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Raport elaborat la data de:  05 iulie 2022 

Entitatea evaluată: Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT park” (în continuare – Parc) 

Perioada: 01.01.2021 – 31.12.2021 

Activitatea Parcului este reglementată de: 

o Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației  

o Hotărârea Guvernului nr. 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru 

tehnologia informației „Moldova IT park” 

o Hotărârea Guvernului nr. 1143 din 20.12.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind 

evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației. 

Potrivit statutului său juridic, Administrația Parcului: 

o Este autoritate administrativă constituită de Guvern pentru administrarea unui parc 
pentru tehnologia informației. 

o Are statut de persoană juridică ce activează pe principii de autofinanțare. 
o Este înregistrată în Registrul de stat al unităților de drept la data de 29.12.2017, cod fiscal 

atribuit 1017601000172. 
o Este condusă de un administrator desemnat de Guvern, la propunerea Ministerul 

Economiei, pe un termen de 5 ani. 
o Are misiunea de asigurare a implementării politicilor statului în domeniul industriei TI prin 

gestionarea eficientă a Parcului. 
o Își constituie sursele de venit exclusiv din: 
a) cotizațiile obligatorii ale rezidenților Parcului 
b) veniturile din prestarea serviciilor de consultanță rezidenților Parcului 
c) veniturile aferente implementării de proiecte/programe privind dezvoltarea industriei TI 

și a ecosistemului pentru inovare digitală. 

Conform prevederilor HG nr. 298/2022, au fost operate modificări în HG nr.1143/2017, a fost 
actualizată componența Comisiei de evaluare și ajustate obiectivele de evaluare. 

În temeiul prevederilor art.17 din Legea nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia 
informației și pct.2 din Regulamentul privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia 
informației, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1143/2017, cu modificările ulterioare a fost 
instituită Comisia de evaluare a activității parcului pentru tehnologia informației în următoarea 
componență (Ordin ME nr. 67 din 05.07.2022): 

Ina Voicu    Secretar general, Ministerul Economiei 

Andrei Cușcă   șef al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și 

    economiei digitale, Ministerul Economiei 

Tatiana Casapu șef al Direcției politici de asigurări sociale, Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122877&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128139&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128139&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128139&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128139&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128139&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128139&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131280&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=131280&lang=ro
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Lilia Malai  consultant superior al Secției fondurilor de dezvoltare, Direcția 

Investiții Publice, Ministerul Finanțelor 

Lucia Potereanu șef al Direcției organizare conformare din cadrul Direcției Generale 

Conformare, Serviciul Fiscal de Stat  

Igor Ștefaneț   șef al Direcției investiții și protejarea investițiilor,   

    Agenția de Investiții 

Marina Bzovîi director executiv, Asociația Națională a Companiilor private din 

domeniul TIC  

Conform ultimilor modificări operate în HG nr.1143/2017, activitatea parcului pentru tehnologia 
informației „Moldova IT park” este evaluată din perspectiva îndeplinirii următoarelor Obiective: 

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

2) respectarea întrunirii condiției privind ponderea produselor și/sau serviciilor în 
domeniul IT în venitul total din vânzări al rezidenților mai mare de 70%; 

3) creșterea volumului exportului produselor și/sau serviciilor în domeniul IT de către 
rezidenții parcului; 

4) asigurarea mecanismelor de atragere, consiliere și susținere a noilor rezidenți; 
5) facilitarea creșterii volumului investițiilor în activitatea rezidenților parcului; 
6) facilitarea și susținerea proiectelor inovaționale ale rezidenților parcului IT; 
7) stabilirea parteneriatelor internaționale pentru transferul de cunoștințe și tehnologii 

IT, inclusiv atragerea specialiștilor IT străini; 
8) creșterea numărului locurilor de muncă calificate în domeniul IT.  

Situația generală la nivelul Parcului la finele anului 2021 este prezentată de cifrele din imaginea 
de mai jos:  

 

 

 

960

Rezidenți activi

15,170+

Angajați

36,100 lei

Salariul mediu lunar

5.6 miliarde lei

Venit din vânzări 

prognozat pentru 2021

6.85 miliarde lei

Venit din vânzări total 
generat în 2021

86%

Ponderea exportului în 
venitul de vînzări eligibile
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Rezultatele evaluării Comisiei: 

Raportul este elaborat în baza informației anuale privind activitatea Administrației parcului 
„Moldova IT park” și a rezidenților acestuia pe parcursul anului 2021, rezultatelor de verificare 
anuală a rezidenților parcului pentru anul 2021 (efectuate de entitățile de audit), prezentate de 
către Administrația parcului în adresa Ministerului Economiei la data de 23.06.2022. 

