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Introducere (1/2)

Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la

parcurile pentru tehnologia informației („Legea

77/2016”) a fost adoptată cu scopul creării

premiselor necesare pentru impulsionarea

dezvoltării industriei tehnologiei informației,

cercetării și inovării, bazate pe tehnologia

informației în diverse domenii, activității didactice

în domeniul tehnologiei informației, precum și

crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată

înaltă și atragerea investițiilor autohtone și străine.

Astfel, crearea parcurilor pentru tehnologia

informației (“parcuri IT”) urmărește atingerea

următoarelor obiective principale:

Creșterea competitivității 

companiilor IT

Susținerea ÎMM-urilor 

din industria IT

Atragerea investițiilor 

autohtone și străine 

Desfășurarea unor activități 

ce creează produse cu 

valoare adăugată înaltă

Dezvoltarea cercetării, 

inovării și producției în 

domeniul IT

Stabilirea parteneriatelor cu companii IT 

multinaționale cu scopul transferului de 

practici pozitive și al celor mai avansate 

cunoștințe în domeniu

Atragerea de resurse umane 

calificate

Crearea locurilor de muncă 

înalt calificate
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Introducere (2/2)

Potrivit Legii 77/2016 rezidenții parcului IT

beneficiază de un regim fiscal special, care

presupune achitarea unui impozit unic în mărime

de 7% din venitul din vânzări, dar nu mai puțin

de o sumă minimă lunară per angajat (2092.50 lei

în 2019).

Totodată, în conformitate cu practicile

internaționale în materie de politici fiscale, oferirea

anumitor facilități fiscale menite să impulsioneze

dezvoltarea anumitor sectoare economice sau

lanțuri valorice trebuie condiționată de întrunirea

anumitor condiții, dar și atingerea obiectivelor

vizate.

În acest sens, Legea 77/2016 prevede mecanismul

verificării anuale a activității rezidenților

parcului IT de către entitățile de audit pentru a fi

asigurată îndeplinirea indicatorilor necesari pentru

dobândirea și menținerea statutului de rezident al

parcului IT. Indicatorii stabiliți în lege și supuși

verificării sunt stabiliți de către Administrația

parcului.

Prezentul raport include rezultatele verificării

anuale a activității rezidenților parcului pentru

tehnologia informației “Moldova IT Park”

pentru anul 2019.

Raportul este întocmit de către Administrația

Moldova IT Park în vederea evaluării anuale a

rezultatelor activității parcului de către Ministerul

Economiei și Infrastructurii în conformitate cu

prevederile art. 12 lit. b) și art. 13 lit. i) ale Legii

77/2016.

Notă. Impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor IT include următoarele impozite și taxe: impozitul pe venit

din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii

datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală datorate de angajați și

angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule

înmatriculate în Republica Moldova, datorate de rezidenții parcurilor IT în conformitate cu legislația aplicabilă.

Celelalte impozite și taxe sunt datorate de rezidenții parcurilor IT în modul general stabilit.

7%
Venit din 

vânzări
Verificarea 

anuală
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Metodologia verificării anuale

Indicatorii supuși verificării anuale a activității rezidenților Moldova IT Park au fost stabiliți prin Decizia Administrației 

„Moldova IT Park” nr. 1 din 18 decembrie 2018, și anume:

1

2

3

4

5

Valabilitatea înregistrării rezidentului în 
Republica Moldova în calitate de subiect al 
activității de întreprinzător

Desfășurarea activității principale în sediul și 
subdiviziunile amplasate pe teritoriul Republicii 
Moldova

Respectarea cotei de 70% sau mai mult din venitul din 
vânzări pentru activitatea principală permisă în parc

Venitul din vânzări total al rezidentului realizat pe parcursul 
anului

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

Termenul de prezentare a rezultatelor 
verificării pentru anul 2019, și anume 
30 aprilie 2020, a fost aprobat prin 
Decizia Administrației „Moldova IT 
Park” nr. 2 din 5 martie 2020.

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2019/09/Decizia-aprobare-criterii_final.signed.pdf
https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/03/Decizia-nr.-2_modificarea-termenului-verificarii-anuale_05.03.2020.semnat.pdf
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Entitățile de audit

Verificarea anuală a activității 
rezidenților Moldova IT Park 
pentru 2019 a fost efectuată de 
către 62 entități 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 (a se 
vedea Anexa).

