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Raport elaborat la: 1 iulie 2020 

Entitatea evaluată: „Moldova IT Park” 

Perioada: 01.01.2019 – 31.12.2019 

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

Vitalie TARLEV, Secretar de Stat, Ministerul Economiei și Infrastructurii 

Dorel NOROC, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor  

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 

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 

Marina BZOVÎI, Director executiv, Asociația Națională a Companiilor Private din domeniul TIC 

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

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

2) creșterea cotei produselor şi/sau serviciilor în domeniul IT în venitul din vânzări al 
rezidenților Parcului 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 în companiile rezidente ale Parcului; 

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

Rezultatele evaluării Comisiei: 

Prezentul Raport a fost elaborat în baza informației anuale privind evoluțiile înregistrate de 
companiile rezidente ale Parcului pe parcursul anului 2019, prezentate de către Administrația 
Moldova IT Park, precum și ca urmare a rezultatelor verificării anuale a activităților principale 
desfășurate în Parc, efectuate de către entitățile de audit. 

Scopul raportului este de a face bilanțul anual al activității rezidenților și Administrației  
Parcului și reflectarea nivelului de realizare a obiectivelor stabilite.  

Baza legală pentru funcționarea Moldova IT Park este Legea nr. 77/2016 privind parcurile 
pentru tehnologia informației, cu modificările ulterioare. 

Moldova IT Park și-a lansat activitatea operațională la 1 ianuarie 2018, în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017, prin care au fost aprobate Regulamentul de organizare și 
funcționare a Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” și 
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Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului pentru tehnologia informației „Moldova 
IT Park”. 

 

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. 

Indicatorii supuși verificării anuale a 
activității rezidenților Moldova IT Park au 
fost aprobați prin Decizia Administrației 
Moldova IT Park nr. 1 din 18 decembrie 
2018, și anume: 

1. Valabilitatea înregistrării rezidentului 
în Republica Moldova în calitate de subiect 
al activității de întreprinzător; 
2. Desfășurarea activității principale în 
sediul și subdiviziunile amplasate pe 
teritoriul Republicii Moldova; 
3. Respectarea cotei de 70% sau mai mult 
din venitul din vânzări pentru activitatea 
principală permisă în Parc; 
4. Venitul din vânzări total al rezidentului, 
realizat pe parcursul unui an; 
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. 

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 
până la 30 aprilie 2020, respectiv nu 
erau obligate să prezinte rezultatele 
verificării anuale. 

Astfel, 479 rezidenții au avut obligația să 
prezinte rezultatele verificării anuale pentru 
anul 2019, dintre care au prezentat în 
termen - 469 rezidenți. Companiile care nu 
și-au onorat obligația de prezentare a 
raportului de verificare anuală au fost 
somate corespunzător. 

Motivele rezidenților de a rezilia contractul 
au fost diverse, printre care: lichidarea 
companiei, finalizarea contractelor cu 
clienții principali, planificarea reorientării 
activității în alte domenii, nevizate de Legea 
nr.77/2016, etc. Companiile radiate 
unilateral de Administrația Parcului din 
Registrul rezidenților, au fost cele care nu au 

Cifre Utile: 

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

469 de companii au prezentat rezultatele 
verificării anuale 

90% din rezidenți au prezentat rezultatele 
verificării anuale în termenul stabilit (30 
aprilie 2020, chiar și în condițiile crizei 
pandemice) 

Verificările de rigoare ale rezidenților 
Parcului au fost efectuate de către 62 de 
entități de audit 

 

În urma evaluării, Comisia de evaluare constată: Moldova IT Park și-a realizat obiectivele 
curente stabilite, continuând să genereze un impact economic pozitiv și multiplicator 
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îndeplinit condițiile contractului încheiat cu 
Administrația. 

Numărul total al societăților de audit care 
au efectuat acest tip de verificare este de 62 
entități, înregistrate în Registrul public al 
entităților de audit. 

Sumarul verificărilor efectuate: 

• 100% de rezidenți întrunesc condiția 
de valabilitate a 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 își desfășoară 
activitatea pe teritoriul Republicii 
Moldova; 

• 100% rezidenți respectă rigorile ce 
țin de conformitatea financiar-
contabilă, fiscală și statistică. 
Datorită crizei pandemice, a fost 
prelungit termenul de depunere 
până la data de 30 iunie 2020 a 
situațiilor financiare pentru 2019, o 
mică parte din rezidenți, făcând uz 
de această clauză;  

• 468 din 469 de entități raportoare 
au respectat cota de 70% sau mai 
mult din venitul din vânzări pentru 
activitatea principală permisă în 
parc. 
 