Scopul raportului este de a evalua activitatea rezidenților și Administrației  parcului în anul 2021, 
prin prisma realizării obiectivelor sus-menționate.  

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 
Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT 
park”. 

Totodată, activitatea rezidenților parcului este supusă anual, în mod obligatoriu, verificării 
îndeplinirii indicatorilor necesari pentru dobândirea şi menținerea statutului rezidentului 
parcului pentru tehnologia informației, conform  prevederilor art.18 din Legea nr.77/2016. 
Conform aceluiași articol, indicatorii specificați în lege şi supuși verificării sînt stabiliți de către 
Administrația parcului, iar verificarea este efectuată de către entitățile de audit. 

Conform Deciziei Administrației Parcului nr. 1 din 12.01.2022, au fost supuși verificării următorii 
indicatori: 

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. 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 2021 a fost 30 aprilie 2022.  

Verificarea anuală a activității rezidenților Moldova IT park pentru 2021 a fost efectuată de către 
73 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 /2017 privind auditul situațiilor 
financiare. 
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La 31 decembrie 2021: 

o 883  rezidenți aveau obligația de raportare pentru anul 2021; 
o 16 companii care au reziliat contractele cu Administrația MITP în anii 2021-2022 au 

prezentat, de asemenea, rapoartele de verificare anuală pentru a confirma activitatea sa 
în conformitate cu cerințele legale; 

o 12 companii rezidente nu și-au onorat obligația de prezentare raportului de verificare 
anuală, acestora fiindu-le retras titlul de rezident al parcului; 

o termenul de prezentare stabilit de Administrație fiind respectat în proporție de 88%. 

Astfel, în rezultatul verificărilor activității rezidenților Moldova IT park pentru anul 2021, 
efectuate de către entitățile de audit s-a constatat următoarele: 

- La 100 % din companii a fost confirmată valabilitatea înregistrării în Republica Moldova 

ca subiect al activității de întreprinzător; 

- 100 % din companii au desfășurat activitatea în sediile și subdiviziunile amplasate pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

- 97 % din companii au generat cel puțin 70% din venitul din vânzări de la activitățile 

eligibile pentru a fi desfășurate în parcul IT; 

- 99 % din companii au informat angajații despre particularitățile asigurării sociale şi 

medicale, precum și despre particularitățile impozitului pe venit din salariu în termenul și 

modul stabilit de legislație. 

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

Numărul total al rezidenților la finele anului 2021 constituia 960 companii. Astfel, numărul 
rezidenților a crescut cu 302 companii, reprezentând o creștere cu 46% în anul 2021 comparativ 
cu anul 2020.  

Este de remarcat faptul că aceasta este cea mai mare creștere înregistrată de la lansarea Parcului 
(+187 rezidenți în 2019 vs. 2018 și +133 rezidenți în 2020 vs. 2019).  

Creșterea medie trimestrială a numărului rezidenților în cadrul Parcului în anul 2021 constituie 
75 companii, ceea mai mare creștere fiind înregistrată în al 2-lea trimestru (+89 companii).  

Ponderea rezidenților MITP după originea capitalului 
social, 2021: 
Numărul companiilor cu capital local: în cadrul Parcului 

crește cu o viteză mai mare decât numărul companiilor cu 
capital străin, reprezentând 82% din numărul total a 
rezidenților (sau 786 companii) la finele anului 2021 
comparativ cu 78% înregistrate la finele 2020 (sau 513 
companii).  

Numărul companiilor cu capital străin: reprezintă 18% (sau 174 companii) la finele anului 2021. 
Fluctuația numărului de rezidenți: pe parcursul anului 2021, 350 companii au obținut statutul de 
rezident al parcului, dintre care:  
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o 40 cu capital străin: dintre care 25 create în 2021  
o 310 companii cu capital local: dintre care 206 sunt create în 2021 
o 286 companii nou-create după lansarea Parcului: dintre care 231 create în 2021. 

În aceiași perioadă, 48 companii au pierdut statut de rezident al MITP în 2021, dintre care:  

o 11 companii cu capital străin  
o 37 companii cu capital local (dintre care 6 sunt create în 2021)  
o 32 companii nou-create după lansarea MITP (dintre care 6 create în 2021)  

Motivele rezilierii contractelor: unilateral prin decizia Administrației pentru nerespectarea 
prevederilor contractuale (23); Suspendarea activității/lichidarea companiei (8); Restructurarea 
companiei/lipsa activității (17). 

