
  

 

 
 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2021 

Chișinău 
 

 

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1) și art. 9 alin. (1) din Legea 

nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 157-162, art. 318), cu modificările 

ulterioare,  și în vederea executării 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), Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. 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) la anexa nr. 1: 

a) la punctul 8: 

subpunctul 3) se completează cu textul „și Ministerul Economiei și 

Infrastructurii;”;  

subpunctul 16) va avea următorul cuprins:  

„16) implementează proiecte/programe privind dezvoltarea industriei 

tehnologiei informaţiei și a ecosistemului pentru inovare digitală;”; 

se completează cu subpunctele 17)-20) cu următorul cuprins: 

„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; 
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20) exercită alte funcții în vederea realizării politicii de susținere a 

dezvoltării industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare 

digitală.”; 

b) la punctul 9: 

subpunctele 3) și 4) vor avea următorul cuprins: 

„3) să solicite de la rezidenții Parcului prezentarea rapoartelor trimestriale, 

conform anexei la Contractul cu privire la desfășurarea activității în Parcul 

pentru tehnologia informației „Moldova IT park”, precum și rezultatele 

verificării anuale a activității lor, efectuate de către entitățile de audit, asigurând 

confidențialitatea informațiilor obținute; 

4) să presteze rezidenților Parcului, precum şi potențialilor rezidenți, 

servicii de consultanță în bază de contract;”; 

se completează cu subpunctele 5) și 6) cu următorul cuprins:  

„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, fondurile obținute în temeiul 

contractelor de prestare a serviciilor de consultanță, precum și al contractelor de 

asistență tehnică și financiară, statele de personal ale Administrației și politica de 

remunerare a acesteia.”; 

c) la punctul 11, propozițiile trei și patru 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. Reprezentanții care au participat la adunare, dar nu și-au exprimat 

opțiunea de vot, se consideră că au votat împotrivă.”; 

d) se completează cu punctul 11
1
 cu următorul cuprins: 

„11
1
. 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 târziu 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 târziu 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 de 
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protocolare a adunării repetate a rezidenților Parcului este similară prevederilor 

pct.11 din prezentul Regulament.”;  

e) la punctul 15 subpunctul 6), cuvântul „reziliere” se substituie cu 

cuvântul „rezoluțiune”; 

f) la punctul 16: 

subpunctul 3) va avea următorul cuprins:  

„3) numeşte în funcţie, modifică, suspendă şi încetează raporturile de 

muncă, în condiţiile legii, cu personalul Administraţiei, inclusiv stabilește statele 

de personal ale Administrației și politica de remunerare a acestuia, în funcție de 

necesități și în limitele bugetului anual aprobat de către adunarea rezidenților 

Parcului, fondurile obținute în temeiul contractelor de prestare a serviciilor de 

consultanță, precum și al contractelor de asistență tehnică și financiară;”; 

subpunctul 5) va avea următorul cuprins:  

„5) emite ordine, dispoziții și decizii, controlează executarea acestora;”; 

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;”; 

g) 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 subpunctul 5), cuvintele „statele de personal și” se exclud; 

h) punctul 21 va avea următorul cuprins: 

„21. În cazul încălcării de către Administrator a obligaţiilor sale stabilite în 

prezentul Regulament, 25% 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 și depusă 

la Ministerul Economiei şi Infrastructurii care după examinarea solicitării, 

propune Guvernului demiterea Administratorului şi informează, în termen de 30 

de zile, solicitanţii demiterii despre decizia luată.”; 

i) punctul 22 se completează cu o propoziție cu următorul cuprins:   

„Administratorul interimar exercită funcțiile şi atribuțiile administratorului 

Parcului pe perioada interimatului.”; 

j) la punctul 25: 

la subpunctul 2), după cuvintele „rezidenților Parcului” se completează cu 

textul: „ , precum și potențialilor rezidenți, ”; 

se completează cu subpunctul 3) cu următorul cuprins:  
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„3) veniturile din implementarea proiectelor/programelor privind 

dezvoltarea industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare 

digitală.”; 

k) la punctul 26, prima propoziție va avea următorul cuprins: 

„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, anexa la prezentul Regulament, dar nu mai 

puțin de o unitate convențională pe lună.” ; 

în propoziția a doua se exclude cuvântul „prognozat” în ambele cazuri; 

l) se completează cu punctul 26
1
 cu următorul cuprins: 

„26
1
. Modalitatea de recalculare a cotizației obligatorii anuale pentru anul 

precedent se efectuează în conformitate cu prevederile contractului dintre 

Administrația Parcului și rezidentul Parcului, anexa la prezentul Regulament.”;  

m) punctul 27 va avea următorul cuprins:  

„27. Mărimea cotizației obligatorii a rezidentului Parcului se stabilește în 

condiții egale, corecte și nu poate fi discriminatorie. 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 

modificarea contractelor încheiate de Administrație cu rezidenții Parcului.”; 

n) la punctul 28, textul „ , în baza facturii emise de aceasta” se exclude; 

o) punctul 31 va avea următorul cuprins: 

