
 

Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  

H O T Ă R Î R E nr. ________ 
din _____  _________________ 2020 

 
cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

 
În temeiul art. II, alin. (1) din Legea nr. 142/2020 pentru modificarea Legii 

nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2020, nr. 199-204, art.416), cu modificările ulterioare, Guvernul 

HOTĂRĂŞTE: 
I. Hotărârea Guvernului nr. 1144/2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia 
informației „Moldova IT park” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017,  nr.451-
463, art.1272 ), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:  
1. Punctul 3, se abrogă. 
2. Anexa nr. 1, la Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației parcului 
pentru tehnologia informației „Moldova IT Park” va avea următorul cuprins: 
La punctul 8, subpunctul 3) se completează la final cu sintagma „și Ministerul Economiei 
și Infrastructurii”.La punctul 8, subpunctul 13) după cuvântul „stabilește” se completează 
cu cuvintele „ , prin decizie,”. 
La punctul 8, subpunctul 16) va avea următorul cuprins:  
„16) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei tehnologiei 
informaţiei și a ecosistemului pentru inovare digitală;” 
Punctul 8 se completează cu subpunctele 17) – 20) în următoarea redacție: 
„17) atrage şi gestionează asistenţa tehnică şi financiară donatoare pentru implementarea 
proiectelor/programelor privind dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a 
ecosistemului pentru inovare digitală; 
18) administrează Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice; 
19) promovează Parcul la nivel internațional; 
20) exercită alte funcții în vederea realizării politicii de susținere a dezvoltării industriei 
tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.” 
Punctul 9, subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 
„3) să solicite de la rezidenții Parcului prezentarea rapoartelor trimestriale, precum și 
rezultatele verificării anuale a activității lor, efectuate de către entitățile de audit, asigurând 
confidențialitatea informațiilor obținute; 
 



Punctul 9, subpunctul 4) va avea următorul cuprins: 
„4) să presteze rezidenților Parcului, precum şi potențialilor rezidenți, servicii de 
consultanță în bază de contract;” 
Punctul 9, se completează cu subpunctele 5) – 6) cu următorul text:  
5) să primească asistență tehnică şi financiară de la organismele internaționale, donatorii 
externi şi interni în baza acordurilor de colaborare pentru realizarea atribuțiilor sale; 
6) să stabilească, în funcție de necesități și în limitele bugetului anual aprobat de către 
Adunarea rezidenților Parcului, a contractelor de prestare a serviciilor de consultanță, 
precum și a contractelor de asistență tehnică și financiară, structura de personal a 
Administrației și politica de remunerare a acestuia.” 
La punctul 11, propozițiile 3, 4 și 5 vor avea următorul cuprins: 
„Adunarea se consideră deliberativă dacă la aceasta participă, inclusiv la distanţă, 
reprezentanţii a cel puţin 25% din numărul total al rezidenţilor, la data desfășurării 
adunării. Orice decizie a adunării rezidenţilor Parcului se aprobă cu votul, inclusiv votul 
la distanţă, a cel puţin 50%+1 din numărul participanţilor la adunare, care și-au exprimat 
opțiunea de vot. Rezultatele adunării rezidenţilor Parcului se consemnează într-un proces-
verbal, semnat de către preşedintele şi secretarul adunării.” 
Capitolul II. Misiunea, atribuțiile și drepturile Administrației se completează cu punctul 
111 în următoarea redacție: 
„111. Dacă adunarea rezidenților Parcului nu a întrunit cvorumul necesar, adunarea se 
convoacă repetat. Decizia privind convocarea repetată a adunării rezidenților Parcului se 
ia în termen de 3 zile de la data la care a fost fixată iniţial desfășurarea adunării rezidenților 
Parcului. Data desfășurării repetate a adunării rezidenților Parcului se stabileşte de către 
Administrație şi va fi nu mai devreme de 10 zile şi nu mai tîrziu de 20 de zile de la data la 
care a fost fixată prima adunare. Despre adunarea repetată, rezidenții vor fi informaţi în 
modul prevăzut la pct. 11, cel mai tîrziu cu 7 zile înainte de desfășurarea adunării repetate 
a rezidenților Parcului. Adunarea repetată este deliberativă dacă la aceasta participă, 
inclusiv la distanță, reprezentanții a cel puțin 20% din numărul total al rezidenților 
Parcului la data desfășurării acesteia. În cazul în care, adunarea rezidenților Parcului se 
convoacă repetat, modificarea ordinii de zi şi a materialelor pentru ordinea de zi nu se 
admite. Procedura de votare, precum și protocolare a adunării repetate a rezidenților 
Parcului este similară prevederilor pct.11 din prezentul Regulament.” 
La punctul 15, subpunctul 6), cuvîntul „reziliere” se înlocuiește cu cuvîntul „rezoluțiune”. 
Punctul 16, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:  
„3) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile 
legii, cu personalul Administraţiei, inclusiv stabilește structura de personal a 
Administrației și politica de remunerare a acestuia, în funcție de necesități și în limitele 
bugetului anual aprobat de către Adunarea rezidenților Parcului, a contractelor de prestare 
a serviciilor de consultanță, precum și a contractelor de asistență tehnică și financiară;” 
La punctul 16, subpunctul 5) va avea următorul cuprins:  
„5) emite ordine, dispoziții și decizii, controlează executarea acestora;” 



la punctul 16, subpunctul 7) va avea următorul cuprins: 
„7) convoacă adunarea rezidenților Parcului, cu un preaviz în formă electronică, cu cel 
puțin 10 zile înainte, care să conțină data, ora, locul și ordinea de zi a adunării, cu anexarea 
materialelor pentru ordinea de zi;” 
La punctul 17, subpunctul 3) va avea următorul cuprins: 
„3) să asigure gestionarea conformă a mijloacelor financiare obţinute din realizarea 
atribuțiilor Administrației Parcului, inclusiv Fondul de susținere a inovațiilor digitale și 
startup-urilor tehnologice, precum și asistenţa tehnică şi financiară obținută pentru 
implementarea proiectelor / programelor în domeniul dezvoltării industriei tehnologiei 
informației și a ecosistemului pentru inovare digitală;” 
La punctul 17, subpunctul 5) cuvintele „statele de personal și” se exclud. 
Punctul 21 se expune în următoarea redacție: 
„21. În cazul încălcării de către Administrator a obligaţiilor sale stabilite în prezentul 
Regulament, 50%+1 din numărul total al rezidenților Parcului sunt în drept să inițieze 
procedura de demitere a Administratorului. Solicitarea respectivă, cu anexarea tuturor 
documentelor justificative, este semnată cu semnătura electronică avansată calificată și 
depusă la Ministerul Economiei şi Infrastructurii care propune Guvernului demiterea 
Administratorului şi informează, în termen de 30 de zile, solicitanţii demiterii despre 
decizia luată.” 
Punctul 22, la sfârșit, se completează cu textul „Administratorul interimar exercită 
funcțiile şi atribuțiile administratorului Parcului pe perioada interimatului.” 
La punctul 25, subpunctul 2) după cuvintele „rezidenților Parcului” se completează cu 
cuvintele: „ , precum și potențialilor rezidenți, ”; 
Punctul 25, se completează cu subpunctul 3) cu următorul text:  
„3) veniturile din implementarea proiectelor/programelor privind dezvoltarea industriei 
tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală.” 
La punctul 26, prima propoziție se expune în următoarea redacție: „Sursa de bază a 
venitului Administrației o constituie cotizațiile obligatorii ale rezidenților Parcului, a căror 
mărime este stabilită, actualizată de Administrație în conformitate cu prevederile 
contractelor încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului, anexă la prezentul 
Regulament, dar nu mai puțin de o unitate convențională pe lună.”  
La punctul 26, la propoziția a doua se exclude cuvîntul „prognozat”. 
La punctul 27, propoziția a doua se expune după cum urmează: „Cotizația obligatorie la 
data semnării contractului și modul de achitare a acesteia se fixează în contractele  
încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului. Mărimea cotizației obligatorii a 
rezidentului Parcului pentru anul respectiv se fixează prin decizia Administrației după 
aprobarea bugetului Administrației pentru anul respectiv, fără a necesita amendarea 
contractelor încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului”. 
La punctul 28, textul „ , în baza facturii emise de aceasta” se exclude. 
Punctul 31 se expune în redacție nouă: 



„31. Modalitatea de recalcul a cotizației obligatorii anuale pentru anul precedent se 
efectuează în conformitate cu prevederile contractului dintre Administrația Parcului și 
rezidentul Parcului, anexă la prezentul Regulament.”  
3. Anexa nr. 2, la Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului pentru tehnologia 
informației „Moldova IT park” va avea următorul cuprins: 
Punctul 9, prima propoziție se modifică după cum urmează: 
 „9. În vederea înregistrării în calitate de rezident al Parcului, persoana care îndeplinește 
cerințele stabilite la pct. 2 din prezentul Regulament prezintă Administrației o cerere de 
modelul stabilit, pe suport de hârtie sau în formă electronică cu aplicarea semnăturii 
electronice avansate calificate, cu solicitarea încheierii contractului și înregistrării în 
calitate de rezident sau negocierea suplimentară a contractului.” 
Punctul 10 se expune în următoarea redacție:  
„10. La cerere se anexează copiile, în format electronic a următoarelor acte: 
1) Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau Registrul de stat al 
întreprinzătorilor individuali (după caz); 
2) Statutul persoanei juridice înregistrate în calitate de subiect al activității de 
întreprinzător (doar în cazul în care aceasta are doi sau mai mulți administratori); 
3) Actele ce confirmă împuternicirile solicitantului de a semna cererea de înregistrare în 
calitate de rezident al Parcului (după caz, procura).” 
Capitolul II. Înregistrarea şi evidenţa rezidenților parcului se completează cu punctul 161 
în următoarea redacție: 
„161. În cazul în care solicitantul a fost anterior rezident al Parcului, iar contractul acestuia 
cu privire la desfășurarea activității în Parc a fost reziliat la inițiativa Administrației 
parcului din motive imputabile rezidentului Parcului, noua cerere de înregistrare este 
examinată în modul general stabilit la pct. 9, 10, 11 și 12, după înlăturarea temeiului care 
a stat la baza rezilierii anterioare a contractului.” 
Punctul 17, subpunctul 7) se exclude. 
La punctul 17, subpunctul 8) se exclud cuvintele „sau altor persoane responsabile”.  
Punctul 18 se expune în următoarea redacție: 
„18. În termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului, Administraţia 
prezintă cîte o copie a extrasului din Registrul de evidenţă a rezidenţilor Parcului către 
organul fiscal, de asigurări sociale, de asigurări medicale și autorităţile administraţiei 
publice locale din circumscripţia în care se află sediul central (adresa juridică) al 
rezidentului.” 
Punctul 19 se expune în următoarea redacție: 
„1) În cazurile prevăzute în art.19, alin.1, lit. b), c), d) și e) din Legea nr.77/2016 cu privire 
la parcurile pentru tehnologia informației, Administrația inițiază rezoluțiunea contractului 
cu privire la desfășurarea activității în Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT 
Park. Rezoluțiunea contractului se efectuează în luna constatării cazului respectiv sau la 
expirarea termenelor prevăzute pentru înlăturarea încălcărilor (după caz). 