Venitul prognozat din vânzări pentru anul 2021 a fost de 5,579 milioane lei.  

Venitul realizat de companiile raportoare pe parcursul anului 2021 a atins valoarea de 6,857 
milioane lei, și este cu 37% mai mare comparativ cu anul trecut. Aceasta evoluție se datorează 
atât creșterii numărului rezidenților, cât și majorării volumului vânzărilor realizate de rezidenții 
înregistrați în cadrul Parcului în anii precedenți. 

În 2021 rezidenții au generat o cifră de afaceri de 3.6 ori mai mare comparativ cu primul an de 
activitate a Parcului. Astfel, în cei 4 ani de activitate ai Parcului, au fost realizate venituri 
cumulative de 17.4 miliarde lei. 

Totodată, se observă tendința de depășire a venitului prognozat și în anul 2021 – venitul realizat 
a depășit prognoza cu 23%. 

Structura cifrei de afaceri în funcție de venitul din vânzări realizat de diferite categorii de rezidenți 
în 2021: 

 

 

879

875

1,1421,110

567

2,295

0-5 mln lei 5-10 mln lei 10-25 mln lei 25-50 mln lei 50-100 mln lei > 100 mln lei

Totodată, ¼ din venituri le din vânzăr i

(26%) realizate în Parc sunt generate de

785 companii (86%) cu venituri anuale de

până la 10 mil ioane lei per companie

(1,754 milioane lei în total) .

Compani i le rez idente cu venit anual de 10-

25 milioane lei reprez intă 4% din numărul

tota l de companii anal izate ș i acoperă 17%

din total venituri din vânzări .

1/3 d in  c ifra  de afaceri  (33%) pe 
parcursul  anulu i 2021 a  fost real izată 
de 12 rez idenți  MITP (1.3% din  
numărul total )  cu venituri  de peste 
100 mil ioane le i  per  companie.  

24% din ci fra  totală de afaceri  este 

generată de 115 compani i  (13%) 

venitur i le cărora  sunt  cupr inse între 

25-100 milioane le i  ș i  atinge suma de 

1,677 mil ioane le i  în total .  
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Contribuția rezidenților la Bugetul Public Național: Dinamica pozitivă a vânzărilor rezidenților a 
avut un impact major asupra încasărilor la bugetul public național. Conform datelor prezentate 
de Serviciul Fiscal de Stat, în 2021 contribuția rezidenților la Bugetul Public Național a constituit 
735 milioane lei, dintre care 535 milioane lei aferente impozitului unic și 200 milioane lei aferente 
altor impozite și taxe. 

 

Valoarea impozitelor și taxelor achitate de 
rezidenții Parcului a crescut cu 36% sau 196 
milioane lei în anul 2021 față de anul 2020, fiind de 
2.2 ori mai mare comparativ cu anul 2018. 

Valoarea încasărilor generate de impozitul unic s-a 
majorat cu 38% sau 148 milioane lei în 2021 față de 
anul 2020 și a crescut cu 4 ori comparativ cu primul 
an de operare a Parcului. 

În total, pe parcursul anilor 2018-2021 rezidenții 
Parcului au contribuit la BPN cu impozite și taxe în 
valoare de 2 miliarde lei. 

 
 
 
 
Obiectivul de referință nr.2: Respectarea întrunirii condiției privind ponderea produselor și/sau 

serviciilor în domeniul IT în venitul total din vânzări al rezidenților 
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. 

Din cele 6.80 miliarde lei venituri din vânzări obținute pe parcursul anului 2021 în cadrul Parcului 
de către rezidenții supuși verificării anuale, ponderea veniturilor din vânzări generate de 
activitățile principale eligibile în parc este de 97.4%, adică 6.63 miliarde lei, inclusiv perioada 
tranzitorie – luna obținerii statutului de rezident. 

3 companii din cele 887 companii raportoare nu au întrunit condiția dată prin neîndeplinirea 
indicatorului ce ține de activitatea principală pe parcursul a mai mult de 2 luni calendaristice ale 
anului calendaristic în curs. Ca urmare, Administrația Parcului a emis Deciziile de retragere a 
titlului de rezident pentru aceste companii. 

În anul 2021, top 4 activități practicate în cadrul Parcului în funcție de cifra de afaceri generată 
au fost:  

1) Activitatea de realizare a softului la comanda (62.01) rămâne a fi activitatea care 
generează cea mai mare pondere a cifrei de afaceri și în anul 2021 (58%).  

