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Metodologia de evaluare a rezultatelor 
și de pregătire a raportului

Rezultatele activității rezidenților 
parcului prin prisma rapoartelor 
trimestriale prezentate

Rezultatele verificării anuale a 
activității rezidenților parcului 

Cuprins



METODOLOGIA

Acest raport este pregătit în 
baza:

• Rapoartelor trimestriale 
prezentate de rezidenții 
parcului

• Rezultatelor verificării 
anuale a activității 
rezidenților parcului de 
către entitățile de audit



Evoluția 
principalilor 
indicatorilor 

raportați 
trimestrial de 

rezidenții* 
Moldova IT Park 

pentru anul 2020

*672 companii care au aplicat 
regimul special de impozitare 

cel puțin 1 lună pe parcursul 
anului 2020



la 31 decembrie 2020

658 rezidenți
Venitul din vânzări 

prognozate

4.11 miliarde MDL
Venitul din vânzări 

realizate

5,00 miliarde MDL

Salariul mediu lunar 
la 31 decembrie 2020

28,015 lei
Investiții în activitatea 

rezidenților

117 milioane MDL
Din care provine capitalul 
celor 145 companii străine

34 țări
la 31 decembrie 2020

12,024 angajați

Rezultatele
Moldova IT Park
în 2020
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Numărul și profilul 
rezidenților



Evoluția numărului rezidenților
2018 – 2020 
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2018 2019 2020

La 31 decembrie 2020 Moldova IT Park număra 658
rezidenți activi, dintre care 513 companii cu capital
local și 145 companii cu capital străin.

Acest indicator a crescut cu 25% comparativ cu anul
2019 și cu 95% comparativ cu anul 2018. Astfel, la
finele anului 2020 numărul rezidenților Moldova IT Park
aproape că s-a dublat comparativ cu primul an de
activitate a parcului.

Cea mai mare rată de creștere în ultimii 3 ani a fost
înregistrată de companiile cu capital local (513 vs. 242
rezidenți), însă companiile cu capital străin și-au
majorat, de asemenea, prezența în parc cu peste 50%
în această perioadă (145 vs. 96 rezidenți).

Totodată, se observă o încetinire a ritmului anual de
creștere a numărului de rezidenți datorită gradului
sporit de absorbție a companiilor eligibile active pe
piața locală încă din primii ani de activitate a parcului.

Numărul companiilor cu capital local

Numărul companiilor cu capital străin

153

212

276

338
387

432

480

525 552
575

616

658

+55%

+25%



Fluctuația numărului rezidenților
pe parcursul anului 2020 

Rezidenți la 
1 ianuarie 2020

Companii care au 
pierdut statutul de 

rezident în 2020

Companii care au 
obținut statutul de 

rezident în 2020

525 172 39 658

Rezidenți la 
31 decembrie 2020

172 companii au aderat la Moldova IT Park în 2020, 

dintre care:

• 21 cu capital străin (dintre care 15 sunt nou-create*)

• 151 cu capital local (dintre care 113 sunt nou-create*)

• 128 create în 2018-2020 (dintre care 95 create în 2020)

*create în anii 2018-2020, după lansarea Moldova IT Park

În perioada analizată 39 companii au reziliat contractul
cu Administrația parcului din motive conomice / de
sistare / lipsă a activității / lichidare (25) / nerespectare a
condițiilor contractuale (8) / alte motive (6), dintre care:

• 15 cu capital străin 

• 24 cu capital local 

• 22 create în 2018-2020



513 
companii cu 
capital local

22%

78%

145 companii 
cu capital străin din 34 țări

513 companii 
cu capital local

• Dintre care 52 sunt create 
în perioada 2018-2020

• Dintre care 276 sunt create 
în perioada 2018-2020

La finele anului 2020 Moldova IT Park număra
658 rezidenți, dintre care 145 companii cu
capital străin din 34 țări și 513 companii cu
capital local.

328 companii rezidente (~50%) au fost
incorporate în ultimii 3 ani, după lansarea
Moldova IT Park, fapt care ne permite să
concluzionăm că regimul special de impozitare și
operare aplicabil rezidenților parcului IT a
stimulat simțitor crearea companiilor noi.

Profilul rezidenților
la finele anului 2020 



Țara Număr de companii

SUA 25

România 18

Italia 13

Germania 11

Marea Britanie 11

Franța 9

Rusia 7

Olanda 6

Belgia 4

Cipru 4

Elveția 3

Estonia 3

Turcia 3

Ucraina 3

Danemarca 2

India 2

Israel 2

Țara Număr de companii

Polonia 2

Spania 2

Suedia 2

Africa de Sud 1

Argentina 1

Australia 1

Austria 1

Azerbaidjan 1

Bangladesh 1

Bulgaria 1

Cehia 1

Insulele Virgine Britanice 1

Iordania 1

Irlanda 1

Kazahstan 1

Malta 1

Serbia 1

• 145 companii cu 
capital străin

• 34 țări*

2020

• 137 companii cu 
capital străin 

• 33 țări*

2019

• 97 companii cu capital 
străin

• 28 țări*

2018

Geografia rezidenților cu capital străin

*fără Republica Moldova
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Venitul din vânzări



Dinamica venitului din vânzări prognozat vs. realizat
2018 – 2020, milioane lei

Venitul din vânzări prognozat

Venitul din vânzări realizat
Venitul din vânzări realizat de companiile rezidente în
anul 2020 este de 4 995,9 milioane lei, fiind cu 1,347.9
milioane lei sau cu 37% mai mare comparativ cu
anul precedent.