Obiectivul de referință nr.1: Creșterea 
numărului rezidenților, venitului din vânzări al 
acestora, precum şi a sumelor achitate de 
rezidenții Parcului, cu titlu de impozit unic 

Pe parcursul anului 2019, 221 companii au 
obținut statutul de rezident al Moldova IT 
Park, iar 34 companii l-au pierdut sub 
diverse motive, astfel după doi ani de 
activitate, numărul acestora a ajuns la 525 
rezidenți activi. Prin urmare, se atestă o 

creștere substanțială și constantă a 
numărului de rezidenți, ceea ce denotă 
faptul, că mecanismul dat de stimulare a 
sectorului IT este suficient de solicitat și 
necesar pentru comunitatea dată. 

 
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 substanțial la crearea 
Parcului IT.  

Venitul prognozat din vânzări pentru anul 
2019 a fost de 2.765 milioane lei.  

Venitul realizat 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. Din numărul total de 
companii raportoare, 2/3 au înregistrat 
venituri mai mari, decât cele planificate 
pentru anul 2019 (adică, 315 companii). 
Acest rezultat denotă impactul pozitiv al 
modelului aplicat de organizare a Parcului IT 
asupra dezvoltării rapide a sectorului IT în 
țara noastră. 

Observăm, de asemenea, o creștere cu 
1,426 milioane lei sau cu 64% a veniturilor 
realizate în 2019 comparativ cu 2018. 
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98% din cifra de afaceri totală a rezidenților 
Parcului în 2019 (circa 3.584 milioane lei) a 
fost realizată exclusiv din activitățile IT, 
conform genurilor de activitate permise în 
Moldova IT Park. 

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, pe parcursul anului 2019, rezidenții 
Moldova IT Park au achitat 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. 

 

Obiectivul de referință nr.2: Creșterea cotei 
produselor şi/sau serviciilor în domeniul IT în 
venitul din vânzări al rezidenților Parcului mai 
mare de 70% 

O condiție esențială pentru menținerea 
statutului de rezident al Parcului și, implicit, 
aplicarea regimului fiscal special, este 
desfășurarea activităților principale 
prevăzute la art. 8 din Legea nr. 77/2016 

într-o proporție de 70% sau mai mult din 
veniturile din vânzări ale rezidentului 
Parcului. 

Potrivit rezultatelor verificării anuale ale 
celor 469 companii raportoare, doar în cazul 
unei companii a fost constatată neatingerea 
pragului de 70%, prevăzut de legislația cu 
privire la parcurile IT. Totodată, 97.5% din 
cifra de afaceri totală a rezidenților în 2019 
a fost realizată în cadrul Moldova IT Park 
(3.584 milioane lei).  

Potrivit raportului prezentat de Moldova IT 
Park, 364 rezidenți ai Parcului au obținut 
venituri din vânzări, exclusiv din activitățile 
principale prevăzute la art. 8 al Legii 
77/2016.  

94 de companii au obținut venituri din 
activități permise în Parc, în proporție de 
80-99% și 5 rezidenți s-au încadrat în 
intervalul de 70-75%. Această distribuție 
indică un grad sporit de conformare a 
rezidenților cu pragul de 70%, prevăzut 
pentru activitățile principale care pot fi 
desfășurate în parcul IT. 

Al doilea an consecutiv, se constată faptul 
că top 4 activități practicate în cadrul 
Moldova IT Park sunt: 

1) realizarea softului la comandă (50%) 
2) consultanța și alte servicii în 

domeniul IT (30.2%) 
3) prelucrarea de date, administrarea 

paginilor web și activitățile conexe 
(9%) 

4) Editarea jocurilor de calculator și a 
altor produse software (7.3%). 

Ponderea altor activități rămâne a fi destul 
de modestă, însă potențialul acestora 
urmează a fi valorificat. 