1

4

6

14
37

> 100 rezidenți

21 - 40 rezidenți

11 - 20 rezidenți

5 - 10 rezidenți

< 5 rezidenți

http://cspa.md/extrasul-din-registrul-public-al-entitatilor-de-audit?field_num_rul_individual_al_enti_value=&title=&field_numele_prenumele_si_nr_value=&page=1
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Prezentarea rezultatelor verificării anuale

Ianuarie Februarie Martie Aprilie -> 22 Mai Întârziere

41 rezidenți 152 rezidenți 240 rezidenți 36 rezidenți

2020

12 rezidenți

La 31 decembrie 2019 Registrul de evidență a rezidenților Moldova IT

Park cuprindea 525 companii, dintre care:

• 36 companii care au obținut statutul de rezident în luna decembrie

2019 și, respectiv, au aplicat regimul fiscal special începând cu luna

ianuarie 2020;

• 10 companii au reziliat contractul privind desfășurarea activității în

cadrul Moldova IT până la 30 aprilie 2020 și, respectiv, nu puteau fi

obligate să prezinte rezultatele verificării anuale. Două dintre

aceste companii au depus, totuși, aceste rezultate.

Astfel, 479 rezidenți au avut obligația să prezinte rezultatele verificării

anuale pentru 2019.

Rezultatele verificării anuale au fost prezentate potrivit diagramei de

mai jos, termenul de prezentare stabilit de Administrația Moldova IT

Park fiind respectat în proporție de 90%.

Prezentul raport este întocmit în baza rezultatelor furnizate de

469 rezidenți. Companiile care nu și-au onorat obligația de

prezentare raportului de verificare anuală au fost somate

corespunzător.

https://moldovaitpark.md/registrul-rezidentilor-moldova-itpark/
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Rezultatele verificării anuale

Această secțiune a raportului sumarizează rezultatele verificării anuale a activității desfășurate de rezidenții Moldova IT Park în anul 2019, potrivit indicatorilor stabiliți.

Potrivit prevederilor legale, calitatea de rezident al parcului IT

poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care

este înregistrată în Republica Moldova ca subiect al activității de

întreprinzător și care desfășoară/intenționează să desfășoare

drept activitate principală unul sau mai multe genuri de activitate

prevăzute de art. 8 din Legea 77/2016.

Totodată, nu poate dobândi calitatea de rezident al parcului

IT persoana care se află în proces de insolvabilitate sau lichidare

și/sau restructurare ca rezultat al insolvabilității, sau a cărui

activitate de întreprinzător este suspendată, sau care este

obiectul unei proceduri legale pentru declararea acesteia în una

dintre aceste situații.

Valabilitatea înregistrării în calitate de subiect al 

activității de întreprinzător

100% rezidenți

sunt înafara oricărui proces de insolvabilitate sau lichidare și/sau

restructurare ca rezultat al insolvabilității, precum și activitatea lor nu

este suspendată și nu este obiectul unei proceduri legale pentru

declararea acestora în una dintre situații menționate.

100% rezidenți

întrunesc condiția de valabilitate a înregistrării în calitate de subiect al

activității de întreprinzător (458 SRL, 2 SA și 9 ÎI).

Rezultatele verificării anuale efectuate de către entitățile de audit relevă că în

anul 2019:
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Rezultatele verificării anuale

Această secțiune a raportului sumarizează rezultatele verificării anuale a activității desfășurate de rezidenții Moldova IT Park în anul 2019, potrivit indicatorilor stabiliți.

Legea 77/2016 reglementează desfășurarea activității rezidenților

parcului IT în sediile și subdiviziunile amplasate pe teritoriul

Republicii Moldova.

Acest criteriu esențial pentru menținerea statutului de rezident a

fost întrunit de 100% rezidenți, dintre care 175 companii și-au

desfășurat activitatea inclusiv în subdiviziunile lor.

Desfășurarea activității principale pe teritoriul 

Republicii Moldova

Potrivit art. 7 alin. (5) al Legii 77/2016, rezidenții parcului țin

contabilitatea, întocmesc și prezintă situații financiare, rapoarte,

dări de seamă și declarații în modul stabilit de legislația în

vigoare.

Totodată, art. 16 alin. (3) al aceleiași legi, rezidentul parcului este

obligat să-i informeze în scris pe salariații săi despre

particularitățile asigurării sociale și medicale stabilite prin

prezentul articol, precum și despre particularitățile impozitului pe

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

parcului, iar în cazul salariaților noi – până la angajare.