2) Prelucrarea de date, administrarea paginilor web și activitățile conexe (63.11) și 

Alte impoz ite ș i  taxe  

Impozit unic  
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3) Consultanța în domeniul IT (62.02) și-au majorat ponderea în total venituri din vânzări 
față de anul trecut, atingând 15% și 13%, respectiv. 

4) Alte servicii în domeniul IT (62.09) și-au redus ponderea de la 14% la 1%, ca urmare a 
revederii genurilor de activitate atribuibile potrivit CAEM, precum și a procedurii de 
verificare anuală a rezidenților către entitățile de audit. 
 

Obiectivul de referință nr.3: Creșterea volumului exportului produselor și/sau serviciilor în 
domeniul IT de către rezidenții parcului 

Exportul de servicii realizat de rezidenți în anul 2021 este de 5,754 milioane lei, fiind cu 1,839 
milioane lei sau cu 47% mai mare comparativ cu anul 2020. 

În al 4-lea an de activitate a Parcului volumul 
vânzărilor exportate a crescut de 3.7 ori față de 
anul 2018.  

Ponderea exporturilor în cifra de afaceri totală a 
companiilor rezidente a atins cifra de 86%, 
înregistrând valoarea maximă din ultimii 4 ani.  

Livrările locale realizate de rezidenții Parcului au 
fost în valoare de 926 milioane lei, fiind cu 45 
milioane lei, sau -5% în descreștere față de anul 
2020.  

Ca urmare, ponderea livrărilor locale s-a redus cu 
15% comparativ cu anii precedenți. 

Majoritatea companiilor rezidente își prestează 

serviciile și/sau vând produsele doar pe piețele 

externe – 2020 (324 companii, 54% din total) și 

2021 (541 companii, 59% din total), fiind urmate de companiile care generează venituri din livrări 

mixte (26% în 2020 și 22% în 2021 din total).  

Cel mai mic număr de rezidenți – 120 companii în 2020 și 174 companii în 2021 livrează 

produse/servicii doar pe piața internă. Creșterea acestui indicator se datorează în mare parte 

companiilor noi aderate pe parcursul anului 2021. 

Este de remarcat că 6 companii, care activau în Parc în anul 2020, și-au extins portofoliul de clienți 
în 2021, începând să presteze servicii inclusiv și pe piețe străine. 

Obiectivul de referință nr.4: Asigurarea mecanismelor de atragere, consiliere și susținere a 
noilor rezidenți 

În vederea atingerii obiectivului de a atrage, consilia și susține potențialii și noii rezidenți, 

Administrația are setate în Planul său de activitate (aprobat în cadrul Adunării Generale anuale a 

rezidenților) o serie de mecanisme în acest sens. În anul 2021, aceste mecanisme au constituit, 

în mare parte, activitățile recurente ale Administrației. Aceste activități se referă la mecanismele 

care Administrația le-a construit pentru a îndeplini atribuțiile sale cu care este mandatată prin 
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lege și care vizează relațiile contractuale ale acesteia cu rezidenții Parcului, precum și atragerea 

de potențiali rezidenți. 

Conform datelor prezentate de Administrație, în  anii 

2018 – 2021, dintre toate companiile care au obținut 

titlul de rezident, 582 au reprezentat companii lansate 

după data creării parcului. Dintre acestea, 225 companii 

au fost create în anul 2021 (i.e. 38.7%). 

76 companii din cele nou-create sunt companiile cu 

capital social străin (sau 13%), și 506 companii – cu 

capital local (sau 87%). 

Venitul din vânzări a companiilor create în 2018-2021 este de 2,003 milioane lei cifră atinsă la 

finele anului 2021, și ceea ce reprezintă 29% din volumul total al vânzărilor generate  de 

companiile rezidente în anul de analiză, 2021. 

Aceste date, argumentează eficiența activităților întreprinse de Administrație în gestionarea 

relațiilor cu potențialii rezidenți și cei deja înregistrați.  

În plus, strategia de dezvoltare a Parcului include o direcție de activitate în acest sens și anume 

direcția de dezvoltare Consultanță și Suport pentru rezidenți și potențiali rezidenți. Activitățile și 

proiectele încadrate în această direcție au următorul specific: crearea și/sau consolidarea 

capacităților companiilor IT rezidente de a-și concepe singure produsele, de a crea propriul 

ecosistem antreprenorial eficient (adică forța de vânzare, de suport, de marketing, de negocieri, 

etc.). 