„31. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent 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) la anexa nr. 2: 

a) la punctul 9, prima propoziție va avea următorul cuprins: 

„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.”; 

b) punctul 10 va avea următorul cuprins:  

„10. La cerere se anexează copiile următoarelor acte: 

1) decizia privind înregistrarea persoanei juridice/întreprinzătorului 

individual; 

2) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau Registrul de 

stat al întreprinzătorilor individuali (după caz); 
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3) statutul persoanei juridice înregistrate în calitate de subiect al activității 

de întreprinzător (doar în cazul în care aceasta are doi sau mai mulți 

administratori); 

4) actele ce confirmă împuternicirile solicitantului de a semna cererea de 

înregistrare în calitate de rezident al Parcului (după caz, procură).”; 

c) se completează cu punctul 16
1
 cu următorul cuprins: 

„16
1
. 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 rezoluțiunii anterioare a 

contractului.”; 

d) la punctul 17: 

subpunctul 7) se abrogă; 

la subpunctul 8) se exclud cuvintele „sau altor persoane responsabile”;  

e) punctul 18 va avea următorul cuprins: 

„18. Până la sfârșitul lunii în care a fost înregistrat rezidentul, 

Administraţia prezintă câte o copie a extrasului din Registrul de evidenţă a 

rezidenţilor Parcului către Serviciul Fiscal de Stat, Casa Națională de Asigurări 

Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și autorităţile 

administraţiei publice locale din circumscripţia în care se află sediul central 

(adresa juridică) al rezidentului.”; 

f) punctul 19 va avea următorul cuprins:  

„19. 1) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b), c), d), după caz, 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. 

2) În cazul retragerii titlului de rezident al Parcului, Administrația va 

informa despre acest fapt, până la sfârșitul lunii, Serviciul Fiscal de Stat, Casa 

Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și 

autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care se află sediul 

central (adresa juridică) al rezidentului.”; 

g) la punctul 22, subpunctul 3) se completează cu textul: „ , la data 

semnării Contractului;”;  

h) în anexă (Contract) la Regulamentul de înregistrare a rezidenților 

Parcului pentru tehnologia informației „Moldova IT park”: 

subpunctul 2.2.2. va avea următorul cuprins: 

„2.2.2. să prezinte, până la sfârșitul lunii în care a fost înregistrat 

rezidentul în Registrul de evidenţă a rezidenţilor Parcului, câte o copie a 

extrasului din Registrul de evidenţă a rezidenţilor Parcului către Serviciul Fiscal 

de Stat, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări 

în Medicină  și autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care 

se află sediul central (adresa juridică) al rezidentului;”; 
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la subpunctul 2.4.1., cuvântul „membru” se substituie cu cuvântul 

„rezident”; 

la subpunctul 2.4.2., după cuvântul „Administrației” se introduce textul „ , 

până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare,”; 

la subpunctul 2.4.6., cuvintele „să creeze condițiile necesare pentru” se 

substituie cu cuvintele „să asigure”; 

punctul 2.4. se completează cu subpunctele 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, a administratorului, a asociaților (doar dacă se schimbă 

țara de origine a capitalului) și/sau a 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. va avea următorul cuprins: 

„3.1. Mărimea cotizaţiei obligatorii anuale a rezidentului Parcului este 

stabilită de către 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 vânzări al tuturor 

rezidenţilor Parcului prognozat pentru anul de gestiune şi înmulţită la venitul din 

vânzări 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 vânzări al 

tuturor rezidenţilor Parcului realizat pentru anul de gestiune şi înmulţită la 

venitul din vânzări 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. va avea următorul cuprins: 

„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 recalculare în conformitate cu pct. 3.6. din prezentul Contract.”; 

punctul 3.4. va avea următorul cuprins: 
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„3.4. Cotizația de rezident pentru luna în care este semnat prezentul 

Contract se achită în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului. 

Cotizația de rezident pentru luna următoare celei care a fost obținut titlul de 

rezident al Parcului se achită lunar, dar nu mai târziu decât data de ____ a lunii 

respective.”; 

se completează cu punctul 3.6. cu următorul cuprins: 

„3.6. Recalcularea cotizației obligatorii anuale se efectuează după cum 

urmează:  

3.6.1. După recepționarea rezultatelor verificării anuale a activității 

rezidenților Parcului, efectuate de către entitățile de audit, Administrația Parcului 

recalculează 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 recalculare, precum și 

bugetul final al Parcului, aprobat pentru acel an. 

3.6.2. Administraţia Parcului notifică fiecare rezident privind valoarea 

cotizației anuale efective a cotizaţiei, inclusiv mărimea supraplăţii sau plăţii 

suplimentare datorate. 

3.6.3. 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.  

3.6.4. 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. 