În doar al treilea an de activitate a Moldova IT Park
rezidenții acestuia au realizat o cifră de afaceri de 2.6
ori mai mare decât cea înregistrată în anul 2018.

De asemenea, similar anilor trecuți, se observă
păstrarea tendinței de depășire a venitului din
vânzări prognozat cu circa 22% în anul 2020 în
pofida situației pandemice.

Rezultatele remarcabile înregistrate de rezidenții
Moldova IT Park confirmă caracterul dinamic al
sectorului IT, nivelul sporit de adaptare a acestuia în
condiții de criză, dar și capacitatea de valorificare a
oportunităților.

2018 2019 2020

1 878,05 1 909,05

2 886,9

3 648,0

4 110,1

4 995,9

+2%

+26%

+22%

+91%

+162%

+37%

x 2.62



În primele trimestre ale anului 2020 a
fost înregistrată cea mai lentă rată de
creștere a cifrei de afaceri față de
trimestrul precedent:
• -4% în primul trimestru
• -1% în al 2-lea trimestru
• +6% în al 3-lea trimestru

Abia în al 3-lea trimestru al anului
2020 vânzările înregistrate de
rezidenții Moldova IT Park au
depășit vânzările înregistrate în al
4-lea trimestru al anului 2019.

Totodată, în 2020 a fost înregistrată
cea mai înaltă rată de creștere a
venitului din vânzări trimestrial
înregistrat comprativ cu perioada
precedentă:
• +40% în al 4-lea trimestru

205,7

440,5
538,4

724,5718,5

855,5
912,5

1 161,5
1 111,2 1 099,8

1 162,5

1 622,4

T1 T2 T3 T4

+40%
Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

Dinamica trimestrială a venitului din vânzări
2018 – 2020, milioane lei



* Din numărul total de 633 companii active rezidente la finele anului 2020, inclusiv 22 companii care nu au înregistrat venituri din
vânzări pe parcursul anului 2020 (5 – cu capital străin, 17 – cu capital local)

Distribuția rezidenților 
în funcție de venitul din vânzări realizat în 2020

465*

76
61
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0 – 5 milioane 

lei

5 -10 milioane

lei

10 – 25 

milioane lei

25 – 50 

milioane lei

50 – 100 

milioane lei

> 100

milioane lei

465 din companiile rezidente ale
Moldova IT Park (73.5% din total) au
realizat pe parcursul anului 2020
venituri din vânzări de până la 5
milioane de lei, fiind urmate de cele
76 companii (12% din total) care au
avut o cifră de afaceri între 5 – 10
milioane lei în aceeași perioadă.

Totodată, 61 companii rezidente
(9.6% din total) au înregistrat
venituri situate în intervalul 10-25
milioane, iar 31 companii (4.9% din
total) au depășit cifra de afaceri de
25 milioane lei în anul 2020.



Structura cifrei de afaceri totale
în funcție de venitul din vânzări realizat de diferite categorii de 
rezidenți în 2020, milioane lei

1/3 din cifra de afaceri (i.e. 34% din total) a
fost realizată pe parcursul anului 2020 de
rezidenții Moldova IT Park cu venituri din
vânzări de peste 100 milioane lei per
companie (în total 8 companii).

Totodată, ¼ din cifra de afaceri total
realizată în parc li se datorează companiilor
care au venituri anuale de până la 10
milioane de lei.

De asemenea, cele 61 companii cu venituri
din vânzări cuprinse între 10-25 milioane au
au realizat cumulativ 974 milioane lei sau
20% din cifra de afaceri totală înregistrată în
parc în anul 2020.

682,5, 14%

516,6, 10%

974,2, 20%

515,2, 10%

581,1, 12%

1711,1, 34%

0 – 5 milioane lei 5 -10 milioane lei 10 – 25 milioane lei

25 – 50 milioane lei 50 – 100 milioane lei > 100 milioane lei



Cifra de afaceri
Rezidenți activi 
cu capital străin

Structura, 
% din total

Cifra de afaceri 
totală, milioane lei

Ponderea, 
% din total

Rezidenți activi
cu capital local

Structura, 
% din total

Cifra de afaceri 
totală, milioane 

lei

Ponderea,
% din total

0 – 5 milioane lei 73 15,7% 142,8 20,9% 392 84,3% 539,7 79,1%

5 -10 milioane lei 27 35,5% 184,6 35,7% 49 64,5% 332,0 64,3%

10 – 25 milioane lei 25 41% 417,9 42,9% 36 59% 556,3 57,1%

25 – 50 milioane lei 7 46,7% 233,9 45,4% 8 53,3% 281,3 54,6%

50 – 100 milioane lei 6 75% 428,6 73,7% 2 25% 152,5 26,3%

> 100 milioane lei 5 62,5% 1 253,0 73,2% 3 37,5% 458,1 26,8%

TOTAL 143 22,6% 2 660,8 53,4% 490 77,4% 2 320.0 46,5%

Distribuția venitului din vânzări
generat în 2020 de companii în funcție de capitalul lor social*

53,4% din cifra de afaceri (i.e. 2,660.8 milioane lei) a fost realizată pe parcursul anului 2020 de cele 143 companiile rezidente cu capital străin.