Scopul urmărit prin proiectele vizate de această direcție de activitate, se descrie prin: 

• gestionarea rutinelor primordiale ale statutului de rezident, necesitățile curente de 

dezvoltare a afacerilor acestora, 

• reducerea incertitudinii cu privire la sursa de informare privind oportunitățile de 

dezvoltare a unui business IT & Tech, 

• sporirea atractivității, comunicării, partajării informației relevante.  

Proiectele la această direcție de activitate, asumate de Administrația parcului, vizează 
următoarele: 

• Produse educaționale – e-learning (webinare, traininguri, etc.) 

• Tax and Legal Pulse -  

• Market Intelligence reports 

• Video-uri educaționale/informative 

• Ghid al Industriei IT 

• Onboarding materials 

În acest sens, Moldova IT park a creat și menține mecanismele de atragere, consiliere și susținere 
a noilor rezidenți. 
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Obiectivul de referință nr. 5: Facilitarea creșterii volumului investițiilor în activitatea   
rezidenților parcului 

În anul 2021, rezidenții Parcului au efectuat investiții de 404 milioane în activitatea lor, atingând 
cifra cumulativă de 643 milioane lei în perioada 2018 – 2021.  

În proporție de 99.6% reprezintă investițiile în active imobilizate, care au înregistrat o creștere 
semnificativă a volumului investițiilor cu 289 milioane lei, reprezentând +253% față de anul 
precedent.  

Investițiile în active imobilizate ale rezidenților cuprind: 
• investiții în imobilizări corporale direct legate de servicii stipulate în art. 8 Legii 

nr.77/2016;  
• investiții în imobilizări necorporale direct legate de servicii stipulate în art. 8 Legii nr. 

77/2016; 
• alte investiții în active imobilizate. 

 

Obiectivul de referință nr. 6 Facilitarea și susținerea proiectelor inovaționale ale rezidenților 
parcului IT 

  

În anul 2021, rezidenții Parcului au fost antrenați în mai multe proiecte de dezvoltare, printre 
care proiecte B2B, B2C, B2G. 
Conform rapoartelor prezentate de 
rezidenții parcului, în anul 2021, 848 
companii au dezvoltat proiecte B2B, 
acesta fiind cel mai frecvent tip de 
proiecte realizate de rezidenți încă din 
primul an de activitate al parcului. Rata 
creșterii numărului de proiecte B2B 
este de 47% în anul 2021 față de anul 
precedent și 275% comparativ cu anul 
2018. 

Proiectele B2C sunt pe al 2-lea loc 
printre proiecte în care sunt implicate 
companiile rezidente. Rata creșterii 
numărului de proiecte B2C este de 42% 
în anul 2021 față de anul precedent și 185% comparativ cu anul 2018. 

La finele anului 2021, 56 companii livrau servicii în cadrul proiectelor B2G, 3 dintre acestea fiind 
elaborate pentru statele străine. Rata creșterii numărului de proiecte B2G este de cca. 22% în 
anul 2021 față de anul precedent și 65% comparativ cu anul 2018. 

Comerțul și telecomunicațiile rămân cele mai importante domenii de cooperare pentru 
companiile rezidente – 325 și 182 companii rezidente, respectiv, prestau servicii pentru clienți 
din aceste domenii la finele anului 2021. 

+201% +27% +253% 

x13 

Dintre care investiț i i  în active imobilizate  

Total investiț i i  

27.5
82.4 114.0

402.3

2018 2019 2020 2021

30.5 

91.8 
116.8  

403.9  
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Cea mai mare rată de creștere este înregistrată de domeniile legate de comerț și transport (+54 
companii care realizează proiectele pentru clienți din aceste domenii). 

Susținerea inovației digitale este partea componentă a Priorității 1 „Community & Networks” din 
cadrul Strategiei Moldova IT Park. În acest sens, Inovarea digitală s-a segregat pe mai multe arii 
și subproiecte. 

Activitățile destinate impulsionării ecosistemului de Inovare digitală s-au regăsit, inclusiv în 
conținutul proiectelor realizate de Administrația parcului, cum ar fi:  

▪ Podcast MITP -  Rethink IT;  
▪ B2B Matchmaking events;  
▪ Product School;  
▪ SCALE UP program.  

Proiectele ce  urmează în cadrul priorității date: 
1. Moldova Innovation Technology Award Event 
2. Programe educaționale, etc. 