2) În cazul retragerii titlului de rezident al Parcului, Administrația va informa despre acest 
fapt, în termen de 10 zile lucrătoare, organul fiscal, de asigurări sociale, de asigurări 
medicale și autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care se află 
sediul central (adresa juridică) al rezidentului.” 
Punctul 22, subpunctul 3) se completează cu cuvintele: „ , la data semnării Contractului;”  
4. Anexa (Contract) la Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului pentru 
tehnologia informației „Moldova IT park” va avea următorul cuprins: 
Subpunctul 2.2.2. se expune în următoarea redacție: 
„2.2.2. să prezinte, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării rezidentului în 
Registrul de evidenţă a rezidenţilor Parcului, cîte o copie a extrasului din Registrul de 
evidenţă a rezidenţilor Parcului către organul fiscal, de asigurări sociale, de asigurări 
medicale și autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care se află 
sediul central (adresa juridică) al rezidentului;” 
La subpunctul 2.4.1. cuvîntul „membru” se înlocuiește cu cuvîntul „rezident”. 
la subpunctul 2.4.2. după cuvântul „Administrației” se introduce textul „ , până în data de 
25 a lunii următoare perioadei de raportare,” 
la subpunctul 2.4.6. sintagma “să creeze condițiile necesare pentru” se înlocuiește cu 
sintagma “să asigure”. 
punctul 2.4. se completează cu subpct. 2.4.8, 2.4.9 și 2.4.10 cu următorul cuprins: 
„2.4.8. să informeze Administrația în decurs de 10 zile despre modificarea denumirii, 
administratorului, asociaților și/sau adresei juridice a rezidentului;” 
„2.4.9. să informeze Administrația în decurs de 10 zile despre modificarea datelor de 
contact ale rezidentului și a adresei poștei electronice utilizate drept canal oficial de 
comunicare;” 
„2.4.10. să prezinte Administrației informația privind venitul din vânzări prognozat pentru 
anul următor până la data de 31 decembrie a anului curent.” 
Punctul 3.1. se expune în următoarea redacție: 
„3.1. Mărimea cotizaţiei obligatorii anuale a rezidentului Parcului este stabilită de 
Administraţie în conformitate cu Regulamentul acesteia, dar nu poate fi mai mică decât o 
unitate convențională pe lună. 
3.1.1. Mărimea prognozată a cotizaţiei obligatorii anuale a rezidentului Parcului este egală 
cu suma cheltuielilor anuale incluse în bugetul Administraţiei pentru anul de gestiune, 
împărţită la venitul total din vînzări al tuturor rezidenţilor Parcului prognozat pentru anul 
de gestiune şi înmulţită la venitul din vînzări al rezidentului Parcului prognozat pentru 
anul de gestiune.  
3.1.2. Mărimea efectivă a cotizaţiei obligatorii anuale a rezidentului Parcului este egală cu 
suma cheltuielilor anuale efectiv valorificate din bugetul Administraţiei pentru anul de 
gestiune, împărţită la venitul total din vînzări al tuturor rezidenţilor Parcului realizat pentru 
anul de gestiune şi înmulţită la venitul din vînzări al rezidentului Parcului realizat pentru 
anul de gestiune.  



3.1.3. În ambele cazuri, venitul din vânzări considerat se referă la perioada de aplicare a 
regimului special de impozitare prevăzut pentru rezidenții Parcului în anul de gestiune 
respectiv. 
3.1.4. Mărimea cotizației obligatorii pentru luna în care a fost obținut statutul de rezident 
al Parcului este egală cu o unitate convențională, indiferent de valoarea venitului din 
vânzări pentru anul de gestiune.” 
Punctul 3.2. se expune în următoarea redacție: 
„3.2. La data semnării prezentului Contract, cotizaţia de rezident constituie [      ______] 
lei pe lună pentru luna în care este semnat prezentul Contract și [____] lei pe lună începând 
cu luna următoare. Suma stabilită este estimativă şi este pasibilă de recalcul în 
conformitate cu pct. 3.6. din prezentul Contract.” 
Punctul 3.4. la sfîrșit se completează cu următorul cuprins:  
„3.4. Cotizația se achită din data semnării contractului.” 
Se completează cu punctul 3.6.  
„3.6. Recalculul cotizației obligatorii anuale va fi efectuat după cum urmează: 
3.6.1. După recepționarea rezultatelor verificării anuale a activității rezidenților Parcului, 
efectuate de către entitățile de audit, Administrația Parcului va recalcula mărimea 
cotizațiilor pentru anul precedent, reieșind din venitul din vânzări real al fiecărui rezident 
și venitul total din vânzări al tuturor rezidenților Parcului în perioada de aplicare a 
regimului special de impozitare prevăzut pentru rezidenții Parcului în anul supus 
procesului de recalcul, precum și bugetul final al Parcului aprobat pentru acel an.  
3.6.2. În cazul constatării supraplății, mijloacele financiare respective se transferă în 
bugetul anului următor, în contul cotizațiilor obligatorii ale rezidenților Parcului pentru 
anul următor, în Fondul de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice sau 
se restituie rezidenților Parcului, conform deciziei adunării rezidenților Parcului.  
3.6.3. În cazul în care se constată că rezidentul Parcului datorează o cotizație efectivă mai 
mare decât cotizația prognozată, rezidentul va achita diferența datorată pentru anul 
financiar precedent în decurs de 5 zile din momentul notificării de către Administrația 
Parcului. 
3.6.4. Rezidentul în baza prezentului punct și a notificării primite de la Administrația 
Parcului acceptă și este de acord să achite cotizația recalculată fără semnarea unor acte 
adiționale suplimentare.” 
La punctul 4.1., textul „art.585” se înlocuiește cu „art.942”. 
La pct.5, cuvântul „rezilierea” se substituie cu cuvântul „rezoluțiunea”; 
La pct. 5.1. se modifică, după cum urmează următoarele subpuncte: 
La subpunctul 5.1.2. cuvintele „3 luni” se substituie cu cuvintele „30 de zile” 
La subpunctul 5.1.3. cuvintele „3 luni” se substituie cu cuvintele „30 de zile” 
La subpunctul 5.1.9. cuvântul „necondiționată” se substituie cu cuvântul „argumentată”. 
Punctul 5.1. se completează cu un subpunct nou 5.1.10.:  



„5.1.10. unilateral, la inițiativa Administrației, în cazul în care în urma verificării efectuate 
anual de către entitatea de audit, se constată că rezidentul nu întrunește condițiile de 
calificare în calitate de rezident al Parcului, prevăzute de Legea nr. 77/2016 cu privire la 
parcurile pentru tehnologia informației.” 
Subpunctul 5.4. se expune în următoarea redacție: 
„5.4. În caz de retragere a titlului de rezident al Parcului, Administraţia va informa, în 
termen de 10 zile lucrătoare, despre acest fapt organul fiscal, de asigurări sociale, de 
asigurări medicale și autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care se 
află sediul central (adresa juridică) al rezidentului.” 
punctul 5 se completează cu un punct nou, punctul 5.6. cu următorul cuprins:  
„5.6. Părțile prezentului contract consimt că notificările expediate prin intermediul poștei 
electronice indicate în prezentul contract sau în ultimul aviz al părţii privind modificarea 
adresei poştei electronice expediat în conformitate cu prezentul contract, au valoare 
juridică egală cu notificările pe suport de hârtie expediate la adresa juridică a uneia dintre 
Părți. Notificările expediate prin poştă electronică se consideră primite în următoarea zi 
lucrătoare după ziua în care sunt expediate. Destinatarul este singurul responsabil pentru 
toate aspectele legate de utilizarea adresei poştale electronice, inclusiv menţinerea acesteia 
în stare activă, disponibilitatea spaţiului pentru stocarea mesajelor, remiterea automată a 
mesajelor primite în mapa „Spam”, neprimirea mesajelor sau primirea acestora în forma 
incompletă, sau alterată, sau cu întârziere, precum şi pentru condiţiile de accesare a 
internetului.” 
La punctul 6.2. după cuvântul „Părți” se introduce textul „ cu semnătura olografă sau cu 
semnătura electronică avansată calificată.” 
În Anexa la Contractul cu privire la desfăşurarea activităţii în Parcul pentru tehnologia 
informaţiei „Moldova IT park”, pct. 15 se expune în redacția „Produsele și/sau serviciile 
rezidentului”, iar completarea acestuia devine obligatorie. 
În Nota la Raport cifra „15” se înlocuiește cu cifra „16”.  
II. Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 cu privire la îndemnizațiile adresate familiilor cu 
copii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 154-157, art. 1612), cu 
modificările ulterioare, la punctul 371 textul „60%” se substituie cu textul „68%”.  
III. Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizației paternale (Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414 art. 1354), cu modificările ulterioare, la 
pct. 171, textul „60%” se substituie cu textul „68%”.  
IV. Hotărârea Guvernului nr. 108/2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la 
condițiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25 art. 162), 
cu modificările ulterioare, la pct. 701, textul „60%” se substituie cu textul „68%”. 
V. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor aferente 
cotizației obligatorii anuale ale rezidenților Parcului, care intră în vigoare la 1 ianuarie 
2021. 
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. Totodatd, pct. 9 se cornpleteaz6. cu subpunpte noi, care oferd posibilitate Parcului sEi. acceseze
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9i inceta rapor:turile de serviciu inclusiv ?r1 funcfie de a contractelor de prestare a serviciilor
de consultanfd, precum qi a contractelor df asistenla tehnicd qi financiarb.