Totodată, companiilor cu capital local (77.4% din total) le revine 46.5% din cifra de afaceri total realizată în parc în anul 2020.



Cifra de afaceri
Rezidenți 

activi, 
total

Structura, 
%

Cifra de 
afaceri 
totală, 

milioane 
lei

Ponderea, 
%

Rezidenți 
activi, 

care 
activează > 

3 ani

Structura, 
% din total

Cifra de 
afaceri 
totală, 

milioane 
lei

Ponderea, 
% din total

Rezidenți 
activi,

incorporați 
în 2018-

2020

Structura, 
% din 
total

Cifra de 
afaceri 
totală, 

milioane 
lei

Ponderea, 
% din total

0 – 5 milioane lei 465** 73,5% 682,5 13,7% 201 43,2% 356,4 52,2% 264 56,8% 326,1 47,8%

5 -10 milioane lei 76 12,0% 516,6 10,4% 49 64,5% 328,2 63,5% 27 35,5% 188,4 36,5%

10 – 25 milioane lei 61 9,6% 974,2 19,6% 44 72,1% 731,2 75,0% 17 27,9% 243,0 25,0%

25 – 50 milioane lei 15 2,3% 515,2 10,3% 12 80% 428,1 83,1% 3 20% 87,1 16,9%

50 – 100 milioane lei 8 1,3% 581,1 11,6% 7 87,5% 497,2 85,6% 1 12,5% 83,9 14,4%

> 100 milioane lei 8 1,3% 1 711,1 34,4% 8 100% 1 711,1 100% 0 0% 0 0%

TOTAL 633 100% 4 980,8 100% 321 50,7% 4 052,2 81,4% 312 49,3% 928,5 18,6%

Distribuția venitului din vânzări
generat în 2020 de companii în funcție de vârsta lor*

Deși companiile care au fost create după lansarea Moldova IT Park la 1 ianuarie 2018 au atins aproape numărul companiilor care activează pe piața
locală mai mult de 3 ani, cele din urmă au generat în 2020 peste 80% din valoarea totală a cifrei de afaceri.



Creșterea veniturilor Venituri egale

Pentru a analiza dinamica venitului din vânzări realizat în 2020 comparativ cu 2019 au fost analizați cei 308 rezidenți care au activat în
cadrul Moldova IT Park pe parcursul întregilor ani 2019 și 2020.

Descreșterea veniturilor

189 companii au înregistrat venituri mai
mari în anul 2020 față de anul 2019.

61,4%

Creșterea totală a acestor companii în
cadrul Parcului constituie 920,6 milioane
lei.

Creșterea veniturilor Numărul companiilor

< 100 mii lei 17

100 – 300 mii lei 27

300 – 600 mii lei 21

600 – 1 000 mii lei 22

1 – 3 milioane lei 46

3 – 6 milioane lei 24

6 – 10 milioane lei 15

10 – 25 milioane lei 14

> 25 milioane lei 3

5 companii au rămas la același nivel privind
volumul din vânzări generat.

114 companii au înregistrat venituri mai
mici în anul 2020 decât în anul 2019.

Descreșterea totală a acestor companii în
cadrul Parcului constituie 162,3 milioane
lei.

37%

Descreșterea veniturilor Numărul companiilor

< 100 mii lei 17

100 – 300 mii lei 15

300 – 600 mii lei 20

600 – 1 000 mii lei 14

1 – 3 milioane lei 37

3 – 6 milioane lei 9

6 – 10 milioane lei 1

10 – 25 milioane lei 1

> 25 milioane lei 0

Dinamica venitului din vânzări
înregistrate de companii în 2020 față de 2019

Dinamica veniturilor din vânzări 
înregistrate în anul 2020 
comparativ cu anul 2019 este 
după cum urmează:



Venitul din vânzări per angajat
În funcție de dimensiunea companiilor

Revin unui angajat implicat 
în activitatea IT a companiei 

496 669 lei /an
Revin unui angajat implicat 
în activitatea IT a companiei 

457 072 lei / an
Revin unui angajat implicat 
în activitatea IT a companiei 

429 082 lei / an

Companii Micro & Mici

(< 49 angajați)

Companii Mijlocii

(50-249 angajați)

Companii Mari

(> 249 angajați)



Realizarea softului la comandă 
(62.01)

Alte servicii în domeniul IT 
(62.09)

Consultanța în 
domeniul IT (62.02)

Prelucrarea de date, 
administrarea paginilor web și 

activități conexe (63.11)