Obiectivul de referință nr. 7: Stabilirea parteneriatelor internaționale pentru transferul de 
cunoștințe și tehnologii IT, inclusiv atragerea specialiștilor IT 
străini 

Crearea, dezvoltarea și menținerea parteneriatelor cu alți actori din ecosistemul IT este o 
prioritate a Parcului în identificarea unei agende comune de activitate - factor de accelerare a 
performanțelor comune și a sectorului în instanță finală.  

Numărul specialiștilor străini în cadrul companiilor rezidente a crescut cu 35 persoane în anul 

2021 față de anul 2020, reprezentând o creștere cu 36%.  

Astfel, numărul angajaților străini implicați direct în activitățile eligibile în Parc constituie 131 

persoane la finele anului 2021.  

În cadrul programului „IT Viza”, dedicat exclusiv rezidenților Parcului, pe parcursul anului 2021 
au fost examinate 20 dosare, din care au fost avizate pozitiv 19 solicitări de acordare a dreptului 
de ședere în Republica Moldova a rezidenților parcului. 

În anul 2021, Administrația a reprezentat parcul și rezidenții săi la următoarele evenimente 
internaționale: 

• CEE Digital Services Matchmaking Summit – ianuarie 2021, 
• USA-CEE Investment Summit - iunie 2021, 
• Japan-CEE Summit and Awards – septembrie 2021, 
• Web Summit 2021 – noiembrie 2021, 
• Texas-CEE Tech Summit – noiembrie 2021. 

La fel au fost stabilite relații cu următorii parteneri internaționali:  
• Oracle for Startups,  
• NEXT MANNHEIM,  
• IT Park Kazani,  
• IT Park Malaga,  
• Belarus IT Park,  
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• EU Delegation (EU4 Digital Facility), 
• EBRD. 

Per general, în cadrul acestor evenimente obiectivele urmărite au constituit în a: 
• promova Republica Moldova ca destinație IT atractivă; 
• stimula atractivitatea și, indirect, performanța specialiștilor IT. 

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

La finele anului 2021 numărul total al angajaților companiilor rezidente a constituit 15,176 
persoane. Astfel, numărul salariaților a crescut cu 3,152 persoane, sau cu 26% comparativ cu anul 
2020. Aceasta este cea mai mare creștere de la lansarea Parcului. 

Doar companiile noi aderate în anul 2021 au creat 1,757 locuri de muncă, dintre care 900 oferite 
de companii nou-create în 2021. 

Restul 1,395 locuri de muncă nou-create au fost generate de companiile care dețineau statutul 
de rezident și în anii precedenți. 

Totodată, se observă creșterea ponderii numărului angajaților în companiile cu capital local – de 
la 53% în anul 2020 la 56% în anul 2021. 

Astfel, numărul salariaților în companiile cu capital local a crescut cu 2,097 persoane, iar în 
companiile cu capital străin - cu 1,055 persoane în 2021 față de anul precedent.   

Evoluția numărului angajaților în cadrul companiilor rezidente MITP, 2018-2021

 

 

Pentru a analiza dinamica numărului de angajați în 2021 comparativ cu 2020, au fost analizați cei 

597 rezidenți care au activat în cadrul Parcului pe parcursul întregului an 2021. Creșterea netă 

totală a numărului de angajați în cadrul  companiilor analizate constituie 1,470 persoane. 

Creșterea numărului locurilor de muncă a fost înregistrată de 243 companii rezidente, 

reprezentând în total o creștere de 2,193 angajați. 

3,544
4,537

6,383

8,480
3,200

5,169

5,641

6,696

2018 2019 2020 2021

Compani i  cu capita l s trăin  

Compani i  cu capita l local  
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Astfel, 192 companii au creat până la 9 locuri noi de muncă fiecare, 43 companii – între 10 și 49 

locuri de muncă, și 8 companii – între 50 și 249 locuri de muncă. 

Descreșterea numărului persoane angajate a fost înregistrată de 148 companii rezidente, 

reprezentând în total o descreștere de 723 locuri de muncă. 

Salariul mediu lunar: La finele anului 2021 salariul mediu lunar constituie 36,118 lei per angajat 

implicat direct în activitățile eligibile potrivit Legii 77/2016. 

Acest indicator a înregistrat o creștere de 29% față de valoarea înregistrată la finele anului trecut.  

Salariul mediu lunar în funcție de dimensiunea companiilor: 
• Companii micro & mici: 38,736 lei  (0-49 angajați) 
• Companii mijlocii: 38,170 lei (50-249 angajați) 
• Companii mari: 29,793 lei  (>250 angajați). 