La pct. 17, subpct. 3) se completeaz6, du o noub obligalie prirzind asigurar<la gestion6rii
conformd a mijloacelor financiare a Fondului cle suslinere a inovafiilor dig;iterle ;ri stanup-
r-rrilor tehnologice, precurn si asistenla telinica gi financiard obfinutd pentru imple,mentarea
proiectelor/programelor in dorneniul de{voltarii inclustriei tehnologiei infcrrma}iei ;i a
ecosistemului pentru inovare digitala.

La pct. 26, se introduce norrla privind mdlirnea cot.izafiei minirne a rezidentulr-ri Parcului de
o unitate conventionald pe lund.
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regulament nu pot fi stabilite sulne exac]te, respectiv si in cazul in care rezidentul a avut i

vdnzdri "0". Astfel, stabilind o sumd fix6, rninimd sau maxim6, se incalci principiul expus in 
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art.6 din Legea nr.1712016. j
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Se propune ca pct. 31 sa se expund in rldaclie noud, modalitatea de stabilire a cotiza!1ei
anuale, modalitatea de recalcul, de retfrpare, etc. sunt prev azute in contractul dintre
Administrafia Parcului Ei rezidentul Parcu[ui, Necesitatea reglementdrii a apdntt cer urmare a
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La Regulamentul de tnregistrare a reziderlfilor Parcului;

in pct.9 se introduce obligativitatea upr{Uarii de cdtre Administralie a cererii-tiLp privind
inregistrarea ?n calitate de rezident al Parpului. in vederea eficientizarii lucrului l,arcului qi
uniformizdrii cererilor privincl ir-rregistrur{u in calitate de rezident, Aclministratia va aproba
un modei de cerere in care este prevS.zut rninimum necesar de informalie pentru a putea fi
semnat contractul Ei stabili cottzalia Mlnfinerea unei cereri in formd liberii ingreuneazd
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modificarea cererii de mai multe ori.
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. despre modificdrile efectuate in actele cdnstitutive ale rezidentului, datele
i rezidentului, in special a aclresei poEtei eleQtronice utilizate drept canal oficial
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argumentatd in cazul in care solicitd rezili
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Anexă 

la Metodologia de analiză a impactului 
în procesul de fundamentare a proiectelor  
de acte normative  

 
Formularul tipizat al documentului de analiză a impactului 
  
Titlul analizei impactului 
(poate conţine titlul propunerii de act normativ): 

Analiza impactului în procesul de fundamentare la 
proiectul hotărârii Guvernului cu privire la 
modificarea unor hotărâri ale Guvernului  
(modificarea Hotărârii Guvernului 1144/2017, nr. 
unic 765/MEI/2020, anterior examinată de către 
Comisia AI la data de 14.01.2020). 

Data:   
Autoritatea administraţiei publice (autor): Ministerul Economiei și Infrastructurii 
Subdiviziunea: Direcția politici și reglementări în domeniul 

societății informaționale și economiei digitale 
Persoana responsabilă şi datele de contact: Oxana Rusanovschi - consultant principal 

Tel: 0 (22) 250-636 
 
Compartimentele analizei impactului 
1. Definirea problemei 
a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate  

Descrierea succintă: 
Proiectul de modificare a unor hotărâri de Guvern vine ca urmare a aprobării modificărilor la Legea 
nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației și racordarea prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.1144/2017, Hotărârii Guvernului nr. 1478/2002, Hotărârii Guvernului nr. 1245/2016 și 
Hotărârii Guvernului nr. 108/2005 la legea menționată. 
Problema principală abordată în această analiză ține de clarificarea procesului de stabilire a cotizației 
minime de rezident a parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, precum și 
îmbunătățirea procedurii și cerințelor de înregistrare a acestora. 
Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației parcului pentru tehnologia informației 
„Moldova IT Park” reglementează raporturile dintre Administrație și rezidenții Parcului. 
Proiectul hotărârii Guvernului de modificare a Regulamentelor menționate supra este elaborat în vederea 
simplificării și ajustării mecanismului de organizare și funcționare a „Moldova IT park”, precum și 
facilitarea interacțiunii dintre Administrația Parcului și rezidenții acestuia. 
De asemenea, proiectul vine să stabilească principiul echității expus în art.6, alin.3 din Legea nr. 77/2016 
prin care mărimea cotizației obligatorii a rezidentului parcului se stabilește în condiții egale şi nu poate 
fi discriminatorie, respectându-se totodată și principiul stabilirii cotizației în funcție de numărul 
rezidenților parcului și venitul din vânzări al acestora. 
Astfel, clarificarea procesului de stabilire a cotizației de rezident urmează să suplinească cele prevăzute 
în lege, fiind totalmente conform cu formula de calcul stipulată în art.26 al Regulamentului de organizare 
și funcționarea Administrației parcului.  
Moldova IT Park numără 613 rezidenți activi, dintre care 292 companii (47.6 %) nou-create după 
lansarea parcului (i.e. 1 ianuarie 2018). Creșterea numărului de companii nou-create (i.e. startup-uri) 
înregistrează o dinamică pozitivă pe parcursul celor 2,5 ani de activitate a parcului IT. Astfel, acesta s-



a majorat cu 157,7% în 2019 comparativ cu 2018 și cu 27,4% în primul semestru al anului 2020 față de 
2019.  
Cifra de afaceri prognozată de către rezidenții Moldova IT Park pentru anul 2020 este de 4.05 miliarde 
lei. În primele șase luni ale acestui an, companiile rezidente au avut venituri din vânzări în valoare totală 
de 2.2 miliarde de lei, înregistrând o creștere cu 40% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 
Circa 16% din veniturile din vânzări, adică peste 341 milioane lei au fost realizate datorită contractelor 
locale, iar peste 1,8 miliarde lei – din serviciile prestate în afara Republicii Moldova. 
În pofida pandemiei, suma investițiilor atrase în economia națională în primul semestru al anului 2020 
a depășit 27 milioane lei, similar aceleiași perioade a anului trecut. De la lansarea Moldova IT Park, 
companiile rezidente au realizat investiții totale de circa 150 milioane lei. 

Problemele identificate: 
Interacțiunea între rezidenți și Administrația Parcului: 

 În vederea raționalizării cheltuielilor atât din partea Administrației, precum și din partea rezidenților se 
propune introducerea Actului în baza căruia sunt aprobați indicatorii de verificare anuală a activității 
rezidenților Parcului. Actul dat este aprobat de Administrație pentru a evita eventualele încercări ale 
rezidenților de a omite anumiți indicatori la verificare. De asemenea, în scopul excluderii situațiilor 
când entitățile de audit solicită sume exagerate pentru efectuarea verificării, prin decizia administrației 
parcului se stabilesc indicatorii pe care entitățile de audit le evaluează, fără a efectua verificarea altor 
aspecte ce nu țin de activitatea companiilor în Parc și care pot eventual influența suma contractului 
încheiat între compania de audit și rezident. 

 În prezent, întru înregistrarea în calitate de rezident, persoana depune o cerere în formă liberă, care 
îngreunează furnizarea informației necesare pentru semnarea contractului și de multe ori duce la 
modificarea cererii. Pentru eficientizarea lucrului Parcului și uniformizării cererilor privind 
înregistrarea în calitate de rezident se propune aprobarea unui model de cerere în care este prevăzut 
minimum necesar de informație pentru a putea fi semnat contractul și stabilită cotizația.  
Problema cotizației anuale, modalitatea de recalcul, de returnare: 

 Conform Legii nr. 77/2016, sursele de venit ale Administrației parcului se constituie din cotizații 
obligatorii ale rezidenților parcului, mărimea cărora este stabilită de Administrație în conformitate cu 
Regulamentul acesteia, în funcție de numărul rezidenților parcului și venitul din vânzări al acestora. 
Clarificarea procesului de stabilire a cotizației de rezident urmează să suplinească cele prevăzute în lege 
fiind totalmente conform cu formula de calcul stipulată în art.26 al Regulamentului de organizare și 
funcționarea Administrației parcului. Astfel, mărimea cotizației obligatorii anuale a rezidentului 
Parcului rămâne a fi egală cu suma cheltuielilor anuale incluse în bugetul Administrației pentru anul de 
gestiune, împărțită la venitul total din vînzări al tuturor rezidenților Parcului pentru anul de gestiune şi 
înmulțită la venitul din vînzări al rezidentului Parcului pentru anul de gestiune. 
Bugetul Administrației este, la rândul său, compus din diverse linii de cheltuieli prezentate în detalii și 
aprobate în Adunarea generală a rezidenților. Totodată, art.17 pct.5 specifică obligația 
Administratorului Parcului să coordoneze cu rezidenții Parcului statele de personal, bugetul 
Administrației, precum și mărimea sau modul de calculare a cotizațiilor obligatorii ale rezidenților cu 
respectarea principiului egalității și echității, programul de activitate și direcțiile de activitate. Reieșind 
din cele menționate, precum și în vederea descrierii procedurii de recalcul și  de returnare a cotizației, 
sunt necesare specificări în hotărîrea supusă modificării.  
 