Servicii de editarea altor 
produse software 

(58.29)

50,8%
2 483,73 milioane lei

11,00%
535,89 milioane lei

4,2%
204,57 milioane lei

11,00%
537,91 milioane lei

14,2%
694,57 milioane lei

4 885,76 milioane lei  (97.8%) din venitul din vînzări total înregistrat de rezidenții parcului pe 

parcursul anului 2020 este generat de următoarele activități eligibile potrivit Legii 77/2016:

Structura veniturilor din vânzări per activități



Structura veniturilor în dinamică
Per genuri de activități eligibile, 2019-2020

Activitate Cod CAEM

Ponderea în 
venitul din vânzări 

din activitățile 
eligibile, 2019

Ponderea în 
venitul din 
vânzări din 
activitățile 

eligibile, 2020

Creșterea 
ponderii în 
vânzări din 
activitățile 

permise

Realizarea softului la comandă 62.01 49,1% 50.8% +1,7

Consultanța și alte servicii în domeniul IT 62.02, 62.09 29,7% 25.2% -4,5

Prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activitățile conexe 63.11 8,5% 11.0% +2,5

Editarea jocurilor de calculator și a altor produse software 58.21, 58.29 7,3% 7.7% +0,4

Activități de management al mijloacelor de calcul 62.03 1,3% 1.4% +0,1

Activități de design specializat, bazate pe utilizarea echipamentelor de 

calcul specializate de înaltă performanță 
74.10 0,9% 1.0% +0,1

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)

0,5% 0.6% +0,1

Activități ale portalurilor web 63.12 2,2% 2.0% -0,2

Instruire în domeniul calculatoarelor 85.59 (limitat) 0,2% 0.1% -0,1

Servicii de obținere de efecte speciale și filme de animație 59.12.14, 59.12.15 0,3% 0.3% -

Fabricarea de circuite integrate (analogice, digitale sau hibride) și 

microprocesoare 
26.11 (limitat) 0,0% 0.0% -

TOTAL 100% 100%



Exporturile vs. 
livrările locale
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Dinamica exporturilor vs. livrările locale
în perioada 2018-2020, milioane lei

Venitul din vânzări exportate

Venitul din vânzări locale

1 574,1

363,8

2 894,8

666,1

3 914,9

970,8

83%

17%

81%

19%

80%

20%

2018 2019 2020

+84%

+149%

+35%

Exportul de servicii realizat de companiile rezidente în
anul 2020 este de 3 914,9 milioane lei, fiind cu 1 020,1
milioane lei (~ 1 miliard lei) sau cu 35% mai mare
comparativ cu anul precedent.

În doar al treilea an de activitate a Moldova IT Park
rezidenții acestuia au realizat exporturi de 2.5 ori
mai mari decât cele înregistrate în anul 2018.

Veniturile din vânzări locale la fel au înregistrat o
creștere dinamică, atingând cifra de aproape 1
miliard lei în 2020, ceea ce este cu 45% mai mult
decât în anul 2019.

De asemenea, similar anilor precedenți, se menține
raportul de 4:1 dintre exporturi și livrările locale de
servicii și produse IT, cota livrărilor locale fiind în
ușoară creștere în pandemia care a sporit implicit
necesitățile pieței locale pentru soluții digitale.

x 2.49



Vânzări locale

970,8 milioane lei

Dintre care:
• 65,6% - Companii cu capital local (637,2 milioane lei)

• 34,4% - Companii cu capital străin (333,6 milioane lei)

• 149 companii livrează servicii și produse IT exclusiv pe 

piața locală

Vânzări exportate
3 914,9 milioane lei

Dintre care:
• 41,5% - Companii cu capital local (1 625,5 milioane lei)

• 58,5% - Companii cu capital străin (2 289,4 milioane lei)

• 351 companii livrează servicii și produse IT exclusiv pe piața 

internațională

• 107 companii livrează servicii și produse IT atât pe plan intern, cât și extern.

Structura exporturilor & livrărilor locale
pe parcursul anului 2020



41%

59%

Companii cu capital local

Companii cu capital străin

După originea capitalului social

81%

19%

Companii care activează pe piață > 3 ani

Companii create în anii 2018-2020

După vârsta companiilor rezidente

• Companiile nou create în perioada 2018-2020
exportă servicii/produse IT în valoare totală de
749,8 milioane lei (i.e. 19% din total exporturi).

• Companiile care activează pe piața mai mult de 3
ani exportă servicii /produse IT în valoare totală de
3 165 milioane lei (i.e. 81% din total exporturi).

• 59% din exporturile înregistrate în anul 2020 de
rezidenții Moldova IT Park provin din activitatea
companiilor cu capital străin (2 289,4 milioane
lei).

• Companiile cu capital local au generat exporturi în
valoare de 1 625,5 milioane lei (i.e. 41% din total).