 

Obiectivul de referință nr.3: Creșterea 
volumului exportului produselor şi/sau 
serviciilor în domeniul IT de către companiile 
rezidente ale Parcului 

Din venitul total aferent activităților 
prevăzute la art.8 din Legea nr.77/2016, 
82% sunt cele exportate, înregistrând              
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Contribuția rezidenților Moldova IT park la 
Bugetul Public Național, mln lei
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2.937 milioane lei. Suma vânzărilor 
exportate în anul 2019 este cu cca. 87% mai 
mare decât cea înregistrată la finele anului 
2018. Cota vânzărilor exportate a 
companiilor care au activat în Parc în anul 
2018, este de 59,77%, iar a companiilor nou 
aderate la Parc - de 26,79%.  

Vânzările locale ale companiilor rezidente 
reprezintă 18% din suma totală a vânzărilor 
legate de activitățile prevăzute de Legea nr. 
77/2016. Acest indicator a atins valoarea de 
665,95 milioane lei pe parcursul anului 
2019, ceea ce este cu cca 83% mai mult față 
de anul 2018.  

 
O confirmare a creșterii volumului realizat al 
exporturilor produselor și serviciilor IT se 
regăsește în raportul Băncii Naționale a 
Moldovei, emis în martie a.c., conform 
căruia, exporturile produselor IT au crescut 
pe parcursul anului 2019 de la 148 mln. USD 
în 2018 la 198 mln. USD în 2019, adică în 
creștere cu 34%. Această dinamică pozitivă 
se datorează în continuare, aplicării 
legislației speciale privind parcurile IT, 
consolidării sectorului și aplicării unei 
politici personalizate față de industria IT. 

Companiile cu capital străin au înregistrat 
60,45% din venitul total din export, iar cele 
cu capital local 39,55%. Cota venitului din 

vânzări locale înregistrat de companiile cu 
capital local este de 74,52%, iar cu capital 
străin – 25,48%. 

Creșterea exportului și a vânzărilor locale IT 
se datorează în mare parte creșterii și 
consolidării capacităților și competitivității 
companiilor din cadrul Parcului IT, atât din 
perspectiva capitalului uman antrenat, cât 
și al tehnologiilor aplicate. 

  

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

Pe parcursul anului 2019 Moldova IT Park, 
cu susținerea Guvernului și a partenerilor de 
dezvoltare, și-a promovat imaginea și 
oportunitățile oferite, atât pe plan local, cât 
și internațional, fiind sporite capacitățile de 
promovare și vizibilitate.  

Astfel, Moldova IT Park a fost prezent la 
misiuni de promovare în cadrul forurilor și 
expozițiilor internaționale, a organizat 
numeroase întâlniri, sesiuni de orientare, 
participări la conferințe și evenimente 
dedicate. 

Din momentul înființării Parcului IT, 
numărul companiilor IT nou-create a 
crescut constant, un număr decisiv dintre 
care, au aplicat pentru statutul de rezident 
al Parcului.  

Doar pe parcursul anului 2019, 118 
companii nou-create au devenit rezidente 
în „Moldova IT Park”, reprezentând 22% din 
numărul total de rezidenți activi către finele 
anului 2019. Venitul realizat de aceste 
companii nou-create pentru anul 2019 a 
fost de 126.5 mln. lei. 

Din numărul total al companiilor nou-
create, 24 reprezintă companii cu capital 
străin, originar din 16 țări, care constituie 
cca 18% din numărul total al rezidenților cu 
capital străin înregistrați în Parc. 

Din totalul de companii înregistrate în parc, 
95% sunt întreprinderi mici și micro, cu un 
venit anual de până la 25 milioane lei.  

82%
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Ponderea vînzărilor locale și exportate în 
venitul total din activitatea IT, 2019
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Aceste rezultate confirmă faptul, că 
Moldova IT Park creează, de asemenea, 
condiții atractive pentru crearea și 
dezvoltarea ÎMM-urilor în domeniul IT. 

 

Obiectivul de referință nr.5: Creșterea 
volumului investițiilor în activitatea 
companiilor IT rezidente ale Parcului 

Numărul rezidenților cu capital străin a 
atins, la sfârșitul anului 2019, cifra de 133 
companii, cu o cotă de 55% a venitului din 
vânzări, acesta ajungând la 1.989 milioane 
lei. 

392 de companii rezidente ale Parcului sunt 
cu capital social local. Aceste companii au 
realizat pe parcursul anului 2019 venituri 
din vânzări în valoare  de 1.622 milioane lei, 
ceea ce reprezintă 45% din venitul realizat 
în cadrul parcului.  