Necesitatea reglementării a intervenit ca urmare a funcționării Parcului timp de doi ani și apariția 
diferitor cazuri rezultate din experiență și neacoperite anterior de baza normativă.  
În contextul dat, pentru a păstra principiul de nediscriminare a fost identificată și necesitatea stabilirii 
unei cotizații minimale pentru cei care au declarat vânzări ”0”. Lipsa de venit nu presupune lipsa 
activității întreprinderii în perioada vizată și nu restricționează accesul companii la facilitățile oferite de 
prezența în Parc. Totodată, rentabilitatea desfășurării activității acestor companii în cadrul parcului este 
justificată de decizia conștientă a companiilor cu venit 0 de achitare a impozitului unic în valoare 



minimă stabilită de legislație. Astfel, în cazul când se constată că rezidentul Parcului nu a avut vânzări, 
rezidentul va achita o cotizație minimă. 
Cotizația minimă nu poate constitui mai puțin decât o unitate convențională pe lună. 
Tabel 1. Cotizațiile de rezident în cadrul Moldova IT Park 

 
2018 2019 30.09.2020 

Total rezidenți activi 338 525 613 
Dintre care: 
Cu venit anual < 1 mln lei 112 195 195 

Bugetul administrației 
Parcului, lei 1 058 180 1 633 725 3 750 000 

Venitul din vînzări 
realizat, lei 2 240 884 444 3 679 549 784 2 212 468 913 

Cotizația lunară per 1 mln 
lei venit anual, lei 44 72 77 

Cotizația lunară minimă, 
lei 3 1 3 

Achitarea cotizațiilor de 
rezident:    

Rezidenți cu cotizația < 50 
lei lunar 109 147 137 

Rezidenți cu cotizația 50-
100 lei lunar 60 107 133 

Rezidenți cu cotizația 
100-1000 lei lunar 140 224 286 

Rezidenți cu cotizația > 
1000 lei lunar 29 47 57 

 
Potrivit Legii 77/2016, mărimea cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor parcului este stabilită de 

către Administraţia parcului în conformitate cu regulamentul acesteia, în funcţie de numărul rezidenţilor 
parcului şi venitul acestora obținut din vânzări. Astfel, în ultimii 3 ani de activitate a Moldova IT Park, 
cotizația de rezident a fost de 44 lei, 72 lei și, respectiv 77 lei lunar pentru un venit anual de 1 milion lei 
realizat de companie. Astfel, o companie care are un venit anual de 2 milioane lei achită o cotizație 
lunară de 154 lei, iar alta cu 10 milioane de lei achită o cotizație lunară de 770 lei. 

Totodată, conform Regulamentului parcului cotizația minimă se consideră valoarea cea mai mică 
a cotizației achitate Administrației de rezidenții parcului. Astfel, în prezent cotizația lunară minimă 
achitată de rezidenții parcului constituie 3 lei, iar 137 din cele 613 rezidenți la 30.09.2020 achită o 
cotizație lunară mai mică de 50 lei (inclusiv, 17 companii care achită de la 3 la 10 lei lunar și 120 
companii - de la 11 la 50 lei lunar). 

În condițiile în care (i) mărimea cotizației obligatorii a rezidentului Parcului se stabilește în 
condiții egale, corecte și nu poate fi discriminatorie, iar (ii) Administrația parcului are atribuțiile egale 
fața de toți rezidenții Parcului, stabilirea unei cotizații minime ar permite cel puțin acoperirea parțială a 
costurilor aferente sarcinilor administrative întreprinse de Administrație în raport cu toți rezidenții 
parcului în mod egal (de exemplu, examinarea cererilor de aderare, pregătirea contractului de rezident, 
calculul cotizației, emiterea certificatului, consultanța în domeniul activității companiei în cadrul 
regimului special de impozitare, în caz de necesitate). 

Astfel, introducerea unei cotizații minime a rezidenților în mărime de o unitate convențională pe 
lună (în prezent, 50 lei) ar putea sprijini financiar unele costuri salariale ale personalului implicat în 
realizarea sarcinilor administrative (inclusiv impozitele achitate la bugetul public național). În același 
timp, această măsură ar diminua valoarea cotizației de rezident pentru companiile care realizează 
venituri mai mari, însă beneficiază de aceeași contraprestație din partea Administrației parcului. 

Indicator 



Modificările respective vin să reglementeze și cazurile când veniturile reale ale rezidenților au depășit 
prognozele declarate la începutul anului/la aderare și care au servit drept bază pentru calculul cotizației 
sau viceversa.  
Toate aceste situații duc la modificarea sumei cotizației după finisarea anului financiar și sunt stabilite 
în contractul dintre Administrație și rezident. 

 Pe lângă modalitățile expuse în art. 19 din Legea nr.77/2016, în virtutea lit. d), art. 19 din Legea 
nr.77/2016 ( în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc) se introduce 
reglementarea suplimentară bazată pe probleme întâmpinate în practică legate de neprezentarea la timp 
a raportului de verificare anuală de către unii rezidenți. Drept urmare, Administrația nu are posibilitate 
de a recalcula cotizația celorlalți rezidenți ai Parcului, fapt care duce la încălcarea standardelor de 
contabilitate absolut de către toți rezidenții parcului, reflectând în contabilitate sume neactualizate care 
urmează a fi recalculate reieșind din venitul din vânzări anual real al tuturor rezidenților.  
 

 Luând în considerație faptul, că în prezent Administrația Parcului, conform hotărârii menționate în speță 
are posibilitate să presteze servicii de consultanță doar rezidenților se propune o normă nouă care oferă 
posibilitate  Administrației de a presta servicii de consultanță potențialilor rezidenți ai Parcului, în bază 
de contract.  
b) Descrieți problema, persoanele/entitățile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu 
justificarea necesității schimbării situației curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor colectate și 
examinate. 

 

Problemele identificate pe parcursul a doi ani de funcționare a „Moldova IT Park” vizează următoarele 
subiecte: 
- dificultăți pentru Administrație privind calcularea/recalcularea cotizației în termen, modalitatea de 
gestiune a surplusului și a datoriei, inechitatea mărimii cotizațiilor pentru unele companii și stabilirea 
unei cotizații minime, etc;  
- neprezentarea la timp, de către rezidenți, a raportului de verificare anuală, Administrația nu are 
posibilitate de a calcula cotizația celorlalți rezidenți a Parcului, fapt care duce la încălcarea standardelor 
de contabilitate; 
- proceduri birocratice, și anume lista vastă de documente solicitate de la potențialii rezidenți, care duc 
la cheltuieli financiare inutile; 
- obligativitatea expedierii lunare la peste 600 companii a înștiințărilor necesită cheltuieli suplimentare 
și timp; 
- menținerea unei cereri în formă liberă îngreunează furnizarea informației necesare pentru semnarea 
contractului și de multe ori duce la modificarea cererii. 
c) Expuneți clar cauzele care au dus la apariția problemei  
Legislația cu privire la parcurile pentru tehnologia informației este una nouă, inclusiv pe plan 
internațional. Astfel de reglementări nu se regăsesc în alte țări. Prin urmare, crearea unei platforme cu 
acordarea unui regim fiscal special și modelul virtual de funcționare a fost un Know How care necesită 
periodic unele ajustări și îmbunătățiri atît la inițiativa instituțiilor statului, cît și la inițiativa sectorului 
privat. Astfel, modificările propuse reiese din activitatea parcului pe parcursul a doi ani și impedimentele 
cu care s-a confruntat în realizarea funcțiilor sale. 
Conform în art.6, alin.3 din Legea nr. 77/2016, mărimea cotizației obligatorii a rezidentului parcului se 
stabilește în condiții egale şi nu poate fi discriminatorie. La fel, cotizația se stabilește în funcție de 
numărul rezidenților parcului și venitul din vânzări al acestora. 
Acest principiu a fost respectat în momentul în care la Adunarea Generală a Rezidenților Moldova IT 
Park din data de 04 februarie 2018 a fost votat Regulamentul de organizare și funcționare a Parcului 
pentru tehnologia informației ”Moldova IT Park”. Pct. 13 din acest Regulament 
(https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2019/09/Regulamentul-Moldova-IT-Park.pdf) 
stabilește soluțiile propuse în proiectul respectiv, dar acest Regulament poate fi oricând fi modificat de 
către Rezidenții parcului. Astfel, prin aprobarea acestui Regulament rezidenții Parcului au căzut de acord 

https://moldovaitpark.md/wp-content/uploads/2019/09/Regulamentul-Moldova-IT-Park.pdf


de a fi stabilită o cotizație minimă, care să fie considerată ca valoarea cea mai mică a cotizației achitate 
Administrației. 
Este de menționat faptul că, bugetul parcului este prezentat și aprobat de către rezidenții parcului, prin 
urmare, calificativul eficienței sau ineficienței administrației Parcului poate fi acordat doar de către toți 
rezidenții Parcului. 
Pe de altă parte, indiferent de venituri, art. 15, alin. 2 din Legea nr.77/2016 stabilește că suma minimă a 
impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației se va determina lunar 
per angajat şi va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 
aferent perioadei fiscale a impozitului respectiv. 
Astfel, chiar dacă compania nu a avut venit, oricum este obligată să achite un impozit minim. 
Prin analogie, se solicită introducerea cotei minime a cotizației. 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție   
Problema s-a accentuat în primul trimestru al anului 2019, urmarea a prezentării de către rezidenți, cu 
întârziere, a  raportului anual de verificare a activității acestora. Drept urmare, Administrația întimpină 
dificultăți în vederea calculării/recalculării cotizației pentru anul de gestiune. În cazul în care nu se va 
face intervenția respectivă, se va crea o situație similară trecutului, devieri de la cele reglementate și 
incertitudinea în interpretare. 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele prevederilor 
normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente care 
condiţionează intervenţia statului. 

 

Cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate: 
• Legea nr.77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, 
• HG nr. 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației 

„Moldova IT park”. 
Carențe: 
Mecanisme insuficiente privind responsabilizarea rezidenților în vederea îndeplinirii obligațiilor 
contractuale legate de prezentarea în termen prestabilit a rapoartelor trimestriale în adresa Administrației 
Parcului, precum și a Raportului anual de verificare;  
Pârghii insuficiente ale Administrației privind recalcularea în termen a mărimii cotizațiilor obligatorii 
achitate de către rezidenți, ce duce la încălcarea standardelor de contabilitate de către rezidenți; 
Modalitățile depășite de interacțiune a Administrației parcului cu rezidenții acestuia în baza 
documentelor pe suport de hîrtie, precum și solicitarea unor documente și informații care pot fi accesate 
de către Administrație în regim online în sisteme informaționale de stat. 