Structura exporturilor, 2020 
după originea capitalului și vârsta companiilor rezidente



Realizarea softului la comandă (62.01)
47,01%
1 839,42 milioane lei

Alte servicii în domeniul IT (62.09)
16,7%
655,85 milioane lei

Top 5 servicii 

Consultanța în domeniul IT (62.02)
12,37%
484,04 milioane lei

Prelucrarea de date, administrarea paginilor 
web și activități conexe (63.11)
12,15%
475,30 milioane lei

Servicii de editarea jocurilor la calculator (58.21)
4,30%
168,39 milioane lei

Realizarea softului la comandă (62.01)
66,36%
648,30 milioane lei

Prelucrarea de date, administrarea paginilor 
web și activități conexe (63.11)
6,45%
62,61 milioane lei

Top 5 servicii prestate pe piața 

Management a mijloacelor de calcul (62.03)
5,75%
55,81 milioane lei

Consultanța în domeniul IT (62.02)
5,34%
51,85 milioane lei

Editarea altor produse software(58.29)
4,32%
41,97 milioane lei

Top exporturi vs. livrări locale, 2020 



ÎMM-uri & companii 
nou-create
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AUGUST DOE

CFO, co-founder

ÎMM-uri & Companii mari
2020

Venitul din vânzări generat
1 711,2 milioane lei

35%

504 companii
Micro & Mici

91%

Vânzări locale
381,8 milioane lei

Vânzări exportate
1 301,7 milioane lei

Numărul de angajați
4 334 persoane

40%

34%

38%

5,4%

30 companii
Mijlocii

Vânzări locale
142,2 milioane lei

Vânzări exportate
614,3 milioane lei

Numărul de angajați
2 386 persoane

15

16

21%

Venitul din vânzări generat
768,6 milioane lei

16

1%

5 companii
Mari

Vânzări locale
138,6 milioane lei

Vânzări exportate
951,3 milioane lei

Numărul de angajați
3 041 persoane

16

25%

26%

Venitul din vânzări generat
1 143,5 milioane lei

23%

* În funcţie de numărul mediu anual de salariaţi și cifra anuală de afaceri

Dintre care 113 companii cu capital străin Dintre care 16 companii cu capital străin Dintre care 3 companii cu capital străin



2018 2019 2020

93 rezidenți
incorporați în 2018

222 rezidenți
Incorporați în 2018-2019

328 rezidenți
Incorporați în 2018-2020

Numărul de companii create în anii 2018-2020
reprezintă 49,8% din numărul total de
rezidenți activi la finele anului 2020.

938,34 milioane lei (18,9% din total)
Venitul total înregistrat

924,43 milioane lei (19,0% din total)
Venitul din activitățile eligibile

Din 328 companii create în 2018-2020, 93
companii sunt create în anul 2020 (i.e. 28%)

55 companii cu capital străin
273 companii cu capital local

3 121 angajați (i.e. 26% din total)

La finele anului 2020:

• 175,92 milioane lei (19,03%) din
vânzări locale

• 748,50 milioane lei (80,9%) din
exporturi

Companii nou-create
în perioada 2018-2020



Venitul din vânzări, milioane lei

70,5

10,3

428,1

324,9

103,2

80,8

939,8

649,3

290,5

Companii cu capital străin

Companii cu capital local

2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 010

233

1 243

467

1 928

1 196

Companii cu capital străin

Companii cu capital local

1 710

1 243

3 124

Numărul de angajați

Evoluția companiilor nou-create
în perioada 2018-2020



Investițiile

5



Investițiile în activitatea rezidenților
în perioada 2018-2020, milioane lei

22,9

61,8

42
7,6

30 74,8

2018 2019 2020

Capital străin Capital local

30,5

91,8

116,8

Volumul investițiilor în activitatea rezidenților a atins
valoarea de 116,8 milioane lei în anul 2020, înregistrând o
creștere cu 25 milioane lei sau 27% comparativ cu anul
2019.

Raportul între volumul investițiilor realizate de companiile
cu capital străin și cele cu capital local a constituit 3:1 în anul
2018 și 2:1 în 2019 în favoarea companiilor cu capital social
străin.

În anul 2020 suma investițiilor realizate de companiile cu
capital local a depășit volumul înregistrat de companiile cu
capital străin cu 78%.

Totodată, volumul investițiilor companiilor create în 2018-
2020 în activitatea lor în anul 2020 acoperă 13,6% a
investițiilor total efectuate, fiind la nivelul de 15,9 milioane
lei.



Angajații & 
salariile
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Evoluția numărului de angajați
în perioada 2018-2020

12 024 angajați
în cadrul companiilor rezidente Moldova IT Park la finele 
anului 2020, ceea ce depășește cu 2 318 angajați sau cu 
23,8% valoarea înregistrată în 2019 și aproape dublu 
comparativ cu primul an de activitate a parcului.

Numărul angajaților în companii cu capital local

Numărul angajaților în companii cu capital străin

3 544
4 537

5 641

3 200

5 169

6 383

6 744

9 706

12 024

+44%

+78%

2018 2019 2020

Ponderea angajaților direct implicați în desfășurarea
activităților IT se păstrează la același nivel pe parcursul
celor 3 ani analizați – cca. 88% din numărul total de salariați
în cadrul companiilor rezidente.