Prin intermediul rapoartelor emise, entitățile de audit au

confirmat respectarea deplină a acestor rigori legislative, cu

mențiunea faptului că unii rezidenți nu prezentase încă situațiile

financiare pentru anul 2019 datorită prelungirii termenul de

depunere până la data de 30 iunie 2020.

Confirmarea privind conformitatea financiar-

contabilă, fiscală și statistică
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Rezultatele verificării anuale

Această secțiune a raportului sumarizează rezultatele verificării anuale a activității desfășurate de rezidenții Moldova IT Park în anul 2019, potrivit indicatorilor stabiliți.

3656

2765

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Realizat

Prognozat

Realizat Prognozat

Cifra de afaceri înregistrată de cele 469 companii raportoare pe parcursul anului

2019 a atins valoarea de 3 656 milioane lei, depășind cu 891 milioane sau 32%

venitul prognozat de către acestea.

Veniturile din vânzări

2/3
Rezidenți au înregistrat 

venituri mai mari decât cele 

planificate pentru anul 2019.

Acest rezultat denotă dinamismul și dezvoltarea rapidă a 

sectorului. 

98% din cifra de afaceri totală a 

rezidenților în 2019 (i.e. 3,584 

milioane lei) a fost realizată în 

cadrul Moldova IT Park.

+32%
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Rezultatele verificării anuale

Această secțiune a raportului sumarizează rezultatele verificării anuale a activității desfășurate de rezidenții Moldova IT Park în anul 2019, potrivit indicatorilor stabiliți.

Veniturile din vânzări înregistrate în anul 2019 au crescut cu 

1 426 milioane lei comparativ cu anul 2018.

Având în vedere că cifra de afaceri planificată pentru anul 2019 

a depășit nivelul celei realizate în 2018, precum și faptul că 

veniturile realizate au întrecut cu mult prognozele, relevă atât 

optimismul antreprenorilor din parcul IT, dar și potențialul de 

creștere al acestui sector, dezvoltarea căruia a fost impulsionată 

inclusiv și de măsurile de politică fiscală adoptate pentru a 

susține progresul economic și activitățile cu valoare adăugată 

înaltă.

64% Creșterea cifrei de afaceri 

realizate în anul 2019 

comparativ cu anul 2018

2 230 3 656

2018 2019

+64%
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Cifra de afaceri realizată în cadrul Moldova IT Park

Cifra de afaceri Rezidenți Structura, %
Cifra de afaceri totală,

milioane lei
Ponderea, %

0 – 5 milioane lei 338 72% 481 13%

5 – 10 milioane lei 62 13% 414 12%

10 – 25 milioane lei 47 10% 723 20%

25 – 50 milioane lei 10 2% 368 10%

50 – 100 milioane lei 6 1% 432 12%

> 100 milioane lei 6 1% 1,165 33%

TOTAL 469 100% 3,584 100%
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Contribuția companiilor micro & mici

95%
din rezidenți (345 cu capital 

local și 102 cu capital străin) 

sunt întreprinderi mici și 

micro, cu un venit anual de 

până la 25 milioane lei

345
Companii cu capital autohton 

au avut cea mai mare 

contribuție (1 032 milioane lei)

Aceste rezultate reliefează realizarea obiectivelor parcului 

privind susținerea ÎMM-urilor din domeniul IT și atragerea 

investițiilor autohtone.

45%
din cifra de afaceri realizată în cadrul 

Moldova IT Park a fost realizată de către  

aceste companii (adică, 1 619 milioane 

lei) 

1032

587

0 200 400 600 800 1000 1200

Capital autohton

Capital străin

Cifra de afaceri realizată în 2019, milioane lei
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Contribuția companiilor mijlocii & mari

Insert some short and brief lorem ipsum explanatory text about title here

5%
din rezidenți (14 cu capital 

străin și 8 cu capital local) sunt 

întreprinderi mijlocii și mari, 

cu un venit anual mai mare de 

25 milioane lei

14
companii cu capital străin au 

avut cea mai mare contribuție 

(1 375 milioane lei)

Acest fapt relevă importanța atragerii investițiilor străine pentru 

creșterea competitivității companiilor IT, dezvoltarea 

produselor cu valoare adăugată înaltă, dar și impactul acestora 

asupra transferului celor mai bune practici și al celor mai 

avansate cunoștințe în domeniu. 