2. Stabilirea obiectivelor 
a) Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate 
cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist) 

 

Urmare a aprobării proiectului respectiv, cadrul normativ existent va fi îmbunătățit și vor fi simplificate 
procedurile legate de înregistrarea rezidenților, precum și interacțiunea rezidenților cu Administrația 
Parcului. La fel, se vor reduce procesele birocratice și costurile aferente de administrare a interacțiunilor 
între rezidenții parcului și administrația acestuia, care este întreținut din cotizațiile rezidenților. Costurile 
administrative se vor reduce urmare atingerii următoarelor obiective: 

1. Reducerea costurilor suplimentare direcționate spre disciplinarea rezidenților 
2. Diminuarea barierelor birocratice intre administrația Parcului și rezidenții săi iar timpul de lucru 

a colaboratorilor va vi orientat spre facilitarea interacțiunilor intre rezidenți și Administrație  
3. Simplificarea/digitizarea procedurilor aplicabile fiecărei etape de interacțiune intre rezidenți și 

Administrație  
4.  Reducerea cheltuielilor suportate de rezidenți pentru efectuarea verificării anuale de către 

entitățile de audit, urmare prestabilirii prin decizia Administrației a listei indicatorilor supuși 
verificării și descrierii clare a acestora. 



Atingerea obiectivelor date vor permite: 
• Anularea necesității de a expedia lunar facturi prin scrisori recomandate (7-10 lei/scrisoarea) 
către mai mult de 600 companii și a altor scrisori oficiale, somații, inclusiv de convocare a adunării 
generale a rezidenților (costul expedierii prin poștă se ridică la 60 mii lei per an). 
• Scutirea rezidenților de obligația de pregătire și prezentarea documentelor statutare pe suport de 
hârtie semnate olograf și introducerea modalității de comunicare prin email, inclusiv semnarea 
acordurilor adiționale și a altor acte juridice (aici se include timpul salariatului rezidentului care 
pregătește setul de documente și le prezintă la sediul parcului). Cuantificarea acestei acțiuni este mai 
dificilă din considerentul că în unele cazuri compania poate suporta cheltuieli mici (salariu persoanei 
care aduce setul de documente e mai mic și s-a folosit de transport public), în alte cazuri poate fi mai 
mari.  
• Stabilirea posibilității suplinirii bugetului parcului prin prestarea serviciilor de consultanță 
potențialelor rezidenți ai parcului, care vor obține serviciile într-un „ghișeu unic”. 
Posibilitatea prestării consultanței potențialelor rezidenți ar facilita accesul companiilor la facilitățile 
statului prin suportul adițional oferit de administrație ceea ce reduce practic în jumătate cheltuielile 
companiilor respective care contactează birourile de avocați sau companii ce ajută la înființarea 
entităților juridice, pe de altă parte, ar micșora cotizația Rezidenților din cauza că bugetul Parcului va 
fi suplinit din alte surse. 

3. Identificarea opţiunilor 
a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție  
Opțiunea „a nu face nimic” nu este oportună pentru situația dată și nu este recomandabilă. Opțiunea de 
a nu interveni va lăsa nerezolvate problemele apărute pe parcursul a doi ani de activitate a parcului și 
vor persista în continuare blocaje în activitatea Administrației parcului. Unele modificări stringente au 
fost efectuate atît în Legea nr. 77/2016 cât și în Codul Fiscal al RM, altele mai puțin importante au fost 
colectate și prezentate în prezentul proiect pentru a nu interveni foarte des de către legiuitor.  
Opțiunea de a nu face nimic presupune păstrarea în vigoare a lacunelor în reglementări, a reglementărilor 
depășite, precum și celor care necesită ajustare la practicile moderne. 
În cazul intervenției, prin normă juridică, se va reglementa modalitatea de stabilire a cotizației minime 
și companiile vor avea bază de referință pentru a verifica corectitudinea stabilirii cotizației respective. 
Trebuie menționat că, în prezent, cea mai mica cotizație lunară este de 1 leu (26 companii achită de la 1 
la 10 lei, 124 companii - de la 11 la 50 lei). În cazul ”a nu face nimic”, Administrația Parcului ar putea 
interpreta prevederile existente și face uz de situația creată prin luarea unor decizii în detrimentul 
rezidenților. 
b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc cauzele 
problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligații ce se doresc să fie 
aprobate 

 

Principalele prevederi vizează Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Parcului, 
Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului, Contractul cu privire la desfășurarea activității în 
parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”. 
La Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației Parcului: 
La pct. 8, subpct.13) se propune introducerea Actului (decizie) în baza căruia sunt aprobați  indicatorii 
de verificare anuală a activității rezidenților Parcului. Actul dat este aprobat de Administrație pentru a 
evita eventualele încercări ale rezidenților de a omite anumiți indicatori la verificare. De asemenea, în 
scopul excluderii situațiilor când entitățile de audit solicită sume exagerate pentru efectuarea verificării, 
prin decizia administrației parcului se stabilesc indicatorii pe care entitățile de audit le evaluează, fără a 
efectua verificarea altor aspecte ce nu țin de activitatea companiilor în parc și care pot eventual influența 
suma contractului încheiat între compania de audit și rezidenți. 
La Pct.9, se modifică subpct. 4), care prevede dreptul Administrației de a presta servicii de consultanță 
potențialilor rezidenți ai Parcului, în bază de contract. 



Această reglementare oferă posibilitate Administrației Parcului de a presta servicii de consultanță nu 
doar persoanelor care au devenit rezidenți, dar și celor care intenționează să devină rezidenți, sau 
eventualilor investitori, care aflând despre existența Moldova IT Park doresc să intre pe piața din RM. 
Prin urmare, potențialii rezidenți solicită suportul parcului pentru deschiderea unei 
reprezentanțe/fondarea unui SRL în scopul aderării ulterioare la Parc. Completarea acestui punct 
scutește investitorul de cheltuieli suplimentare ce țin de căutarea birourilor de avocați, care prestează 
astfel de servicii. La fel, eventuală suma contractată de Park pentru prestarea serviciilor date va fi net 
inferioară sumei încasate de către birouri de avocați. 
Totodată, pct. 9 se completează cu subpuncte noi, care oferă posibilitate Parcului să acceseze asistență 
tehnică și financiară de la organisme internaționale și donatori. 
Pct. 11 specifică procedura de desfășurare a adunării rezidenților Parcului și concretizează unele 
momente pentru a evita blocaje în vederea desfășurării adunării. 
Capitolul II se completează cu un pct. nou 111 ce reglementează procedura desfășurării adunării 
repetate. 
La pct.16, subpct. 3) se completează cu posibilitatea Administrației de a  modifică, suspenda şi înceta 
raporturile de serviciu inclusiv în funcție de a contractelor de prestare a serviciilor de consultanță, precum 
și a contractelor de asistență tehnică și financiară. 
La pct. 17, subpct. 3)  se completează cu o nouă obligație privind asigurarea gestionării conformă a 
mijloacelor financiare a Fondului de susținere a inovațiilor digitale și startup-urilor tehnologice, precum 
și asistența tehnică şi financiară obținută pentru implementarea proiectelor/programelor în domeniul 
dezvoltării industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală. 
La pct. 26, se introduce norma privind mărimea cotizației minime a rezidentului Parcului de o unitate 
convențională pe lună. 
Modificările respective vin să reglementeze și cazurile când veniturile reale ale rezidenților au depășit 
prognozele declarate la începutul anului/la aderare și care au servit drept bază pentru calculul cotizației 
sau viceversa, de exemplu când rezidentul a avut vânzări mai mari și urmează să achite suplimentar, sau 
când rezidentul a prognozat vânzări mai mari, dar în realitate a avut vânzări mai mici și parcul urmează 
să restituie banii.  
Toate aceste situații duc la modificarea sumei cotizației după finisarea anului financiar și în regulament 
nu pot fi stabilite sume exacte, respectiv și în cazul în care rezidentul a avut vânzări ”0”. Astfel, stabilind 
o sumă fixă, minimă sau maximă, se încalcă principiul expus în art.6 din Legea nr. 77/2016.  
Suma maximă la fel nu poate fi indicată în hotărâre de Guvern, deoarece adunarea generală a rezidenților 
aprobă bugetul parcului și dacă rezidenții decid majorarea acestuia sau micșorarea, suma achitată de 
rezidenți poate varia și nu poate fi prestabilită în hotărâre de Guvern. 
Se propune ca pct. 31 să se expună în redacție nouă, modalitatea de stabilire a cotizației anuale, 
modalitatea de recalcul, de returnare, etc. sunt prevăzute în contractul dintre Administrația Parcului și 
rezidentul Parcului. Necesitatea reglementării a apărut ca urmare a funcționării Parcului mai mult de un 
an și apariția diferitor neclarități ce ține de cotizație.  
La Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului: 
În pct.9 se introduce obligativitatea aprobării de către Administrație a cererii-tip privind înregistrarea în 
calitate de rezident al Parcului. În vederea eficientizării lucrului Parcului și uniformizării cererilor 
privind înregistrarea în calitate de rezident, Administrația va aproba un model de cerere în care este 
prevăzut minimum necesar de informație pentru a putea fi semnat contractul și stabili cotizația. 
Menținerea unei cereri în formă liberă îngreunează furnizarea informației necesare pentru semnarea 
contractului și de multe ori duce la modificarea cererii de mai multe ori. 
Pct. 10 se reformulează și se expune în redacție nouă. Se explică exact documentele care sunt necesare 
a fi anexate la cerere. 