Numărul de salariați în cadrul companiilor rezidente a
crescut cu 44% în anul 2019 și cu 78% în 2020 comparativ cu
cel înregistrat în anul 2018.

Astfel, la finele anului 2020, companiile cu capital local
generau 6 383 locuri de muncă, iar cele cu capital străin –
5 641 locuri de muncă.

+24%



Numărul angajaților implicați direct în desfășurarea 

activităților eligibile este de 10 668 persoane, ceea 

ce reprezintă 88,7% din numărul total de salariați.

69%

31%

Numărul de bărbați implicați direct în desfășurarea 
activităților eligibile este de 7 347 persoane, iar femei
– 3 321 persoane.

12 024 angajați în cadrul companiilor rezidente

88,7% 11,2%

5 941

8 444

10 668

2018 2019 2020

72% 70% 69%

28% 30% 31%

2018 2019 2020

Evoluția structurii angajaților
în perioada 2018-2020



Dinamica locurilor de muncă
în 2020 față de 2019

Creșterea numărului 
de angajați

Numărul de angajați 
nu s-a schimbat

Descreșterea numărului 
de angajați

125 companii au înregistrat în anul 2020
mai multe locuri de muncă decât în 2019.

40,6%

Creșterea totală a acestor companii în
cadrul Parcului constituie 1 120 angajați.

Creșterea 
locurilor de 
muncă

Numărul companiilor

1 - 10 99

10 - 20 14

20 - 50 8

50 - 100 2

> 100 2

În anul 2020, 84 companii au rămas la
același nivel privind locurilor de muncă,
dintre care 9 companii nu au avut angajați.

99 companii au înregistrat în anul 2020 un
număr redus al locurilor de muncă
comparativ cu anul 2019.

Numărul locurilor de muncă a acestor
companii în cadrul Parcului a scăzut cu 461
angajați.

32%

Descreșterea locurilor 
de muncă

Numărul companiilor

1 - 10 90

10 - 20 8

20 – 50 3

50 - 100 -

> 100 -

Pentru a analiza dinamica angajaților pe parcursul anului 2020 comparativ cu 2019 au fost analizați cei 308 rezidenți care au activat în
cadrul Moldova IT Park pe parcursul întregilor ani 2019 și 2020.



Numărul angajaților străini în cadrul companiilor rezidente
Moldova IT Park este în creștere. Astfel, la sfârșitul anului
2020, 96 cetățeni străini desfășurau activitate de muncă în
folosul companiilor rezidente pe teritoriul Republicii
Moldova.

În anul 2019 acest indicator a crescut cu cca 70% comparativ
cu anul 2018, și în anul 2020 cu 26% față de perioada
precedentă.

Din numărul total de 96 angajați cetățeni străini, 60
persoane din 27 țări au obținut permis de ședere în cadrul
programului IT Viza, 15 rezidenți doar în anul 2020 (11
manageri și 4 specialiști IT).

2018 2019 2020

45

76

96
+26%

Atragerea specialiștilor străini
în perioada 2018-2020

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2020/02/IT-Visa_RO_last.pdf


Salariul mediu lunar
la finele anului 2020

Salariul mediu lunar la finele anului 2020 era de 
28 015 lei per angajat, ceea ce depășește atât 
salariul mediu lunar înregistrat la finele anilor 
2018 (25,194 lei) și 2019 (27,281 lei) respectiv.

După categoria companiilor

Cu capital străin – 29 324 lei

Cu capital local – 27 600 lei

Nou-create – 25 468 lei

Companii micro & mici – 28 712 lei

Companii mijlocii – 24 016 lei

Companii mari – 25 688 lei

2%

8%

11%

25%

20%

17%

9%

4%

2%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

1 - 5

5 - 10

10 - 15

15 - 25

25 - 35

35 - 50

50 - 70

70 - 100

100 - 150

150 - 340

Ponderea companiilor după salariul mediu lunar per 
angajat implicat direct în activitatea IT, %

mii lei
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Tipul proiectelor & 
sectoarelor de 

cooperare



Tipurile proiectelor 

266

446

576

2018 2019 2020

B2B

• În anul 2020, 576 companii dezvoltau
proiecte B2B, fiind cel mai frecvent tip de
proiecte realizate de rezidenții Moldova IT
Park încă din primul an de activitate.

• Rata creșterii numărului de proiecte B2B
este de 29% în anul 2020 față de anul
precedent și 116,5% comparativ cu anul
2018.

79

125

158

2018 2019 2020

B2C

34
36

46

2018 2019 2020

B2G

• Proiectele B2C sunt pe al 2-lea loc printre
proiecte în care sunt implicate companiile
rezidente.

• Rata creșterii numărului de proiecte B2C
este de 26,4% în anul 2020 față de anul
precedent și 100% comparativ cu anul
2018.

• La finele anului 2020, 46 companii livrau
servicii în cadrul proiectelor B2G, 3 dintre
acestea fiind elaborate pentru statele
străine.

