
№

1

1

1.1

2

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

5

6

7

Website

E-mail

Numărul de telefon

Persoana de contact

Administrator

Adresa juridică/poștală

Total venituri din vânzări lei

Venituri aferente activităților prevăzute în art.8 din Legea nr.77/2016 cu 

privire la parcurile pentru tehnologia informației total 
lei

cetățeni străini sau apatrizi persoane

Salariul mediu lunar al salariaților implicați direct în desfășurarea activităților 

prevăzute în art.8 din Legea  nr.77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile 

pentru tehnologia informației 

lei

Din numărul de salariați (angajați)-implicați direct în desfățurarea activitaților 

prevăzute în art.8 din Legea nr.77/2016 cuprivire la parcurile pentru 

tehnologia informației 

x x

cetățeni ai Republicii Moldova persoane

bărbaţi persoane

femei persoane

Numărul de salariați (angajați)–implicați direct în desfășurarea activităților 

prevăzute în art.8 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru 

tehnologia informației 

persoane

Din numărul de salariați (angajați)-implicați direct în desfățurarea activitaților 

prevăzute în art.8 din Legea nr.77/2016 cuprivire la parcurile pentru 

tehnologia informației 

x x

3 4

Numărul de salariați (angajați) – total 

Numărul de salariați (angajați) al căror contracte individuale de muncă sunt 

suspendate 

persoane

persoane

2

RAPORT

Codul fiscal (IDNO/IDNP)

Valoarea 

indicatorului

Unitatea de  

măsurare 
Indicatori 

Numele rezidentului

Data depunerii raportului

Perioada de raportare

/ Semnatura /



7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.1.5

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.1.10

7.1.11

7.1.12

7.1.13

7.1.14

7.1.15

7.1.16

7.1.17

7.1.18

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la: cercetare-

dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcţii de baze de 

date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare 

biologică, inclusiv sisteme biologice.  

lei

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la: cercetare-

dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte şi procese 

nano/microfabricaţie folosite la construcţia de dispozitive pentru studierea 

biosistemelor şi aplicaţiilor în medicaţie, diagnostice etc.   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: alte servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în inginerie şi 

tehnologie, cu excepţia biotehnologiei (72.19.29)    

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare a proiectelor originale în ştiinţe naturale 

şi inginerie, cu excepţia biotehnologiei (72.19.50)   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13)   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în nanotehnologie 

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11)   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în calculatoare şi ştiinţe 

informatice (72.19.12)   

lei

Servicii ale portalurilor web (63.12)     lei

Servicii de consultanță în tehnologia informaţiei (62.02)      lei

Servicii de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul 

(62.03)  
lei

Servicii de prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activitățile 

conexe (63.11)  
lei

Activităţi de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor 

de calcul specializate de înaltă performanţă  
lei

Alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09) (specificați)                 

_______________________________________________________                   

_______________________________________________________                  

_______________________________________________________                      

lei

Alte forme de învăţămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul 

calculatoarelor  
lei

Servicii de editarea jocurilor de calculator (58.21)  lei

Servicii de editarea altor produse software (58.29)  lei

dintre care vînzări locale: lei

Servicii de realizarea soft-ului la comandă (software orientat spre client) 

(62.01)  
lei



7.1.19

7.1.20

7.1.21

7.1.22

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.2.8

7.2.9

7.2.10

7.2.11

7.2.12

7.2.13

7.2.14

7.2.15

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: alte servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în inginerie şi 

tehnologie, cu excepţia biotehnologiei (72.19.29)    

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în fizică (72.19.13)   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în nanotehnologie 

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în matematică (72.19.11)   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare experimentală în calculatoare şi ştiinţe 

informatice (72.19.12)   

lei

Alte forme de învăţămînt n.c.a. (85.59), limitate la instruirea în domeniul 

calculatoarelor  
lei

Activităţi de design specializat (74.10), bazate pe utilizarea echipamentelor 

de calcul specializate de înaltă performanţă  
lei

Servicii de consultanță în tehnologia informaţiei (62.02)      lei

Alte activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (62.09) (specificați)                 

