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Pe scurt

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat recent Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia
informației („IT”). Aceasta reglementează procesul de creare a parcurilor respective, funcționarea 
acestora, precum și facilitățile ce urmează a fi acordate rezidenților care vor activa în cadrul 
parcurilor IT.

În detaliu

Scopul legii este de a stabili
mecanismul și premisele 
necesare pentru dezvoltarea
industriei IT prin crearea de
locuri de muncă cu valoare 
adăugată înaltă și atragerea 
investițiilor autohtone și 
străine. 

Potrivit conceptului acestei
legi, rezidenți ai parcului pot fi 
persoanele fizice și juridice, 
înregistrate în Republica
Moldova în calitate de subiecți 
ai activității de întreprinzător, 
care vor desfășura drept 
activitate principală una sau 
mai multe activități din cele 
permise în parc (conform
CAEM rev.2):

 activități de realizare a 
soft-ului la comandă 
(software orientat spre
client) (62.01);

 activități de editare a 
jocurilor de calculator
(58.21);

 activități de editare a altor 
produse software (58.29);

 activități de management 
(gestiune și exploatare) al 

mijloacelor de calcul
(62.03);

 prelucrarea de date,
administrarea paginilor
web și activitățile conexe 
(63.11);

 activități ale portalurilor 
web (63.12);

 activități de consultanță în 
tehnologia informației 
(62.02);

 alte activități de servicii în 
tehnologia informației 
(62.09).

Activitate principală, în acest 
sens, reprezintă activitatea 
care generează cel puțin 70% 
din venitul din vânzări al 
fiecărui rezident al unui parc. 

La crearea parcurilor,
Guvernul va institui o
Administrație a parcului în 
calitate de autoritate
administrativă cu statut de 
persoană juridică care va activa 
pe principii de autofinanțare. 
Rezidenții parcului vor achita 
cotizații obligatorii, a căror 
valoare va fi stabilită de către 
Administrație. 

Pentru a obține statutul de 
rezident al parcului,
persoanele care intenționează 
să practice activitățile 
menționate mai sus, trebuie să 
semneze cu Administrația 
parcului un acord pe o
perioadă de cel puțin patru ani.  

Rezidenții parcurilor vor achita 
un impozit unic, care va
cuprinde următoarele impozite 
și taxe: 

a) impozitul pe venitul din
activitatea de
întreprinzător,  

b) impozitul pe venitul din
salariu,

c) contribuțiile de asigurări 
sociale de stat obligatorii
datorate de angajați și 
angajatori,

d) primele de asigurare
obligatorie de asistență 
medicală datorate de 
angajați și angajatori,  

e) taxele locale,

f) impozitul pe bunurile
imobiliare, și  

g) taxa pentru folosirea
drumurilor de către 
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autovehicule
înmatriculate în
Republica Moldova.

Impozitul unic, de 7% din
venitul din vânzări, dar nu mai 
puțin de suma minimă 
datorată per angajat, va fi 
calculat și achitat lunar de 
către fiecare rezident al 
parcului. Suma minimă a 
impozitului unic per angajat va
constitui 30% din cuantumul
salariului mediu lunar pe
economie, prognozat pentru
anul respectiv.

Salariații rezidenților 
parcurilor vor beneficia de

toate tipurile de prestații de 
asigurări sociale de stat, 
conform legislației în vigoare. 
Venitul lunar asigurat în
scopul determinării acestor 
prestații va constitui 60% din 
cuantumul salariului mediu
lunar pe economie, prognozat
pentru anul respectiv.

Pentru punerea în aplicare a
conceptului facilităților 
respective sunt necesare
ajustări la cadrul normativ și 
legislativ.

[Sursa: Legea cu privire la

parcurile pentru tehnologia

informației nr. 77 din 21 

aprilie 2016, Monitorul Oficial

nr. 157-162, din data de 10

iunie 2016]

De reținut 

Legea cu privire la parcurile IT
va intra în vigoare la data de 1
ianuarie 2017.

Cadrul normativ și legislativ 
relevant va fi ajustat pentru
executarea acestei legi și 
funcționarea mecanismului 
facilităților prevăzute. 
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