Capitolul II. se completează cu un pct. nou 161 și prevede condițiile în care solicitantul, care anterior a 
fost rezident al Parcului, dar contractul a fost reziliat la inițiativa Administrației parcului din motive 
imputabile rezidentului Parcului depune repetat cererea pentru accesare în Parc. 
În pct. 17, subpct. 7) se exclude pe motiv că informație privind adresele subdiviziunilor solicitantului 
titlului de rezident este inutilă pentru parc și nu contribuie la menținerea statutului de rezident. 
Pct. 18 se reformulează și exclude obligativitatea informării organului vamal și statistic a extrasului din 
Registrul de evidența a acestora. 
Pct. 19 se reformulează și prevede cazurile în care Administrația inițiază rezoluțiunea contractului cu 
privire la desfășurarea activității în Parc. 
La Contractul cu privire la desfășurarea activității în parcul pentru tehnologia informației „Moldova 
IT Park” (model): 
Pct. 2.4. se completează cu subpct. 2.4.8, 2.4.9 și 2.4.10 privind informarea Administrației despre 
modificările efectuate în actele constitutive ale rezidentului, datele de contact ale rezidentului, în special 
a adresei poștei electronice utilizate drept canal oficial de comunicare. 
Orice modificare în statut duce la modificarea fie a contractului semnat cu Administrația Parcului, fie la 
schimbarea certificatului eliberat de Parc. Prin urmare, se pune în sarcina rezidentului să informeze 
Parcul despre schimbările ce au fost efectuate. La fel, poșta electronică reprezintă o cale de comunicare 
rapidă și eficientă. Toate notificările, somațiile, prezentarea rapoartelor către Parc, prezentarea 
raportului de verificare anuală a activității rezidentului Parcului, etc. sunt expediate prin email. 
Pct. 3.1. se expune în redacție nouă și prevede modalitatea de calcul a cotizației, mărimea minimă a 
cotizației, mărimea prognozată și mărimea efectivă a acesteia. 
Se completează cu punctul 3.6. care prevede modalitatea de recalcul a cotizației obligatorii anuale, 
precum și cazurile de supraplată a cotizațiilor. 
Pct.5.1. se ajustează conform Legii nr.77/2016. 
Pe lângă modalitățile expuse în art. 19 din Legea nr.77/2016, în virtutea lit. d), art. 19 din Legea 
nr.77/2016 ( în alte cazuri prevăzute de contractul privind desfăşurarea activităţii în parc) se introduce 
reglementarea suplimentară bazată pe probleme întâmpinate în practică legate de neprezentarea la timp 
a raportului de verificare anuală de către unii rezidenți. Drept urmare, Administrația nu are posibilitate 
de a recalcula cotizația celorlalți rezidenți ai Parcului, fapt care duce la încălcarea standardelor de 
contabilitate absolut de către toți rezidenții parcului, reflectând în contabilitate sume neactualizate care 
urmează a fi recalculate reieșind din venitul din vînzări anual real al tuturor rezidenților.  
Subpct. 5.1.9. se modifică și se include obligarea rezidentului de a depune o cerere argumentată în cazul 
în care solicită rezilierea contractului. 
Prin pct. 5.6. se introduce poșta electronică, ca mecanism de comunicare între Administrație și rezidenții 
Parcului. În vederea eficientizării activității Parcului, reducerea cheltuielilor poștale, reducerea timpului 
de informare se include în contract poșta electronică în calitate de un mecanism de comunicare oficială 
între părți, echivalându-se cu adresa juridică a rezidentului. 
La pct. 6.2. se introduce, pe lângă semnătura olografă și semnătura electronică, recunoscută de către 
ambele părți, pentru semnarea actelor, anexelor, grafice, acordurilor adiționale, etc. 
c) Expuneți opțiunile alternative analizate sau explicați motivul de ce acestea nu au fost luate în 
considerare 

 

Proiectul propune cele mai optimale și justificate soluții, în vederea depășirii constrîngerilor în 
activitatea Administrației „Moldova IT park” și asigurării interacțiunii eficiente cu rezidenții parcului, 
folosind canale electronice de comunicare și evitând la maximum birocrația. Opțiunea propusă este una 
care se încadrează în limita cadrului legal existent, iar opțiunile alternative nu pot fi propuse fiindcă 
acestea vor necesita modificarea cadrului legal anterior promovării acestora printr-o hotărîre de Guvern. 



4. Analiza impacturilor opţiunilor 
a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta la 
baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

 

Menținerea stării actuale creează neclarități ce țin de modalitățile de achitare și calculare a cotizațiilor, 
recalculare și returnare a mijloacelor achitate în surplus. Aceasta se datorează faptului că în momentul 
aderării, persoana juridică doar declară venitul prognozat care stă la baza formulei de stabilire a mărimii 
cotizației, iar la sfârșit de an este necesar recalcul, reieșind din venitul real obținut în anul respectiv de 
către rezident. 
Persistența în continuare a inechității printre rezidenți în ceea ce privește achitarea cotizațiilor în bugetul 
Administrației, luînd în considerare faptul că rezidenții care declară zero venituri din vînzări nu achită 
deloc cotizația, iar rezidenții cu venituri din vînzări importante asumă povara întreținerii Administrației 
parcului. 
Persistența în continuare a practicilor de prezentare tardivă sau neprezentare a rapoartelor trimestriale 
în adresa Administrației Parcului, precum și a Raportului anual de verificare, fapt ce creează blocaje în 
activitatea Administrației parcului.  
Continuarea practicilor depășite de interacțiune a Administrației parcului cu rezidenții acestuia în baza 
documentelor pe suport de hîrtie, precum și solicitarea unor documente și informații care pot fi accesate 
de către Administrație în regim online în sisteme informaționale de stat.  
Efectele pozitive nu au fost identificate. 
b1) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la prezentul 
formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate 
care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

Economic 
costurile desfășurării afacerilor (+1) 
Persoanele juridice vor economisi timp și resurse pentru semnarea lunară a facturilor și expedierea 
acestora parcului (fie aducerea direct la sediul parcului). 
Rezidenții vor economisi timp și resurse pentru semnarea acordurilor adiționale (în special ce ține de 
rectificări a cotizației) și expedierea acestora parcului. 
Rezidenții vor contracta entitățile de audit pentru efectuarea verificării în limita indicatorilor prestabiliți 
și matricei elaborate de parc, excluzînd auditul complex costisitor sau verificarea altor aspecte ce nu 
sunt relevante pentru parc. 
 
povara administrativă (+1) 
Modelul cererii de aderare aprobat de Administrație va simplifica procesul de aderare a noilor rezidenți 
și va reduce timpul necesar pentru perfectarea cererii 
Administrația parcului va economisi timp și bani pentru întocmirea a peste 600 de facturi lunar. 
Toate acordurile cu rezidenți vor fi semnate în formă electronica, eventual administrația parcului ar 
putea avea venituri suplimentare pentru o mai bună administrare, etc. 
  
Social 
accesul și calitatea serviciilor publice administrative (+1) 
Interacțiunea cu Administrația parcului se reduce pe motiv că toate comunicările vor fi duse pe canal 
electronic și se reduce numărul de documente necesare la depunerea cererii de aderare. 

 
De mediu 
alte aspecte de mediu (+1) 
Nu se va cheltui hîrtie pentru facturi, acte, scrisori, etc. pe motiv că se va trece pe comunicare electronică. 
Reprezentanții persoanelor juridice nu vor folosi autovehiculele pentru deplasarea de fiecare dată la 
sediul parcului pentru semnarea diferitor acorduri, depunerea actelor, aducerea facturilor, etc. 
 



b2) Pentru opțiunile alternative analizate, identificați impacturile completînd tabelul din anexa la 
prezentul formular. Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile 
interesate care ar putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea 

 

Opțiunea alternativă „cotizația medie”: 
In cazul situației anului 2019 (la finele anului), cotizația medie determinate in baza sumei tuturor 
cotizațiilor achitate de rezidenți și împărțite la numărul acestora este egala cu 483 lei/luna. 
Totodată, daca s-ar fi aplicat o cotizație medie egala tuturor rezidenților, in anul 2019 aceasta ar fi 397 
lei/luna. 
Determinarea unei cotizații medii nu reflecta procesul actual de calcul a acesteia. Marja sumelor achitate 
diferă, variindu-se de la 1 leu la cca 30 000 lei lunar. 
c) Pentru opțiunile analizate, expuneți cele mai relevante/iminente riscuri care pot duce la eșecul 
intervenției și/sau schimba substanțial valoarea beneficiilor și costurilor estimate și prezentați 
presupuneri privind gradul de conformare cu prevederile proiectului a celor vizați în acesta 

 

 Careva riscuri care pot duce la eșecul intervenției nu au putut fi stabilite. 
d) Dacă este cazul, pentru opțiunea recomandată expuneți costurile de conformare pentru 
întreprinderi, dacă există impact disproporționat care poate distorsiona concurența și ce impact are 
opțiunea asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Se explică dacă sînt propuse măsuri de diminuare a 
acestor impacturi  

 

În cazul când se constată că rezidentul Parcului nu a avut vânzări, rezidentul va achita o cotizație minimă. 
Cotizația minimă este egală cu o unitate convențională, indiferent de valoarea venitului din vânzări 
pentru anul de gestiune. 
Concluzie 
e) Argumentați selectarea unei opțiunii, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, 
precum și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați  

 

Opțiunea de a nu face nimic nu va schimba situația actuală a lucrurilor, și respectiv va persista aceiași 
situație și blocaj ca și după primul an de raportare. 
5. Implementarea şi monitorizarea 
a) Descrieți cum va fi organizată implementarea opțiunii recomandate, ce cadru juridic necesită a fi 
modificat și/sau elaborat și aprobat, ce schimbări instituționale sînt necesare   

 

Implementarea opțiunii recomandate presupune modificarea: 
HG nr. 1144 din 20.12.2017 cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT 
park”. 
b) Indicați clar indicatorii de performanță în baza cărora se va efectua monitorizarea  
Numărul actelor întocmite, semnate și prezentate în formă electronică raportat la numărul actelor 
semnate olograf. 
Timpul necesar pentru prelucrarea de către Administrație a cererii de aderare la parc. 
Numărul rezidenților care achită suma minimă a cotizației. 
c) Identificați peste cît timp vor fi resimțite impacturile estimate și este necesară evaluarea 
performanței actului normativ propus. Explicați cum va fi monitorizată şi evaluată opţiunea 

 

După o perioadă de un an se va face o analiză a perceperii de către rezidenți a schimbărilor efectuate și 
eficienței interacțiunii cu Administrația Parcului. 
6. Consultarea 
a) Identificați principalele părţi (grupuri) interesate în intervenţia propusă  
Administrația Moldova IT Park. 
Rezidenții parcului și potențialii rezidenți (investitori). 
b) Explicați succint cum (prin ce metode) s-a asigurat consultarea adecvată a părţilor  
Proiectul a fost discutat cu Asociația Națională a Companiilor TIC din Republica Moldova. 



c) Expuneți succint poziţia fiecărei entităţi consultate față de documentul de analiză a impactului 
şi/sau intervenţia propusă (se expune poziția a cel puțin unui exponent din fiecare grup de interese 
identificat).  