• Rata creșterii numărului de proiecte B2G
este de cca 28% în anul 2020 față de anul
precedent și 35% comparativ cu anul
2018.



Domeniile de activitate

Activitatea bancară

Telecomunicații

Educație

Administrație publică

Medicină

Comerț

Transport

Divertisment

Turism

Agricultura

Alte

27

66

25

26

22

96

29

43

20

8

125

33

107

34

27

40

168

38

75

25

18

43

45

128

52

30

46

208

66

98

36

25

44

27
33

45

66

107
128

25
34

52

26 27
30

22

40
46

96

168

208

29
38

66

43

75

98

20
25

36

8

18

25

125

43 44



Contribuția la Bugetul 
Public Național
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Contribuția rezidenților la Bugetul Public Național
în perioada 2018-2020, milioane lei

129,2

268,3

387,1

211

134,9

152,3

2018 2019 2020

Impozit unic Alte impozite și taxe

340,2

403,2

539,4

Rezultatul creșterii pozitive a numărului rezidenților în
cadrul Parcului, precum și vânzărilor companiilor rezidente a
contribuit la majorarea încasărilor în Bugetul Public
Național.

Conform datelor prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, în
anul 2020 contribuția rezidenților Moldova IT Park la
Bugetul public național a constituit 539,4 milioane lei,
dintre care 387,15 milioane lei aferente impozitului unic și
152,3 milioane lei aferente altor impozite și taxe.

Valoarea impozitelor și taxelor achitate de rezidenților
Parcului a crescut cu 34% sau 136,2 milioane lei în anul
2020 față de anul 2019, și cu 59% sau 199,2 milioane lei
comparativ cu anul 2018.

Valoarea încasărilor generate de impozitul unic s-a majorat
cu 44% sau 118,8 milioane lei în 2020 față de anul 2019, și s-
a triplat comparativ cu primul an de operare a Parcului.

+19% +34%



Rezultatelor 
verificării anuale 

a activității 
rezidenților 

parcului de către 
entitățile de 
audit pentru 

anul 2020



Valabilitatea înregistrării în Republica 
Moldova ca subiect al activității de 
întreprinzător

Desfășurarea activității în sediul și 
subdiviziunile amplasate pe teritoriul 
Republicii Moldova 

Generarea a cel puțin 70% din venitul din 
vînzări de activitățile eligibile pentru a fi 
desfășurate în parcul IT

Metodologia verificării

Termenul de prezentare a rezultatelor
verificării pentru anul 2020 (anume 30 aprilie
2021) și indicatorii de verificare, a fost aprobat
prin Decizia Administrației „Moldova IT Park”
nr. 7 din 31 decembrie 2020.

Informarea angajaților despre 
particularitățile asigurării sociale şi 
medicale, precum şi despre particularităţile 
impozitului pe venit din salariu

1

2

3

4

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2021/01/Decizia-nr.-7_31.12.2020_verificarea-anuala-2020.signed.pdf


Verificarea anuală a activității rezidenților Moldova IT
Park pentru 2020 a fost efectuată de către 70 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).

Entitățile de audit

1
1

3

9

18

35

Numărul entităților de audit care au efectuat 
verificarea anuală pentru anul 2020

>100

50-100

20-49

10-19

5-9

1-4

rezidenți

rezidenți

rezidenți

rezidenți

rezidenți

rezidenți

1
1 3

9

18

37

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


633

Numărul rezidenților cu 
obligația raportării

Prezentarea rezultatelor

623

Numărul rezidenților care au 
prezentat rapoartele anuale,
ceea ce constituie 97,9%

507

Numărul rezidenților care au 
prezentat rapoartele anuale până 
la 30.04.2021 (termenul stabilit în 
Decizia Administrației nr. 7 din 
31.12.2020).



Valabilitatea înregistrării în Republica 
Moldova ca subiect al activității de 
întreprinzător

✓100%

✓100%

✓100%

✓99,84%

Rezultatele verificării anuale



01 Valabilitatea înregistrării în Republica Moldova ca 
subiect al activității de întreprinzător

100%
Din numărul total de rezidenți, care și-au onorat 
obligația de prezentare a rezultatelor verificării 
pentru anul 2020, 623 companii (i.e.100%) sunt 
companii active, înregistrate în Republica Moldova. 

Companii cu contracte 
reziliate
Din acestea 623 companii, 4 companii și-au 
reziliat contractele pe parcursul anului 2020.

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.



Desfășurarea activității în sediul și subdiviziunile 
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova 

02
Indicator Valoarea

Mențiuni în certificatul SFS despre desfășurarea activității în străinătate / 
Contract de chirie / proprietate în străinătate

Nu au fost raportate

Numărul total de angajați la data de 31.12.2020 12 074 persoane

Numărul angajaților cetățeni ai Moldovei, care își desfășoară 
activitatea de muncă pe teritoriul Moldovei

11 961 persoane

Numărul angajaților cetățeni ai Moldovei, care își 
desfășoară activitatea de muncă în afara Moldovei

9 persoane

Numărul angajaților cetățeni străini, care își
desfășoară activitatea de muncă pe teritoriul
Moldovei

100 persoane

Numărul angajaților cetățeni străini, care își
desfășoară activitatea de muncă în afara teritoriului
Moldovei

4 persoane



Generarea a cel puțin 70% din venitul din vînzări de 
activitățile eligibile pentru a fi desfășurate în parcul IT

03

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 4 758,3 milioane lei venituri din vânzări obținute pe
parcursul anului 2020 în cadrul Moldova IT Park, ponderea veniturilor
din vânzări generate de activitățile principale eligibile în parc este de
97,6%, adică 4 646,1 milioane lei.