55%
din cifra de afaceri realizată în cadrul 

Moldova IT Park a fost realizată de către  

aceste companii (adică, 1 965 milioane 

lei) 

590

1375

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Capital autohton

Capital străin

Cifra de afaceri realizată în 2019, milioane lei
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Rezultatele verificării anuale

Această secțiune a raportului sumarizează rezultatele verificării anuale a activității desfășurate de rezidenții Moldova IT Park în anul 2019, potrivit indicatorilor stabiliți.

97.5%
din cifra de afaceri realizată de 

rezidenții Moldova IT Park în 

2019 provine din activități 

eligibile potrivit Legii 77/2016.

O condiție esențială pentru menținerea statutului de rezident al

parcului IT și, implicit, aplicarea regimului fiscal special prevăzut,

este desfășurarea activităților principale prevăzute la art. 8 al

Legii 77/2016 într-o proporție generatoare de 70% sau mai mult

din veniturile din vânzări ale rezidentului.

Din cele 3 584 milioane lei venituri din vânzări obținute pe

parcursul anului 2019 în cadrul Moldova IT Park, ponderea

veniturilor din vânzări generate de activitățile principale eligibile

în parc este de 97.5%, adică 3 496 milioane lei.

Respectarea cotei de 70% sau mai mult din 

venitul din vânzări pentru activitatea principală 

permisă în parc
3,584 milioane lei venituri din 

vânzări obținute în cadrul 

Moldova IT Park în 2019 
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Structura veniturilor din activitățile principale desfășurate

Activitate Cod CAEM
Venituri din vânzări, 

milioane lei
Ponderea, %

Realizarea softului la comandă 62.01 1,746.7 50.0%

Consultanța și alte servicii în domeniul IT 62.02, 62.09 1,056.4 30.2%

Prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activitățile conexe 63.11 315.6 9.0%

Editarea jocurilor de calculator și a altor produse software 58.21, 58.29 256.1 7.3%

Activități de management al mijloacelor de calcul 62.03 39.2 1.1%

Activități de design specializat, bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate de 

înaltă performanță 
74.10 32.1 0.9%

Cercetare-dezvoltare experimentală, bazată pe utilizarea echipamentelor de calcul 

specializate de înaltă performanță, în matematică, calculatoare și științe informatice, fizică, 

nanotehnologie, inginerie și tehnologie (cu excepția biotehnologiei), științe naturale și 

inginerie (cu excepția biotehnologiei), bioinformatică, nanobiotehnologie

72.19.11, 72.19.12, 

72.19.13, 72.19.21, 

72.19.29, 72.19.50, 

72.11 (limitat)

18.3 0.5%

Activități ale portalurilor web 63.12 17.1 0.5%

Instruire în domeniul calculatoarelor 85.59 (limitat) 7.7 0.2%

Servicii de obținere de efecte speciale și filme de animație 59.12.14, 59.12.15 7.0 0.2%

Fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride) și microprocesoare 26.11 (limitat) 0.0 0.0%

TOTAL 3,496 100.0%
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Activitățile principale desfășurate de rezidenți

4.5%

7.3%

9.0%

30.2%

50.0%

Alte activități eligibile

Prelucrarea de date, 

administrarea paginilor web și 

activitățile conexe 

Realizarea softului la comandă 

.

Editarea jocurilor de calculator 

și a altor produse software 

Consultanța și alte servicii în 

domeniul IT 

Analiza structurii veniturilor din vânzări înregistrate de rezidenți pe parcursul anului 2019 denotă faptul că top 4 activități practicate în cadrul Moldova IT

Park, care generează 96.5% din cifra de afaceri realizată în parc. Ponderea altor activități rămâne a fi destul de modestă, însă potențialul acestora

urmează a fi valorificat.
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Distribuția rezidenților în funcție de

ponderea activităților principale

În ceea ce privește ponderea cifrei de afaceri rezultate din 

practicarea activităților permise în parc, potrivit rezultatelor 

verificării anuale ale celor 469 companii raportoare acoperite de 

prezentul raport, doar în cazul unei companii a fost 

constatată neatingerea pragului de 70% prevăzut de 

legislația cu privire la parcurile IT. Astfel, din acest punct de 

vedere, nivelul de conformitate la nivelul întregului parc 

este de 99.8%.