 

Administrația Moldova IT Park susține proiectul respectiv. 
Asociația Națională a Companiilor TIC din Republica Moldova nu a formulat obiecții de principiu și se 
va expune suplimentar în procesul consultării publice. 
Anexă 
Tabel pentru identificarea impacturilor 
Categorii de impact Punctaj atribuit 
 Opțiunea  

propusă 
Opțiunea 
alterativă 1 

Opțiunea 
alterativă 2 

Economic 
costurile desfășurării afacerilor +1   
povara administrativă +1   
fluxurile comerciale și investiționale 0   
competitivitatea afacerilor 0   
activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici și 
mijlocii 

0   

concurența pe piață 0   
activitatea de inovare și cercetare 0   
veniturile și cheltuielile publice 0   
cadrul instituțional al autorităților publice 0   
alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 0   
bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor 0   
situația social-economică în anumite regiuni 0   
situația macroeconomică 0   
alte aspecte economice 0   
Social 
gradul de ocupare a forței de muncă 0   
nivelul de salarizare 0   
condițiile și organizarea muncii 0   
sănătatea și securitatea muncii 0   
formarea profesională 0   
inegalitatea și distribuția veniturilor 0   
nivelul veniturilor populației 0   
nivelul sărăciei 0   
accesul la bunuri și servicii de bază, în special pentru 
persoanele social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală și lingvistică 0   
partidele politice și organizațiile civice 0   
sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și morbiditatea 0   
modul sănătos de viață al populației 0   
nivelul criminalității și securității publice 0   
accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0   
accesul și calitatea serviciilor educaționale 0   
accesul și calitatea serviciilor medicale 0   
accesul și calitatea serviciilor publice administrative +1   
nivelul și calitatea educației populației 0   



conservarea patrimoniului cultural 0   
accesul populației la resurse culturale și participarea în 
manifestații culturale 

0   

accesul și participarea populației în activități sportive 0   
discriminarea 0   
alte aspecte sociale 0   
De mediu 
clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și celor 
care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   
calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 
inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   
flora 0   
fauna 0   
peisajele naturale 0   
starea și resursele solului 0   
producerea și reciclarea deșeurilor 0   
utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 
neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   
intensitatea energetică 0   
eficiența și performanța energetică 0   
bunăstarea animalelor 0   
riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 
accidente etc.) 

0   

utilizarea terenurilor 0   
alte aspecte de mediu +1   
Tabelul se completează cu note de la -3 la +3,  în drept cu fiecare categorie de impact, pentru fiecare 
opțiune analizată, unde variația între -3 și -1 reprezintă impacturi negative (costuri), iar variația între 
1 și 3 – impacturi pozitive (beneficii) pentru categoriile de impact analizate. Nota 0 reprezintă lipsa 
impacturilor. Valoarea acordată corespunde cu intensitatea impactului (1 – minor, 2 – mediu, 3 – 
major) față de situația din opțiunea „a nu face nimic”,  în comparație cu situația din alte opțiuni și alte 
categorii de impact. Impacturile identificate prin acest tabel se descriu pe larg, cu argumentarea 
punctajului acordat, inclusiv prin date cuantificate, în compartimentul 4 din Formular, lit. b1) și, după 
caz,  b2), privind analiza impacturilor opțiunilor. 
Anexe  
 



Cuvintul i s-a oferit Dlui Baciu V., care s-a relerit la legalitatea sau oportunitatea unor

norme qi anume norma a pct.37, care prevede cf, in cazul schimbdrii furnizorilor operatorul de

sistem trebuie sd preia anumite date de pe contor, conform indicaliilor de la ora 12.00. Preluarea

datelor de pe contor de la ora 12.00 este posibil doar in cazul contoarelor noi de la o singurd

companie. in acest car, operatorii vor fi nevoili si efectueze calcule matematice bazate pe curba

de sarcinl bazatd pe datele de contor. AceastA procedura dureaz[ circa o ord, plus la asta pot fi
posibile erori de calcul. in acest caz. se recomandd autorului proiectului ca sd fie electuate

consultiri publice suplimentarte cu operalorii.

S-au iniliat discu{ii la care au participat dnii Caminschi V., Chelaru O. - consultant din

cadrul SEIR, din partea autoritdlii pubice dl Ceban D., din partea mediului de afaceri - dl. Baciu

Urmare disculiilor.
s-a decis: Proiectul se avizeazl pozitiv.

Analiza impactului in procesul de fundamentare a proiectului hotirArii de Guvern

,,Pentru modificarea Hotlririi Guvernului nr.ll44l20l'1 cu privire la crearea parcului
pentru tehnologia informa{iei ,,Moldova IT park".

Opinia a fost prezentate de catre dl Bofan N., consultant din cadrul Secretariatului

Evaludrii Impactului de Reglementare, care a mentionat cd Analiza de impact in cauzf, a fost

examinatf, cu scopul de a identifica nivelul de corespundere a acesteia cu principiile gi cerinfele

de formd qi confinut prevazute de Metodologia de analizd a impactului in procesul de

fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobati prin Hotarirea de Guvem nr.2312019.

La compartimentul ,, De/inirea problemei" -este necesar de identificat clar ce probleme
(existente sau potenliale) sunt depistate, care probabil necesitd interven{ia statului. Se clarificd in
detaliu situalia existentd, se identificd cauzele problemelor depistate, care exact sunt pA(ile
alectate Ei in ce mod. Orice enunluri in formi concluzivd din cadrul Definirii problemei necesita
s[ fie suslinute de date, exemple , analiza qi identificarea cauzelor.

Din informalia expusl inlelegem cd problema mai genericd ar fi costurile tranzaclionale care
pot fi evitate intre administralia parcului qi rezidenfi, totodatd problemd mai specificd line de
(in)eficienJa activitdjii administra[iei parcului. Aceste aspecte necesitd si fie definite clar [a
compartimentul (a) Ei expuse in detaliu in urmdtoarele compartimente. Este necesar de inclus
date cu privire la rezidenli, cotele achitate real, veniturile administraliei $i cum acestea acopera
cheltuielile. Totodata cum pot fi ra!ionalizate cheltuielile in urma simplificdrii unor proceduri. La
fel este necesar de expus clar ce cauze au dus la crearea situaliei problematice in privinla
activitnlii administraliei parcului. O serie de date, care pot fi utilizate la expunerea Ei examinarea
situafiei curente (in cadrul definirii problemei) pot fi preluate din informa]ia deja expusl in
companimentul 3 din lormular.

La compartimentul ,,Stabilirea obieclivelor" este necesar ca acestea sI fie racordate Ia
cauzele problemelor, sd fie mf,surabile, tangibile gi expuse in timp. Majoritatea informaliei
expuse la obiective, in varianta propusA pentru examinare, de lapt se referd la solulii ;i optiunea
recomandatd. In cazul dat obiectivele probabil ar trebui sd lini de scdderea cheltuielilor suportate
de administralie cu NoZ, corespunzdtor qi micgorarea cotizaliilor cu un numar oarecare de puncte
procentuale, in mediu pentru fiecare rezident. Fie obiectivele sf, se refere Ia sustenabilitatea
administraliei parcului.

La compartimentul ,,identificarea opliunilor", conform cerinlelor Metodologiei, trebuie sd
se clarifice clar gi in detaliu ce solulii (drepturi, obtigafii, mecanisme) se propun prin intervenlia



preconizat5 $i cum acestea abordeaz5 situatia existentS. In cazul dat examinarea opliunilor
alternative este extrem de importantd. Pentru opliunea recomandate este posibil de expus mai pc
scurt novaliile cu care se vine in proiect, o n'rare parte din inlbrmalia analitici prezentati ar trebui
si se regdseasci fie la definirea problemei sau la analiza opliunii, mai jos. In special in privinla
problemei achitirii qi stabilirii cotizaliilor nu e clar totuqi de ce nu se iau in calcul mai multe
modalitdli de stabilire a cotiza{iilor, in special in raport cu reziden{ii care nu au venituri.

La compartimenlul ,,Analiza opliunilor". in cadrul acestui compartiment, conform cerinlelor
Metodologiei, este necesar si se indice impactul noilor prevederi din proiect Ei costurile de

conformare in comparalie cu beneficiile qi costurile situaliei actuale, la fel sE clarifice cum vor
influenla soluliile propuse asupra cauzelor problemelor. in special atenlionam ci tabela din
anexi doar ,,identificd impacturile", ori analiza qi expunerea acestora este obligatoriu si fie
efectuatd la p.4 (b) din formular.

In privinla opliunii recomandate in documentul AI se expune doar impactul simplific6rilor
procedurale de transfer qi receplionare a documentelor^, insi nu se analizeazd schimbdrile
preconizate pentru modalitatea de stabilire a cotizafiilor. In principiu aqa qi nu este clar din Al
care sunt limitele reale ale posibilelor cotizalii. Cit achita astazi in mediu un rezident qi cit va

achita odati cu noile reguli? De ce nu se propun niqte limite maxime/minime in insdqi Hotdrirea
de Guvem, a$a cum indici Legea nr.7712016.

Consider6m totuEi necesar de clarificat $i argumentat suplimentar de ce in principiu se

impune plata cotizaliei de la rezidenlii care nu au avut venit. De specificat care este raportul intre
cei cu venit qi cei fErd venit. Corespunzdtor cit de mult trebuie sd achite cei cu venit in raport cu

cheltuielile administraliei. in acest sens nu e clar de ce sd nu fie o reguld variabild in raporl cu cei

IErd venit (adicE achiti de la 0 pind la X MDL in dependenld de plelile efectuate de cei cu venit,
dacd se instituie in paralel o limita nu mai mare de N % din venitul rezidenlilor care au ar.ut
venit) dar qi soluf ia./formularea propusd in proiect este absolut neclarS. Anume nu este clar ce

inseamnd lormularea - ,,cotizalia minimd se considerd valoarea minim[ a cotizaliei achitate

Administraliei, de reziden{ii Parcului, in anul financiar supus procesului de recalcul", - adicd se

are in vedere suma cotizafiilor minime, sau totu$i cea mai micd plata efectuatA de un rezident. in
baza acestei solulii oricum nu se respectd principiul conform chruia cotizaliile sunt menite sd

acopere necesitdlile bugetare ale administraliei lird a aduce profit, plus cd oricum iese cd trebuie
ince o datd sd se faci recalculare gi pentru cei care au avut venit dupd ce se constate exact cit
achitr cei thra venit).