 
 

Eficiența administrării Moldova IT park: 

De la lansarea „Moldova IT park”, s-a reușit crearea tuturor elementelor administrative necesare, 
fiind consolidate capacitățile administrative interne, de gestiune bugetară, de asigurare a unei 
interacțiuni eficiente cu rezidenții parcului și unitățile administrative centrale, precum și de 
promovare a vizibilității Parcului, conform misiunii definite în Hotărârea Guvernului nr. 
1144/2017. 
 

În anul 2021 a fost îmbunătățit cadrul instituțional și de cooperare a Moldova IT Park prin: 
 

✓ promovarea modificărilor la Hotărârea Guvernului nr.1144/2017 cu privire la crearea 
parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”, care contribuie la simplificarea 
mecanismului de organizare și funcționare a „Moldova IT park”, facilitarea interacțiunii 
dintre Administrația parcului și rezidenți, prin digitalizarea proceselor legate de 
prezentarea documentelor și desfășurarea adunării generale (HG nr.212/2021); 
 

✓ a fost asigurată participarea la un șir de evenimente interne și externe, pentru 
promovarea climatului investițional și imaginii Republicii Moldova în calitate de 
destinație pentru investiții TIC, în cadrul cărora au fost prezentate oportunitățile de 
investiții în sectorul IT din Republica Moldova și oportunitățile „Moldova IT park” pentru 
investitorii străini; 

 

✓ a fost aprobată Strategia de dezvoltare a parcului pentru anii 2021 – 2025, de către 
Adunarea generală a rezidenților parcului din 31 martie 2021; 

 

✓ a fost aprobat Planul strategic de acțiune pentru anul 2021, de către Adunarea generală 
a rezidenților parcului din 31 martie 2021. 

Odată cu aprobarea Strategiei de dezvoltare, Administrația parcului a definit Viziunea, Misiunea 
și Direcțiile prioritare. 
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Eforturile de îmbunătățire a cadrului legal aplicabil rezidenților parcului IT au fost complementate 
de activitățile Administrației Moldova IT Park întru realizarea atribuțiilor sale atât în raport cu 
rezidenții parcului, partenerii guvernamentali, partenerii de dezvoltare, activități menite să 
contribuie la dezvoltarea industriei IT. Dintre acestea cele mai importante se referă la 
următoarele proiecte: 
- Meet the Residents - este un proiect care are menirea de a valida faptul că ariile strategice 

care au fost aprobate sunt cele care pot să adreseze necesitățile rezidenților. 
- Podcast MITP „Rethink IT” - este un proiect de podcast al MITP despre cele mai bune inovații 

tehnologice și produse digitale dezvoltate în Moldova. 
- Sum IT Up - este un eveniment din categoria evenimentelor de vizibilitate și formare.  
- Proiectul de digitalizare: Park as a Platform - are ca scop digitalizarea MITP atât din 

perspectiva interacțiunii Administrației cu rezidenții, cât și din perspectiva creării unei 
platforme unice despre și pentru toata industria tech din Moldova, cu posibilitatea de 
interacțiune și partajare a oportunităților relevante. 

- Sporirea vizibilității internaționale a Parcului, a rezidenților și a țării ca destinație IT este o 
altă direcție de activitate a Administrației parcului. În anul 2021, Administrația a reprezentat 
parcul și rezidenții săi la 5 evenimente internaționale. 

De asemenea, pe parcursul anului au fost organizate și ținute seminare/training-uri (primordial 
în regim online) pentru rezidenții parcului pe diferite tematici de interes și care au impact asupra 
activității acestora.  

Pentru perioada anului 2021, o atenție deosebită direcțiilor de dezvoltare și inițiativelor dirijate 
de MITP a venit din partea comunității donatorilor. De remarcat faptul că toate proiectele care se 
bucură de suportul donatorilor sunt integral și parțial parte componentă a priorităților instituției. 

Per total, proiectele care în 2021 au fost finanțate de 6 organizații donatoare înglobează o valoare 
estimată la 2,32 milioane lei, dintre care 1.53 milioane au fost valorificate pe parcursul anului 
2021 (cca. 66%).  

Toate activitățile realizate în anul 2021 au fost implementate de către o echipă de 8 oameni, dintre 
care 3 cu funcții administrative și 5 cu funcții delegate de management de proiecte. 
 

