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1 Numărul de salariați (angajați) – total

1.1
Numărul de salariați (angajați) al căror contracte 

individuale de muncă sunt suspendate 

2

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

3

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 

3.1. bărbaţi 

3.2. femei

4

După țara de reședință (angajați)-implicați direct 

în desfășurarea ativităților prevăzute în art.8 din 

Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru 

tehnologia informației

4.1. cetățeni ai Republicii Moldova 

4.2. cetățeni străini sau apatrizi 

Se indică numărul de bărbați din numărul de angajați indicat în p.2

Se indică numărul de femei din numărul de angajați indicat în p.2 

Se indică numărul angajaților, după țara de reședință, reieșind din numărul de angajați 

indicat în punctul 2.

Ghidul pentru completarea Raportului trimestrial pentru "Moldova IT Park"

Raportul trimestrial se completează în fiecare trimestru calendaristic separat. În cazul dobândirii statului de rezident al Parcului pe parcursul 

trimestrului de raportare, raportul se prezintă pentru perioada în care se aplică noul regim fiscal.

Raportul trimestrial se prezintă în adresa Administrației parcului pînă în data de 25 a lunei următoare perioadei de raportare, după cum 

urmează:

Se indică numărul de salariați, la finele perioadei de raportare, care activează în baza 

contractelor individuale de muncă în cadrul companiei rezidente, fără includerea 

angajaților cu contracte de muncă suspendate. În cazul contractelor de ucenicie, se 

include și numărul de persoane care lucrează conform acestor contracte. 

Instrucțiune 

3

Indicatori 

Se indică numărul de salariați, la finele perioadei de raportare, ale căror contracte 

individuale de muncă sunt suspendate (potrivit art. 75 - 85 din Codul muncii).

Se indică numărul de angajați, la finele perioadei de raportare, implicați nemijlocit în 

activitățile prevăzute în articolul menționat fără indicarea angajaților cu funcții 

administrative sau gospodărești, cu excepția cazurilor când aceștia sunt implicați direct în 

activitățile menționate (exemplu: administratorul (directorul) unui rezident al Parcului 

având funcția de inginer-șef (CTO), se va declara doar o unitate pentru funcția de inginer-

șef).

Se indică numărul de angajați, bărbați și femei, reieșind din numărul total de angajați 

indicat în punctul 2.

 - în format electronic, semnat cu semnatura digitală (de administrator / contabilul-șef sau alta persoană împuternicită în baza procurii);

 - fizic, în cazul aplizării semnaturii olografe.

Exemplu:  compania a semnat contractul cu Moldova IT Park la data de 12 ianuarie. In acest caz compania devine rezident din data de 12 

ianuarie, dar incepe să beneficieze de nou regim fiscal incepind cu luna februarie. Astfel, rezidentul raportează pentru două luni din 

primului trimestru - februarie și martie, pînă pe 25 aprilie. 

În cazul în care compania nu a înregistrat venit pe parcursul perioadei de raportare / nu a avut angajați sau unul din indicatorii din raport este 

egal cu 0, compania prezintă raportul completat cu 0. Nu se acceptă raportul necompletat.



5

Salariul mediu lunar al salariaților implicați direct 

în desfășurarea activităților prevăzute în art.8 din 

Legea  nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru 

tehnologia informației

6 Total venituri din vânzări

7
Venituri aferente activităților stipulate în art.8 

din Legea nr.77/2016– total 

7.1. dintre care venituri din vînzări locale 

7.2. exportate 

8 Alte venituri din vînzări-total

9 Investiţii  în activitatea rezidentului–total

9.1 Investiții în active imobilizate 

9.1.1.
investiţii în imobilizări corporale direct legate de 

servicii stipulate în art.8 din Legea nr.77/2016

9.1.2.
investiţii în imobilizări necorporale direct legate de 

servicii stipulate în art.8 din Legea nr.77/2016 

9.1.3. alte investiții în active imobilizate

10
Costul vînzărilor aferent activităților stipulate în 

art.8 din Legea nr.77/2016 – total 

Se completează cu suma vînzărilor exportate (sau se indică 0, în cazul lipsei vînzărilor 

locale). Se completează și subpucntele conform genurilor de activitate care au înregistrat 

venitul respectiv.

Se indică valoarea resurselor consumate pentru fabricarea produselor/prestarea serviciilor 

în cadrul activităților stipulate în art.8 din Legea nr.77 (conform contului contabil 711 

„Costul vânzărilor”), determinate în conformitate cu prevederile SNC sau SIRF. Totodată, 

dacă ponderea altor venituri din vânzări nu depășește 10% din venitul total din vânzări, se 

admite includerea întregii valori a costului vânzărilor în acest punct, fără indicarea unei 

sume separate în punctul 11, cu condiția că diferența între punctele 7 și 10 nu este una  

negativă.

Se indică valoarea totală a investiților în imobilizări corporale și necorporale, precum și a 

investițiilor în capitalul social al companiei rezidente, efectuate pe parcursul perioadei de 

raportare.

Se indică valoarea imobilizărilor sub formă de mijloace fixe, terenuri, imobilizări 

corporale în curs de execuție, determinate conform normelor SNC sau SIRF, efectuate pe 

parcursul perioadei de raportare. 

