71%

19,13%

9,04%

11,16%

4,26%

12,32%

activități de editare a jocurilor de calculator (58.21)

0,21%

3,63%

activități de editare a altor produse software (58.29)

5,00%

2,10%

5,23%

0,42%

1,44%

2,31%

1,01%

0,05%

0,00%

0,08%

2,40%

0,00%

0,33%

0,04%

servicii de obținere de filme de animație (59.12.15)

0,92%

0,04%

activități de design specializat (74.10)

2,89%

0,43%

prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activitățile
conexe (63.11)
activități de consultanță în tehnologia informației (62.02)

activități de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de
calcul (62.03)
activități ale portalurilor web (63.12)
alte forme de învățămînt n.c.a. (85.59)
alte servicii de cercetare și dezvoltare experimentală în inginerie și
tehnologie, cu excepția biotehnologiei (72.19.29)
servicii de cercetare și dezvoltare a proiectelor originale în științe
naturale și inginerie, cu excepția biotehnologiei (72.19.50)
servicii de obținere de efecte speciale (59.12.14)
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Conform datelor statistice, 446 companii rezidente au lucrat la proiecte B2B, 125 companii au
fost implicate în proiecte B2C și 36 rezidenți au contracte cu instituții guvernamentale.
Totodată, este de menționat că, costul total al vânzărilor aferent activităților stipulate în art.8
din Legea 77/2016 în anul 2019 constituie 64,72% din venitul total generat din activitatea
permisă în Parc, reprezentând valoarea resurselor consumate pentru fabricația
produselor/prestarea serviciilor în cadrul activităților stipulate în art.8 din Legea nr.77.
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Angajații rezidenților “Moldova IT Park”
În domeniul IT, resursele umane calificate reprezintă resursa vitală pentru dezvoltarea
produselor/serviciilor inovative, promovarea acestor produse și crearea imaginii companiilor
din sector pe piața locală și globală.
Pe parcursul anului, numărul de angajați ai rezidenților Parcului a înregistrat o majorare de
44,18%. Astfel, numărul total de angajați la finele anului 2019 constituie 9 716 persoane.
Această evoluție se datorează creșterii numărului de rezidenți activi ai Parcului, precum și
extinderii activității companiilor rezidente ale Parcului înregistrate în anul 2018.
Dinamica creșterii numărului de angajați ai rezidenților
Parcului, 2019
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Companii din 2018

Companii aderate în 2019

Companiile ce își desfășurau activitatea în Parc, în anul 2018, au înregistrat o creștere de
16,12%, iar companiile ce au aderat la Parc pe parcursul anului au contribuit la creșterea
acestui indicator în cota de 28,06%. Aceasta denotă că companiile deja existente în Parc
continuă să atragă resurse umane calificate și creează noi locuri de muncă.
Numărul de angajați implicați direct în desfășurarea activităților stipulate în art.8 din Legea
nr.77 a atins un numărul total de 8 455 persoane, ceea ce reprezintă 87% din numărul total de
salariați ai companiilor analizate.
Totodată, raportul între bărbați și femei rămâne neschimbat – 2,3:1.
Astfel, numărul de bărbați angajați a rezidenților Parcului constituie 5 918
persoane, iar femei – 2 537 persoane.
70%

30%

La finele anului 2019, numărul de angajați străini a atins cifra de 87 de
salariați din cei 8 455 de angajați implicați direct în desfășurarea activităților permise în Parc.
Din acest număr de angajați străini, 29 sunt beneficiari ai programului “IT Visa”.
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Beneficiarii programului facil de obținere a permisului de ședere provizoriu pe teritoriul
Republicii Moldova își au originea din 16 țări:
Canada

Franța

Germania

Malta

India

China

Iran

România

Italia

Rusia

Marea Britanie

SUA

Polonia

Suedia

Venezuela

Ucraina

Salariul mediu lunar al angajaților implicați în activitățile stipulate de Legea 77/2016, în
trimestrul IV al anului 2019, a atins cifra de 30 355,65 lei. Trebuie menționat că, această valoare
include toate achitările în beneficiul angajaților.
Dinamica salariului mediu lunar pentru anul 2019, lei
IV

30 355,65

III

28,993.84

II

28,632.00

I
20,000.00

31,083.45
22,000.00

24,000.00

26,000.00

28,000.00

30,000.00

Datorită faptului că, salariul angajaților implicați direct în activitățile prevăzute de lege include
toate achitările în folosul angajaților, devine evidentă o diferență între salariile calculate în
fiecare trimestru al anului.
Salariul mediu înregistrat în anul 2019 constituie 29 766 lei. Comparativ cu anul precedent
acest indicator a crescut cu 21,93%. Acest fapt se datorează creșterii salariilor angajaților grație
regimului fiscal simplificat, precum și a numărului de proiecte noi și/sau gradului de
complexitate a celor existente.
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Concluzie
Rezultatele activității rezidenților parcului pentru tehnologia informației “Moldova IT Park” în
anul 2019 au reconfirmat relevanța politicii fiscale oferite de stat. Rezultatele obținute
demonstrează un trend pozitiv de dezvoltare al companiilor și al sectorului, precum și permit
prognozarea unei creșteri ulterioare a indicatorilor de bază.
Creșterea constantă a numărului de rezidenți activi ai Parcului cu 187 de companii, printre care
se urmărește creșterea numărului de companii nou create, entităților economice cu capital
străin și cu cel autohton, denotă rentabilitatea, și ca urmare atractivitatea și caracterul incluziv
al regimului fiscal oferit.
Totodată, pe parcursul celor 2 ani de activitate, au fost îndeplinite obiectivele de bază puse în
sarcina parcurilor pentru tehnologia informației, fapt confirmat prin aderarea unui număr
semnificativ de companii nou create, întreprinderi mici și mijlocii, atragerea investițiilor străine,
precum și creșterea numărului de angajați ai companiilor rezidente în cadrul Parcului.
Astfel, comparativ cu anul trecut, numărul țărilor din care parvine capitalul social al companiilor
rezidente s-a extins cu 5 țări, rezultând în numărul total de 32. Totodată, acest fapt este conex
cu creșterea numărului de companii cu capital străin cu 39%, ceea ce este important pentru
diversificarea pieței locale, oferă posibilitatea introducerii noilor tehnologii și stimularea
schimbului de experiență.
Totodată, este înregistrat impactul pozitiv asupra antreprenorilor care activează în sector din
punct de vedere al performanței financiare. Astfel, venitul din vânzări a companiilor, care
activau pe piață în cadrul regimului general de impozitare, a crescut cu 54% odată cu lansarea
Parcului și s-a dublat în cel de-al doilea an de operare în cadrul Parcului, comparativ cu
activitatea companiilor în regimul general de impozitare.
Creșterea numărului de salariați ai companiilor rezidente cu 44,18% confirmă sporirea cererii
pe piața locală a resursele de muncă calificate, precum și extinderea numărului de locuri de
muncă. Salariul mediu lunar înregistrat în anul de gestiune a atins cifra de 29 766 lei, ceea ce
este cu cca 22% mai mare decât cel oferit de companiile rezidente ale Parcului în anul trecut.
Astfel, acest sector este deschis pentru atragerea specialiștilor din domeniu și oferă una din
cele mai mari remunerări din economia națională.

15