Cooperare în comunitate cu alinierea 
performanței prin a co-crea, co-adapta, co-
evolua 

Facilitarea avansării experienței în inovație 
digitală și tech 

Promovarea afacerilor și produselor, a valorii 
adăugate create  

D1. Community & Networks D2. Inovare Digitală 

Facilitare și suport în acoperirea decalajelor în 
dezvoltarea afacerilor IT 

Asigurare cadru legal sigur și transparent de 
activitate; informare actualizată 

Sporirea capacităților de dezvoltare a 
Administrației Parcului 

D4. Consultanță & Suport 

D5. Cadrul Legal D6. Buna Guvernare 

D3. Promovare internațională 
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În rezultatul evaluării, Comisia vine cu următoarele concluzii și recomandări: 

Raportul face un bilanț al activității pentru anul 2021 a Moldova IT park, lansat la 1 ianuarie 2018. 
În cursul celor patru ani de operare, Moldova IT park a înregistrat rezultate pozitive și a avut un 
impact stimulator asupra industriei IT din Republica Moldova.   

Astfel, au avut loc evoluții pozitive la toate capitole: 

1. Creșterea сu 45% a numărului rezidenților față de anul 2020 (658 companii), astfel, numărul de 
rezidenți activi la data de 31 decembrie 2021 constituia 960 de companii. Este de remarcat că 
aceasta este cea mai mare creștere înregistrată de la lansarea MITP (+187 rezidenți în 2019 vs. 
2018 și +133 rezidenți în 2020 vs. 2019). 

2. Venitul din vânzări realizat de companiile raportoare pe parcursul anului 2021 a atins valoarea 
de 6,857 milioane lei, și este cu 1,861 milioane lei sau cu 37% mai mare comparativ cu anul 2020. 
Această evoluție se datorează atât creșterii numărului rezidenților, cât și majorării volumului 
vânzărilor realizate de rezidenții înregistrați în cadrul MITP în anii precedenți. 

3. Creșterea numărului de companii cu capital străin de la 145 companii în anul 2020 la 174 
companii cu capital din 35 de țări la finele anului 2021, ceea ce este important pentru 
diversificarea piețelor de export, dar și import de tehnologii și expertiză. SUA este lider în lista 
statelor din care provine capitalul social. 

4. Volumul vânzărilor exportate a crescut cu 47% în anul 2021 comparativ cu anul 2020. Vânzările 
generate de exporturi constituie 86% din volumul total generat de rezidenți, înregistrând 
valoarea maximă din ultimii 4 ani, iar cele generate de livrările pe piața locală - 14%. 

5. Din cele 6,857 milioane lei venituri din vânzări obținute pe parcursul anului 2021 în cadrul 
Parcului de către rezidenții supuși verificării anuale, ponderea veniturilor din vânzări generate de 
activitățile principale eligibile în parc este de 97.4%, adică 6.63 miliarde lei, inclusiv perioada 
tranzitorie – luna obținerii statutului de rezident. Activitatea de realizare a softului la comanda 
(62.01) rămâne a fi activitatea care a generat cea mai mare pondere a cifrei de afaceri și în anul 
2021 (58%). 

6. La finele anului 2021 numărul de angajați a rezidenților parcului a atins 15,176 persoane, 
reprezentând o creștere cu 26% comparativ cu perioada precedentă. La finele anului 2021 salariul 
mediu lunar constituia 36,118 lei per angajat implicat direct în activitățile eligibile potrivit Legii 
77/2016. Acest indicator a înregistrat o creștere de 29% față de valoarea înregistrată la finele 
anului trecut, ceea ce confirmă că industria IT oferă în continuare cele mai mari remunerări din 
economia națională. 

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

- Continuarea și aprofundarea parteneriatelor cu donatori în vederea atragerii resurselor pentru 
realizarea proiectelor de dezvoltare a parcului;  

- Finalizarea proiectului Park as a Platform pentru facilitarea interacțiunii la distanță între 
Administrația parcului și rezidenții acestuia; 

- Organizarea în continuare a seminare/training-uri pentru rezidenții parcului pe diferite tematici 
de interes, inclusiv ce ține de promovarea produselor/serviciilor rezidenților; 
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- Sporirea vizibilității internaționale a Parcului, a rezidenților și a țării ca destinație IT atît pentru 
investitori, cît și pentru talente IT străine; 

- Lansarea parteneriatelor noi pentru realizarea Strategiei de dezvoltare a parcului, precum și 
cooperarea cu actorii ecosistemului la nivel UE.   
 

Semnat: 
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