Se indică valoarea imobilizărilor nemonetare care nu îmbracă o formă materială, 

identificabile și controlabile de rezidentul Parcului, determinate conform normelor SNC 

sau SIRF, efectuate pe parcursul perioadei de raportare. 

Se indică valoarea investițiior ce nu se includ in categoriile 9.1.1 și 9.1.2 prezentate mai 

sus, efectuate pe parcursul perioadei de raportare. 

Se indică suma totală a veniturilor activităților stipulate în art.8 din Legea nr.77,  

înregistrate în evidența contabilă a rezidentului Parcului conform contului contabil „611” 

al clasei „Venituri”, în conformitate cu normele SNC sau IFRS, pe parcursul perioadei de 

raportare. Ulterior, această sumă urmează a fi divizată în vânzări locale și de export, și 

raportată atât drept sumă totală a vânzărilor locale (7.1), a celor exportate (7.2), precum și 

detalizate în sub-punctele aferente activităților desfășurate de companie. Prin urmare, 

suma indicată în p.7 va fi egală cu suma veniturilor înregistrate în p.7.1 și 7.2.

Se indică suma totală a veniturilor din vânzarea prosudelor, prestarea serviciilor sau 

efectuarea lucrărilor, care nu corespund activităților prevăzute în art.8 din Legea nr.77, 

înregistrate în evidența contabilă, pe parcursului perioadei de raportare, conform contului 

contabil "611" al clasei "Venituri", în conformitate cu normele SNC sau IFRS. 

Se indică salariul mediu calculat per angajat, reieșind din fondul de remunerare alocat 

tuturor angajaților implicați direct în desfășurarea activităților prevăzute de Legea 

77/2016 pe parcursul perioadei de raportare.                                                                                                                

Această valoare se determină prin calculul salariului mediu pentru fiecare lună de 

raportare, cu sumarea acestora si împărțirea sumei obținute la numărul lunilor raportate.  

Salariile angajaților cu funcții administrative sau gospodărești sunt incluse în calculul sus-

menționat doar dacă aceste persoane sunt implicate direct în activitățile prevăzute de 

Legea nr. 77 (exemplu: administratorul (directorul) având concomitent și funcția de 

inginer-șef (CTO)). 

Se indică suma totală a veniturilor din vânzarea produselor, mărfurilor, prestarea 

serviciilor sau efectuarea lucrărilor, înregistrate în evidența contabilă a rezidentului 

Parcului, conform contului contabil „611” al clasei „Venituri”, în conformitate cu 

normele SNC sau IFRS pe parcursul perioadei de raportare (Astfel, suma indicată în p.6 

va fi egală cu suma veniturilor înregistrate în p.7 și p.8) 

Se completează cu suma vînzărilor locale (sau se indică 0, în cazul lipsei vînzărilor 

locale). Se completează și subpucntele conform genurilor de activitate care au înregistrat 

venitul respectiv.



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

12.1. PHP

12.2. C++

12.3. Net

12.4. Java

12.5. iOS

12.6. Android

12.7. Windows

12.8. Alte________________________

13 Tipul proiectelor

13.1. Business-to-Business

13.2. Business-to-Customer 

13.3. Business-to-Government

14 Domeniul de activitate

14.1. Activitate bancară 

14.2. Telecomunicații 

14.3. Educație

14.4. Administrare publică 

14.5. Medicină

14.6. Comerț 

14.7. Transport

14.8. Divertisment

14.9. Turism

14.10. Agricultura

14.11. Alte __________________________

15 Produsele și/sau serviciile rezidentului 

16 Partenerii oficiali

17 Distribuitor oficial

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

Se indică (prin bifarea "+" sau "V") tehnologiile folosite de rezidentul Parcului în 

desfășurarea activităților stipulate în art.8 din Legea nr.77 în perioada de raportare

Se enumeră.

Se indică valoarea resurselor consumate pentru fabricarea produselor/prestarea serviciilor 

în cadrul activităților care nu sunt stipulate în art.8 din Legea nr.77 (conform contului 

contabil 711 „Costul vânzărilor”), determinate în conformitate cu prevederile SNC sau 

SIRF. 

Se indică produsele și/sau serviciile rezidentului Parcului elaborate în perioada de 

raportare.

Se indică partenerii oficiali cu care rezidentul Parcului a interacționat în perioada de 

raportare.

Se indică distribuitorii oficiali ai rezidentului Parcului în perioada de raportare.

12 Tehnologii folosite

Se indică (prin bifarea "+" sau "V")  tipul proiectelor realizate de rezidentul Pacrului în 

perioada de raportare

proiectele realizate pentru persoane juridice și fizice care practică activitate de 

întreprinzător sau ONG 

proiectele realizate pentru persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător 

proiectele realizate pentru Guvern și alte instituții publice

Se indică (prin bifarea "+" sau "V") domeniul principal în care au fost realizate proiectele 

rezidentului Parcului în perioada de referință. 

De exemplu, dacă compania prestează servicii IT pentru instituțiile financiare, aceasta va 

indica  "+" în secțiunea 14.1. Activitate bancară.

Se enumeră.