Potrivit rapoartelor întocmite de entitățile de audit, 364 

rezidenți ai parcului au obținut venituri exclusiv din activitățile 

principale prevăzute la art. 8 al Legii 77/2016. 

Companiile care au obținut venituri din activități permise în parc 

în proporție de 80-99% sunt în număr de 95. 

Doar 6 rezidenți s-au încadrat în intervalul de 70-75%. 

Această distribuție presupune un grad sporit de conformitate a 

rezidenților cu pragul de 70% prevăzut pentru definirea 

activităților principale care pot fi desfășurate în parcul IT.
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Contribuția rezidenților Moldova IT Park la Bugetul Public Național, milioane lei

Dinamica pozitivă a vânzărilor rezidenților a avut 

un impact pozitiv inclusiv și asupra încasărilor la 

bugetul public național. Astfel, potrivit datelor 

furnizate de Serviciul Fiscal de Stat, rezidenții 

Moldova IT Park au achitat pe parcursul anului 

2019 impozite și taxe în valoare totală de 403.2 

milioane lei, dintre care 268.3 milioane lei aferente 

impozitului unic și 134.9 milioane lei aferente altor 

impozite și taxe.

Astfel, contribuția rezidenților Moldova IT Park la 

bugetul public național a crescut cu 63 milioane 

lei sau 19% în anul 2019 față de anul 2018. O 

creștere semnificativ mai mare se înregistrează la 

nivelul impozitului unic, care a evoluat mai mult 

decât dublu în condițiile în care numărul de 

rezidenți a crescut cu 55% în raport cu anul 2018.

Acest lucru se datorează inclusiv evoluției 

ascendente a rezidenților care au aplicat regimul 

special de impozitare încă din 2018 și au reușit în 

acest fel să mobilizeze mai multe resurse pentru 

dezvoltarea afacerilor lor.



Anexă. Lista entităților de audit care au verificat activitatea rezidenților Moldova IT Park în 2019

AFEX SERVICE
ALEXVAL AUDIT
ANTELIX GRUP
ASILEX CONSULTING
ATA CONSULT
AUDIT ARC
AUDIT ECOFIS
AUDIT ELIT CONSULTING
AUDIT SERVICE SUD
AUDIT STABIL
AUDIT TL
AUDITCOMFIX
AUDIT-COMPLEX
AUDIT-CONCRET
AUDIT-SEDAN
AVEGA-AUDIT
BAKER TILLY KLITOU AND PARTNERS
BAS-AUDIT
BDO AUDIT&CONSULTING
BRIO PRIM
BRODSKY USKOV LOOPER REED AUDIT

CECD AUDIT GRUP
CONCEPT
CONFIDENȚIAL AUDIT
CONFIRMARE-AUDIT
CONSULTING-MODERN
CONTABIL PRINCIPAL
DISCONT PAC
DIVERS AUDIT
ECOFIN-AUDIT-SERVICE
ERNST&YOUNG
ESTIMA GRUP
EXCONTAUDIT
EXPRESS AUDIT CONTROL
FIRST AUDIT INTERNATIONAL
FLAGMAN-D
GRANT THORNTON AUDIT
INTELCONT AUDIT
INVEST AUDIT
INVEST-AUDIT
J&P AUDIT
JUST AUDIT

LEUAUDITFIN
LOGIC AUDIT
MANAGER AUDIT
MODERN AUDIT
MOLBIZ AUDIT
MOLD AUDITING
MOORE STEPHENS KSC
OPTIMAUDIT 
OXTEL-AUDIT
PRIMAUDIT COMPANY
R&C AUDIT EXPERT
REAL BUSINESS CONSULTING
REVCONT-AUDIT
ROIT-AUDIT
SOVIRINA-AUDIT
START-AUDIT
TAX ADVICE
TOP AUDIT
TOTAL AUDIT
VALAUDIT



Raportul privind evoluțiile 

înregistrate de rezidenții Moldova IT Park 

pe parcursul anului 2019 poate fi accesat aici:

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/02/Raport-Anual-2019_ro.pdf

Mun. Chișinău, str. Studenților 9/11

(+373) 79 407 597

office@moldovaitpark.md

Date de contact:

facebook.com/MoldovaITPark/

linkedin.com/company/moldova-it-

park/

Ne puteți urmări:

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/02/Raport-Anual-2019_ro.pdf

