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DECIZIE 

 

cu privire la modificarea termenului de prezentare a rezultatelor efectuării 

verificării anuale a activității rezidenților „Moldova IT Park” 

 

Având în vedere că: 

 

1. Activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării 

îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea și menținerea statutului 

rezidentului parcului pentru tehnologia informației (art. 18 din Legea nr. 77/2016 

cu privire la parcurile pentru tehnologia informației).  

 

2. Conform pct. 8) subpunctul 13) din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1144 din 20 decembrie 2017 cu privire la 

crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, 

Administrația stabilește indicatorii de verificare anuală a activității rezidenților 

parcului. 

 

3. Verificare anuală a activității rezidenților parcului este efectuată de către 

entitățile de audit înregistrate în Registrul public al entităților de audit deținut de 

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

din 15 decembrie 2017 privind auditul situațiilor financiare. 

 

4. Potrivit Deciziei Administrației „Moldova IT Park” nr. 1 din 18 decembrie 2018, 

verificarea anuală a activității rezidenților parcului pentru tehnologia informației 

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

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

anului de gestiune.  

 

5. Conform art. 33 alin. (3) din Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 

din 15 decembrie 2017, in vigoare din 1 ianuarie 2019, entitatea are obligația să 

prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul 

auditorului, după caz, în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de 

gestiune (adică, nu mai târziu de 29 aprilie 2020 pentru anul 2019).  
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Se decide extinderea termenului de prezentare a rezultatelor verificării anuale a 

activității rezidenților parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” 

pentru anul 2019 către Administrația „Moldova IT Park” până la data de 30 aprilie 

2020. 

 

Totodată, având în vedere că unii rezidenți ai parcului au prezentat deja rezultatele 

verificării anuale a activității lor pentru anul 2019, se decide menținerea pentru anul 

2019 a indicatorilor de verificare anuală a activității rezidenților parcului, stabiliți 

prin Decizia Administrației „Moldova IT Park”   nr. 1 din 18 decembrie 2018 

 

Anexe: 

 

1. Decizia Administrației „Moldova IT Park” nr. 1 din 18 decembrie 2018 cu 

privire la stabilirea indicatorilor în vederea efectuării verificării anuale a 

activității rezidenților Parcului 

 

2. Nota informativă privind interpretarea indicatorilor de verificare anuală a 

activității rezidenților Parcului, prevăzuți în Decizia Administrației „Moldova 

IT Park” nr. 1 din 18 decembrie 2018 

 

 

 

Natalia Donțu 

Administrator “Moldova IT Park”  

 



  
 
 
 

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 
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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. 

 

 

 

 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

privind interpretarea indicatorilor de verificare anuală a activității rezidenților Parcului, 

prevăzuți în Decizia nr.1 

 

Suplimentar la Decizia nr.1 din 18.12.2018 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 informației, Administrația Parcului pentru tehnologia 

informației “MOLDOVA IT PARK” a elaborat următorul set de explicații privind indicatorii 

stabiliți în scopul de a oferi un nivel de claritate sporit și a facilita procesul de interpretare a 

cerințelor înaintate. 

 

1. Valabilitatea înregistrării rezidentului în Republica Moldova în calitate de subiect al 

activității de întreprinzător.  

Verificarea dacă rezidentul nu se află în perioada de observație, în proces de insolvabilitate, 

care continuă cu procedura de restructurare sau cu procedura falimentului, sau cu alte proceduri 

stabilite de Legea insolvabilității nr.149 din 29.06.2012, dacă activitatea lui de întreprinzător nu este 

suspendată, sau este obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una dintre aceste 

situații – p.4 din Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului pentru tehnologia informației 

„Moldova IT Park”, Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1144 din 20 decembrie 2017. În cazul 

în care nu este posibilă identificarea celor sus menționate, se acceptă decizia auditorului despre 

corespunderea/necorespunderea indicatorului dat, bazată pe declarația pe proprie răspundere a 

administratorului și a contabilului șef a întreprinderii.  

În comentarii se indică situația/ starea întreprinderii curentă. 

 

2. Desfășurarea activității principale în sediul și subdiviziunile amplasate pe teritoriul 

Republicii Moldova.  

Verificarea dacă rezidentul Parcului IT dispune de sediu juridic amplasat pe teritoriul 

Republicii Moldova.  

În comentarii se indică adresele sediului juridic curent și a subdiviziunilor înregistrate a 

companiei în cazul existenței acestora.  

 

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

principală permisă în Parc.  

Pentru confirmarea/infirmarea faptului că rezidentul Parcului generează 70% sau mai mult 

din venitul din vânzări din activitățile principale permise conform art.8 din Legea nr.77/2016, se 

calculează raportul dintre suma venitului obținut din vânzarea serviciilor, lucrărilor stipulate în 

Contractul de rezident semnat cu Administrația, şi suma totală a venitului din vânzarea produselor 

(mărfurilor), prestarea serviciilor, executarea lucrărilor, venituri înregistrate în contabilitate. În acest 

caz, ambii indicatori ce ţin de mărimea venitului din vânzări se determină lunar, cu total cumulativ 

de la începutul anului calendaristic respectiv sau de la începutul activității în Parcul pentru 

tehnologia informației.  

Astfel, în comentarii se vor indica cotele procentuale calculate din venitul din vânzări 

pentru fiecare din activitățile permise în parc și desfășurate de rezident în conformitate cu 

Contractul de rezident semnat cu Administrația și respectiv Certificatul ce atestă statutul companiei 

în relația cu Parcul, cât și cota procentuală sumară. 

 

4. Venitul din vânzări total al rezidentului realizat pe parcursul anului.  

Se indică, în matricea consolidată de verificare anuală a activității rezidenților Parcului, 

suma venitului generat de companie pe parcursul întregului an fiscal supus verificării. 

 

 

 

5. Confirmarea privind ținerea contabilității, întocmirea și prezentarea situațiilor 

financiare, rapoartelor, dărilor de seamă și declarațiilor în modul stabilit de legislația 



în vigoare, inclusiv confirmarea documentară privind informarea salariaților 

rezidentului despre particularitățile asigurării sociale și medicale, precum și despre 

particularitățile impozitului pe venit din salariu. 

Verificarea dacă rezidentul Parcului a prezentat documentele susmenționate în adresa 

autorităților competente și în termenele prestabilite de legislația în vigoare. Acest proces nu 

presupune verificarea corectitudinii completării documentelor menționate.  

De asemenea, conform art. 16 alin (3) din Legea 77/2016, Rezidentul parcului este obligat să 

informeze, în scris, salariații companiei despre intenția de a deveni rezidenți ai Parcului,  

particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin prezentul articol, precum şi despre 

particularitățile impozitului pe venit din salariu, până la data obținerii titlului de rezident al 

Parcului. Astfel, se efectuează verificarea existenței actului prin care salariații companiei au fost 

informați despre toate particularitățile menționate înainte de obținere, de către companie, a titlului 

de rezident.    

În comentarii se comunică angajamentele neexecutate (documentele 

neîntocmite/neprezentate).  
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