Valoarea investițiilor directe efectuate de 
rezidenții Moldova IT Park a atins în 2019 
cifra de 92 milioane lei, în creștere de 3 ori 
comparativ cu anul 2018, ceea ce raportat 
la specificul investițiilor în această industrie 
este considerabil. 

 
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 realizând 55% din cifra 
de afaceri generată în cadrul Parcului. 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. Rezidenții 
cu capital străin au realizat investiții în 
valoare de 62 milioane de lei, pe parcursul 
anului 2019. 

Datele prezentate mai sus relevă impactul 
major al investițiilor străine asupra formării 
sectorului IT național și profitabilității 
acestuia.  

 

Obiectivul de referință nr.6: Creșterea 
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.  

Venitul din vânzări locale și cele exportate 
ale companiilor rezidente au fost obținute 
din desfășurarea celor 14 genuri de 
activitate permise în parcurile IT. 
Principalele genuri de activitate, după suma 
venitului înregistrat, sunt următoarele:  

• “servicii de realizare a soft-ului la 
comandă (62.01)”, atingând valoarea de 
1.746.7 mln. lei;  

• “alte activități de servicii în tehnologia 
informației (62.02, 62.09)”, înregistrând               
1.056.4 mln. lei;  

• “servicii de prelucrarea de date, 
administrarea paginilor web și 
activitățile conexe (63.11)”, atingând 
315.6 mln. lei.  

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 
2018, demonstrând profilul principal al 
companiilor din sector.  

Conform datelor statistice, 446 companii 
rezidente au lucrat la proiecte B2B, 125 
companii au fost implicate în proiecte B2C și 
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36 rezidenți au contracte cu instituții 
guvernamentale (B2G). 

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 de referință nr.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 cea mai 
mare parte a 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. De asemenea, 
această opțiune facilitează accesul 
companiilor locale la expertiză 
internațională în domeniu și atragerea 
angajaților înalt calificați. 

La finele anului 2019, numărul de angajați 
străini în companiile rezidente Moldova IT 
Park a atins cifra de 87 de salariați din 16 țări 
diferite. 

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 de referință nr.8: Creșterea 
numărului locurilor de muncă calificate în 
domeniul IT 

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

Pe parcursul anului 2019, 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 extinderii activității companiilor 
rezidente ale Parcului și atragerii de noi 
rezidenți. 

 
Din numărul total de angajați în companiile 
rezidente a Parcului, 8.455 persoane sau 
87% din numărul total de salariați, sunt 
antrenați în practicarea directă a 
activităților stipulate în art.8 din Legea 
nr.77, și doar 13% din personal sunt 
implicați în activitățile auxiliare din cadrul 
companiei. 

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 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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Trebuie menționat că, această valoare 
include toate achitările în beneficiul 
angajaților. 

Acest lucru a influențat pozitiv gradul de 
retenție în țară a specialiștilor IT calificați, 
competitivitatea companiilor locale în 
atragerea și reținerea profesioniștilor IT, 
legalizarea veniturilor salariale, creșterea 
contribuțiilor directe și indirecte la bugetul 
de stat și stimularea consumului intern – cu 
toate efectele colaterale. 

 

Eficiența administrării Moldova IT Park: 

În primii doi ani de activitate a Moldova IT 
Park, s-a reușit crearea și consolidarea 
tuturor elementelor administrative 
necesare, fiind consolidate capacitățile 
administrative interne, de gestiune 
bugetară, de asigurare a unei interacțiuni 
suficiente cu rezidenții Parcului și unitățile 
administrative centrale, precum și de 
promovare a vizibilității Parcului, conform 
misiunii definite în Hotărârea Guvernului nr. 
1144 din 20.12.2017. 

În acest sens, au fost: 
Setate procesele și operațiunile: 

• Înregistrat ca operator de date cu 
caracter personal; 

• Digitalizate interacțiunile dintre 
rezidenți și Administrație prin 
dezvoltarea și implementarea 
mecanismului de prelucrare și 
stocare a documentelor electronice; 

• Semnate 7 acorduri cu Agenția de 
Guvernare Electronică, STISC și alte 
părți interesate care au dus la: 

- transformarea Registrului 
rezidenților într-o bază de date 
interconectată cu registrele 
autorităților de stat;  

- setarea unui server de e-mail 
securizat;  

- găzduirea sigură a paginii web;  
- MConnect integrat cu procesele 

existente; 
- integrarea MSign cu procesele 

existente. 