_________________________________________________________                                              

_________________________________________________________                

_________________________________________________________                        

lei

Servicii de prelucrarea de date, administrarea paginilor web şi activitățile 

conexe (63.11)  
lei

Servicii ale portalurilor web (63.12)     lei

Servicii de editarea altor produse software (58.29)  lei

Servicii de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul 

(62.03)  
lei

Servicii de realizarea soft-ului la comandă (software orientat spre client) 

(62.01)  
lei

Servicii de editarea jocurilor de calculator (58.21)  lei

dintre care vînzări exportate: lei

Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de 

televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate 

de înaltă performanţă, limitate la: servicii de obţinere de efecte speciale 

(59.12.14)   

lei

Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de 

televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate 

de înaltă performanţă, limitate la: servicii de obţinere de filme de animaţie 

(59.12.15)  

lei

Fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la: fabricarea 

de microprocesoare    
lei

Fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la: fabricarea 

de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)    
lei



7.2.16

7.2.17

7.2.18

7.2.19

7.2.20

7.2.21

7.2.22

8

9

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

10

11

12

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Android x

Windows x

Java x

iOS x

C++ x

Net x

Tehnologii folosite x Se indică "+"

PHP x

Costul vînzărilor aferent activităților stipulate în art.8 din Legea nr.77/2016 – 

total 
lei

Costul vînzărilor care nu se includ în pct.10–total lei

investiţii în imobilizări necorporale direct legate de servicii stipulate în art.8 

din Legea nr.77/2016    
lei

alte investiții în active imobilizate   lei

Investiții în active imobilizate  lei

investiţii în imobilizări corporale direct legate de servicii stipulate în art.8 din 

Legea nr.77/2016 
lei

Alte venituri din vînzări – total   lei

Investiţii în activitatea rezidentului – total lei

Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de 

televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate 

de înaltă performanţă, limitate la: servicii de obţinere de efecte speciale 

(59.12.14)   

lei

Activităţi de post-producţie cinematografică, video şi de programe de 

televiziune (59.12), bazate pe utilizarea echipamentelor de calcul specializate 

de înaltă performanţă, limitate la: servicii de obţinere de filme de animaţie 

(59.12.15)  

lei

Fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la: fabricarea 

de microprocesoare    
lei

Fabricarea componentelor electronice (module) (26.11), limitată la: fabricarea 

de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride)    
lei

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la: cercetare-

dezvoltare experimentală în domeniul bioinformaticii: construcţii de baze de 

date în geonomică, ordonare de proteine, procese complexe de modelare 

biologică, inclusiv sisteme biologice.  

lei

Cercetare-dezvoltare în biotehnologie (72.11), limitată la: cercetare-

dezvoltare experimentală în domeniul nanobiotehnologiei: unelte şi procese 

nano/microfabricaţie folosite la construcţia de dispozitive pentru studierea 

biosistemelor şi aplicaţiilor în medicaţie, diagnostice etc.   

lei

Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie (72.19), bazată pe 

utilizarea echipamentelor de calcul specializate de înaltă performanţă, limitată 

la: servicii de cercetare şi dezvoltare a proiectelor originale în ştiinţe naturale 

şi inginerie, cu excepţia biotehnologiei (72.19.50)   

lei



12.8

13

13.1

13.2

13.3

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

15

16

17

Notă: Punctele 16-17 se completează la discreția rezidentului.

Distribuitor oficial x x

x x

Partenerii oficiali x x

x x

x x

Alte:_____________________________________________________ x

Produsele și/sau serviciile rezidentului x x

Turism x

Agricultura x

Transport x

Divertisment x

Medicină x

Comerț x

Educație x

Administrare publică x

Activitate bancară x

Telecomunicații x

Business-to-Government x

Domeniul de activitate x Se indică "+"

Business-to-Business x

Business-to-Customer x

Alte: ________________________________________________________ x

Tipul proiectelor x Se indică "+"