Totodatd, pentru modalitatea de stabilire ;i calculare a cotiza[iilor considerdm ca nu este de
prisos de examinat qi opliuni alternative, de exemplu dacd cotizaliile sunt atit de mici precum se

indicd in AI (intre 1 leu qi maxim 50 lei) atunci de ce pur si simplu nu se impart la toli in mod
egal, indiferent dacE au sau nu venit? Sau, ca sd se respecte in totalitate Legea 771201.6 pot fi
percepute in trepte (pentru cei cu venit intre 0 pind la XX MDL anual se achitl o sumd, pentru
cei de la XX MDL achiti alt[ suml).

in orice caz, nu doar Legea nr.7712016 dar qi Legea nr.9812012 gi Legea nr.23512006
stabilesc ci pldlile pentru autoritatea sau institulia public[ necesitd a fi stabilite in mod clar in
lege sau in hotirire de Guvern. Astfel este imperativ ca in baza analizei efectuatd in acest
document AI sd fie propuse o reglementare mai clard a modului de stabilire a mdrimii cotelor qi,
daci nu se pot indica sumele exacte, cel pulin sA se propuna limite qi repere metodologice ca sa
poatd fi dedus din actul normativ care va fi povara financiard in acest sens pentru rezidentul
parcului.



Analiza prezentata necesita sd vind cu o examinare qi descriere mult mai ampld a aspectelor
ce !in de stabilirea qi limitarea m6rimii cotizaliei, in raport cu cheltuielile administraliei parcului.

La compartimentul ce tine de ,.lmplemenlare $i monitorizare " indicatorul care se referd la
problema achitarii cotizaliilor probabil necesiti a fi reconsiderat, nu suntem siguri cd doar

,,numirul rezidenlilor care achiti suma minimi a cotizaliei" este cel mai relevant pentru
obiectivul de a dezvolta un sistem de stabilire qi colectare a cotizaliilor care sd acopere la timp
necesitatile financiare ale administraliei dar totodata sd aducd o povari echitabili gi minimald
pentru rezidenli.

In partea ce line de consultdrile publice este necesar de dezvoltat compartimentele de la

p.6 (b) li (c) in special in varianta prezentate nu este expusa pozi{ia Asocia(iei ATIC sau a

rezidenf ilor parcului.

in concluzie, Analiza impactului corespunde pa4ial cu cerinlele si rigorile Metodotogiei

de analizd a impactului in procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, in special

nu este reflectat pe deplin impactul tuturor soluliilor propuse, cu toate cd este argumentati de

principiu oportunitatea./necesitatea intervenliei din partea statului.

Cuvintul i s-a olerit dlui Cuqca A, care a mentionat cd Moldova IT Park funclioneazd de

la I ianuarie 2018. Pe parcursul a doi ani de activitate mediul de afaceri IT. companiile IT
manifestd un interes mare fald de acest mecanism creat de cdtre Guvemul RM. in doi ani de

activitate numlrul rezidenfilor a atins peste 500 de rezidenli, 566 de rezidenli dintre care 525 in
prezent sint companii (rezidenli activi). Menlionez cd Parkul acliveazl intr-un mod transparent,

participativ. Cele mai importante decizii se iau in discufii, se iau la qedinlele Adundrii Cenerale a

reziden{ilor parkului. Ce {ine de bugetul parkului el se discutd in gedinla Adunlrii generale a

reziden{ilor parkului. Ultimul buget a fost la fel aprobat la data de 5 februarie 2019 in cadrul

Adundrii generale a rezidenlilor parkului.
Ce |ine de formula de stabilire a cotizaliilor, aceasta a fost la fel consultatf, pe larg la

etapa promovirii Regulamentului administraliei parkului Ei este fixat in mod transparent.

Mirimea cotizaliilor rezidentului parkului se stabilegte reieEind din urmdtoarea formula. Bugetul

administraliei parkului se imparte la venitul prognozat pentru anul respective a tuturor
rezidenlilor parkului gi inmullit la venitul prognozat al rezidentului concret. Deci este o formula
de compromis care a fost agreate la etapa promovdrii Regulamentului administrea{iei parkului

IT.
Ce line de necesitatea de stabilire a sumei cotizaliei minime, acest5 reiesa din faptul cd

toli rezidenfii trebuie sd contribuie la bugetul administrafiei parkului in mod echitabil. in prezent

este creatA situalia cind un numar de rezidenli nu contribuie deloc la bugetul administra[iei

parkului. Ce 1in de problem care apar la sfErqitul anului, deci un numar de reidenli nu reuqesc sa

aibi venitul de vinzdri, respective trmeazd aceasta procedura de recalcul. Deci, nimeni nu are

scop sd impovdreze pe rezidenlii, mai mult ca atit rezidenlii parkului care nu au venitul de

vinzdri, conform prevederilor legii oricum achitd statului suma minima a impozitului unic care

constituie 30% din salariul mediu pe economie in anul respectiv. Astfel, rezidenlii parkului din
cotiza{iile sale intre}in de facto administralia parkului.

Ce line de servicii de consultanld, putem fi de acord cd serviciile de consultanld sint
prestate rezidenlilor parkului, acum prin prevederile Regulamentului dorim sd extindem aceastd
posibilitatea, astfel incit serviciile de consultanld sd fie prestate qi potenlialilor rezidenli al IT
parkului.

Ce line de schimbarea foemulei de calcul, propuse de expert. nu putem fi de accord
deoarece aceasta va constitui o povarA pentru start upurile tT aflate inilial la crearea afacerii
pentru care o contribulie care va constitui valoarea medie de cotiza{iei in park, aproximativ peste
600 de lei pe lund va fi o povard. Astfel, se propune ca aceasti cotizalie pentru start Upurile sa



fie valoarea minima a cotizafiei achitate de un resident al parkului IT care a avut venitul de

vinzdri. Suma in prezent constituie de la I leu pind la 50 de lei.
Cuvintul i s-a oferit dlui Bo[an N., care a concretizat ca nu a propus nici o op{iunea

concretA, dar in AI optiunea pe care autorul promoveazd trebuie sd fie argumentaE gi explicatd in
cifre. Ar fi bine ca si existe gi opliuni altemative, explicat in baza lor dece op{iunea pe care o
propuneli este cea mai bun5. Concomitent, trebui e formulat tot asta in proiect in mod clar, adica

oricum in proiectul cu care venili foarte multe lucruri rdmAn la discrelia administraliei parkului.
AI trebuie dezvoltati la acest capitol.

Cuvintul i s-a oferit dlui Cuqca A, formula de calcul a cotiza{iilor a lost discutatd qi

agreatd la qedin{a Adundrii generale a reziden}ilor parkului, nu este ceva impus de Guvem, de

minister la aceastA etapa. Mai mult ca atit, noi nu ldsdm la discrelia administraliei posibilitatea de

a manipula.

Cuvintul i s-a oferit dnei Bzovii M., Ministerul Economiei gi Infrastructurii este deschis

pentru coloborare cu mediul de afaceri din domeniul IT, in acelaEi moment fiind din domeniul

IT, noi inlelegem foarte bine care sint probleme cu care se confrunti administralia parkului qi a5

putea s[ fiu de accord cd nu au fost descries destul de bine in AI. Trebuie explicat de ce cotizalia

minima care de obicei este foarte mica, probil este cea mai bun[ optiunea. De aceea, pe parcurs o

sd colobordm cu minister ca sh examinhm gi alte solulii optime.

S-au iniliat disculii la care au participat dnii Caminschi V., Bolan N. - consultant din

cadrul SEIR, din partea autoritdlii pubice dl Cugca A., din partea mediului de afaceri - dna

Bzovii M, dl. Servan A., Bejenaru E.

Urmare disculiilor,
s-a decis:

Analiza Impactului se susfine par(ial pozitiv, cu condi(ia luirii in considerare a

recomandirilor expertului Ei prezentlrii Analizei Impactului imbunitdfit.

VicepreEedintele Vladislav Caminschi



 

 

 

 
nr. 08 – 6666 din 30.10.2020 

   
Cancelaria de Stat 

 
În conformitate cu prevederile pct. 179 al Regulamentului Guvernului, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 610/2018, se transmite cererea privind înregistrarea în lista proiectelor 
care urmează a fi examinate în cadrul ședinței secretarilor generali a proiectului hotărârii 
Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. 

Cerere 
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat  

a proiectelor de acte ale Guvernului 
Nr.  Criterii de înregistrare Nota autorului 
1. Categoria şi denumirea 

proiectului 
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale 
Guvernului 

2. Autoritatea care a elaborat 
proiectul 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

3. Justificarea depunerii cererii Proiectul de modificare a unor hotărâri de Guvern vine ca urmare a modificării 
Legii nr.77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației prin Legea 
nr.142/2020 și Legea nr.60/2020. În acest sens, se propune racordarea 
prevederilor HG nr.1144/2017 (Regulamentul de organizare și funcționare a 
Administrației parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT Park”, 
Regulamentul de înregistrare a rezidenților Parcului), HG nr. 1478/2002, HG nr. 
1245/2016 și HG nr. 108/2005. 
Proiectul urmărește simplificarea și ajustarea mecanismului de organizare și 
funcționare a „Moldova IT park”, precum și facilitarea interacțiunii dintre 
Administrația Parcului și rezidenții acestuia. 

4. Lista autorităţilor şi 
instituţiilor a căror avizare 
este necesară 

Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Centrul Național Anticorupție 
Moldova IT Park 

5. Termenul-limită pentru 
depunerea avizelor 

10 zile 

6. Persoana responsabilă de 
promovarea proiectului 

Oxana Rusanovschi, Direcția politici și reglementări în domeniul societății 
informaționale și economiei digitale.  
Tel: (022) 250 636 email: oxana.rusanovschi@mei.gov.md 

7. Anexe 1. Proiectul hotărârii Guvernului - 8 file 
2. Nota informativă la proiectul hotărârii Guvernului – 5 file 
3. Analiza de Impact -12 file  

 

 

Ministru        Serghei RAILEAN 
 
 
        
Oxana Rusanovschi, 022 250 636 
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