Stabilite parteneriate în vederea preluării  
practicilor pozitive și cele mai avansate 
cunoștințe în domeniu: 

- premiat  de către Uniunea 
Internațională a Telecomunicațiilor 
drept “The Best IT Ecosystem 
Practice”; 

- premiat cu „PIN Award” (România) 
ca “Best ITO Initiative”; 

- recunoașterea Chișinăului ca 
„Emerging City of the Year”. 

Organizate misiuni de promovare și creștere 
a gradului de conștientizare  

- la nivel local (Chișinău, Bălți, Cahul și 
Comrat) 

- pe plan internațional (Germania, 
România, Ungaria, Marea Britanie, 
Polonia, etc.). 

 

 

În rezultatul evaluării, Comisia vine cu următoarele concluzii și recomandări: 

Raportul face un bilanț al activității pentru anul 2019 a Moldova IT Park, lansat la 1 ianuarie 
2018. În cursul celor doi ani de operare, Moldova IT Park a realizat un impact pozitiv fără 
precedent asupra industriei IT din Republica Moldova – în mod particular, și a structurii 
economiei și exporturilor sale - în general.   

1. Evoluțiile pozitive se atestă la creșterea numărului rezidenților, astfel, numărul de 
rezidenți activi la data de 1 ianuarie 2020 constituia 525 de companii, printre care 
companii nou create (223), companii cu capital străin (133) și cu capital local (392); 

2. 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 
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Parcului au generat un venit total din vânzări în valoare de peste 3.689 milioane lei, 
depășind venitul prognozat cu peste 27%. Cea mai mare cotă din venitul total, aparține 
companiilor ce operează pe piață mai mult de 2 ani – 88,36%.  

3. Comparativ cu anul precedent, numărul țărilor din care parvine capitalul social al 
companiilor rezidente s-a extins cu 5 țări, rezultând în numărul total de 32 de țări. 
Totodată, crește numărul de companii cu capital străin cu 39%, ceea ce este important 
și pentru diversificarea pieței de destinație, oferă posibilitatea introducerii noilor 
tehnologii și stimularea schimbului de expertiză profesională. 

4. Un impact pozitiv este înregistrat asupra antreprenorilor care activează în sector, din 
punct de vedere al performanței financiare. Astfel, venitul din vânzări al companiilor, 
care activau anterior pe piață în cadrul regimului general de impozitare, a crescut cu 
54% odată cu intrarea în Parc și s-a dublat în cel de-al doilea an de operare. 

5. Creșterea numărului de salariați ai companiilor rezidente cu 44,18% confirmă sporirea 
cererii pe piața locală de resurse de muncă calificate, precum și creșterea 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 mult decât cel oferit de companiile rezidente 
ale Parcului în anul precedent. Astfel, acest sector este deschis pentru atragerea 
specialiștilor din domeniu și oferă una din cele mai mari remunerări din economia 
națională. Tendințele puternice observate în creșterea salariilor și a locurilor de muncă 
ne demonstrează capacitățile companiilor de a investi în forța de muncă. 

6. Ratele de creștere a exporturilor de către rezidenții Moldova IT Park, permit să se 
constate cucerirea de către Republica Moldova a unei cote de piață mondială de 
servicii și produse IT, pe fundalul creșterii competitivității sale în domeniul IT. 

 

În vederea îndeplinirii cu succes și în continuare a obiectivelor Moldova IT Park, stabilite prin 
Hotărârea Guvernului nr.1143/2017, Comisia recomandă: 

- Extinderea măsurilor de susținere a companiilor IT noi create - rezidente Moldova IT 
Park, identificarea unor mecanisme de finanțare, cooperarea cu alte proiecte și 
programe guvernamentale specializate; 

- Intensificarea acțiunilor de promovare a produselor și serviciilor generate de 
companiile rezidente pe piețele țintă, sprijinirea capacităților proprii ale companiilor 
rezidente de a se promova; 

- Stimularea atragerii mai active a specialiștilor IT străini, precum și transferului de 
cunoștințe și tehnologii IT de peste hotare. 

 

Semnat electronic: 

Vitalie TARLEV Sergiu STRĂTILĂ 

Dorel NOROC Nicoleta NEMERENCO 

Andrei CUȘCĂ Carolina RUSSU 

Marina BZOVÎI  
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