Din numărul total de companii raportoare, 100% corespund
cerințelor Legii 77/2016 - activitate principală generează 70% sau mai
mult din venitul din vînzări al rezidentului parcului.



Venitul din vânzări total

înregistrat în perioada activării companiilor în 
cadrul Parcului, inclusiv luna tranzitorie, 

depășind prognoza cu cca 17%

4 062 milioane lei

Venitul din vânzări generat de 
toate activitățile eligibile

înregistrat în perioada activării 
companiilor în cadrul Parcului, inclusiv 
luna tranzitorie

4 646 milioane lei -
97,6% din total

4 758 milioane lei

Venitul din vânzări prognozat

2/3Rezidenți care au înregistrat venituri mai 
mari decât cele planificate pentru anul 2020



Ponderea genurilor de activitate în venitul înregistrat 
din activitățile eligibile

62.01
activități de realizare 

a soft-ului la comandă

2,2 mlrd lei
47,6 %

62.09
alte activități de 

servicii în tehnologia 
informației

0,69 mlrd lei
15,0 %

63.11
prelucrarea de date, 

administrarea paginilor 
web și activităţile conexe

0,59 mlrd lei
12,8 %

62.02
activități de consultanta 
în tehnologia informației

0,56 mlrd lei
12,1 %

58.29
activități de editare a 

altor produse software

0,20 mlrd lei
4,4 %

58.21
activități de editare a 
jocurilor de calculator

0,17 mlrd lei
3,6 %

62.03
activități de 

management al 
mijloacelor de calcul

0,07 mlrd lei
1,5 %

74.10
activități de design 

specializat

0,04 mlrd lei
0,93 %

63.12
activități ale portalurilor 

web

0,04 mlrd lei
0,83 %

59.12.15
servicii de obținere de 

filme de animație

10,5 milioane lei
0,23 %

85.59
instruirea în domeniul 

calculatoarelor

6,7 milioane lei
0,14 %

72.19
cercetare-dezvoltare în 
alte științe naturale și 

inginerie

0,02 mlrd lei
0,60 %

59.12.14
servicii de obținere de 

filme de animație

3,2 milioane lei
0,07 %

26.11
fabricarea 

componentelor 
electronice (module) 

0,19 milioane lei
0,00 %

Alte genuri de 
activitate eligibile 

nu au generat 
venituri



Informarea angajaților despre particularitățile asigurării sociale şi 
medicale, precum și despre particularitățile impozitului pe venit din 

salariu 
04

Caz de neinformare în scris a 
angajaților 1

2 caz de informare în ziua obținerii statutului de rezident
1 caz de informare după obținerea statutului de rezident

2 cazuri – nu a fost specificată data informării 
5



• Afex Service
• Alkont
• Altimeea
• Antelix Grup
• Asilex Consulting
• ATA Consult
• Audit ARC
• Audit Consulting Service
• Audit Data
• Audit Ecofis
• Audit Elit Consulting
• Audit Sedan
• Audit Service Sud
• Audit și Servicii Conexe
• Audit Stabil
• Audit TL
• Auditcomfix
• Audit-Complex
• Audit-Concret
• Avega-Audit
• Bakertilly
• Bas-Audit
• BDO
• Brio Prim
• Brodsky Uskov Looper

Reed Audit

• CECD Audit-Grup
• Concept
• Confidențial-Audit
• Consulting-Modern
• Contabil Principal
• Contaudit-Service
• Discont
• Divers Audit
• Ducont Audit Service
• Ecofin Audit Service
• Ernst & Young
• Estima Grup
• Excontaudit
• Express Audit Control
• First Audit International
• Flagman-D
• Global Audit
• Grant Thornton
• HLB Audit Services
• Intelcont Audit
• Invest Audit
• IP Audit Consult
• J&P Audit
• Leuaditfin
• Lodix Audit
• Logic Audit

• Manager Audit
• Modern Audit
• Molbiz Audit
• Moore Stephens KSC
• Optim Audit
• Oxtel-Audit
• Prim Audit
• PWC
• R&C Audit Expert
• Real Business Consulting
• Revcont-Audit
• Roit-Audit
• Societatea de audit 

Concept
• Start Audit
• Tax Advice
• Top Audit
• Total Audit
• Uenet & Audit
• Valaudit



CONTACTAȚI-NE

www.moldovaitpark.md

info@moldovaitpark.md

Facebook/MoldovaITPark

LinkedIn/moldova-it-park

http://www.moldovaitpark.md/
mailto:info@moldovaitpark.md