3.6.5. Rezidentul, în baza prezentului punct și a notificării primite de la 

Administrația Parcului, acceptă și este de acord să achite cotizația recalculată, 

dacă este cazul, fără semnarea unor acte adiționale suplimentare.”; 

la punctul 4.1., textul „art. 585” se substituie cu textul „art. 942”; 

la punctul 5, cuvântul „rezilierea” se substituie cu cuvântul „rezoluțiunea”; 

la subpunctele 5.1.2. și 5.1.3., textul „3 luni” se substituie cu textul „30 de 

zile”; 

punctul 5.1. se completează cu subpunctul 5.1.10. cu următorul cuprins:  

„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. va avea următorul cuprins: 

„5.4. În caz de retragere a titlului de rezident al Parcului, Administraţia va 

informa, până la sfârșitul lunii, despre acest fapt Serviciul Fiscal de Stat, Casa 

Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și 
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autorităţile administraţiei publice locale din circumscripţia în care se află sediul 

central (adresa juridică) al rezidentului.”; 

punctul 5 se completează cu 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 formă incompletă sau alterată sau cu întârziere, precum şi 

pentru condiţiile de accesare a Internetului.”; 

punctul 6.2. se completează cu textul „cu semnătura olografă sau 

semnătura electronică avansată calificată.”; 

punctul 15 din anexă la Contractul cu privire la desfășurarea activității în 

Parcul pentru tehnologia informației „Moldova IT park” va avea următorul 

cuprins: 

 „Produsele și/sau serviciile rezidentului”;  

în notă la raport, cifra „15” se substituie cu cifra „16”.  

 

2. La propoziția întâi a punctului 17
1 

din Regulamentul cu privire la 

condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiei paternale, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1245/2016 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2016, nr. 405-414, art. 1354), cu modificările ulterioare, 

textul „60%” se substituie cu textul „pentru perioada de până la 6 august 2020 – 

60%, iar pentru perioada începând cu 7 august 2020 – 68%”, iar în propoziția a 

treia, textul „60%” se substituie cu textul „corespunzător perioadei incluse în 

calcul – 60% sau 68%”. 

 

3. La propoziția întâi a punctului 70
1 

din Regulamentul cu privire la 

condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru 

incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 108/2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 24-25, 

art. 162), cu modificările ulterioare, textul „60%” se substituie cu textul „pentru 

perioada de până la 6 august 2020 – 60%, iar pentru perioada începând cu 

7 august 2020 – 68%”, iar în propoziţia a treia, textul „60%” se substituie cu 

textul „corespunzător perioadei incluse în calcul – 60% sau 68%”.  

 

4. La propoziția întâi a punctului 37
1
 din Regulamentul cu privire la modul 

de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin 
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Hotărârea Guvernului nr. 1478/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2002, nr. 154-157, art. 1612), cu modificările ulterioare, textul „60%” se 

substituie cu textul „pentru perioada de până la 6 august 2020 – 60%, iar pentru 

perioada începând cu 7 august 2020 – 68%”, iar în propoziţia a treia, textul 

„60%” se substituie cu textul „corespunzător perioadei incluse în calcul – 60% 

sau 68%”. 

 

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova.  

 

 

Prim-ministru interimar    AURELIU CIOCOI 

  



NOTA INFORMATIVA
cu privire la modifica rea unor hotiriri ale (]uvernului

1. Denumirea autorului qi, dupi caz, a participanlilor la elalboranea proiectului

Proiectul hotdlArii de Guvern a fost elaborat de cdtre Ministerul Economiei gi ) nfrastlucturii.

2. Condi{iile ce au impus elaborarca proiectului de act nornrativ qi finalitilile urmirite

Proieirul de rnodiflcare a unor lrotArdri de Cuvern vine ca unnal'e a aprobarii rnodificililol la

Legeanr.TT 12016 cu privire la parcurile pentru tehnologia infon:naliei gi urmdregte racordarea
prevederilor Hotdrdrii Guvernului nr.\14412016, HotdrArii Gu.yernului nr. 147812002,
Hotdrdlii Guvemului nr. 124512016 qi Hot[rArii Guvernului nr. 1 08/2005 la legea men{ionatd"

Cadrul normativ Ei institr-rlional de organizare gi funclionare ;l parcului pentru tehnologia
informaliei ,,Moldova IT Park" este reglementat de FlotdrArea Guvernului nr.I\4412017 cu
privire la crearea parcului pentru tehnologia informaliei ,,Moldova II Parh" (in continuare -
Parc).

Actualmente, Regulamentul de organizare gi funclionare a A,Cministraliei palcului pentru
tehnologia inlormaliei ,,Moldova IT Palk" reglementeazd rapolturile dintre Adrnirristra{ie si
rezidenlii Parcului.

Regulamentul de inregistrare a rezidenlilor Parcului stabilegle procedura gi cerirr{ele de
inregistrare a acestora, precum Ei modelul contractului cu privire la desfbEurarea activitdlii in
Parc.

Proiectul hotdrArii Guvernului de modificare a Regulamentelor rnenfionate supra este r:labolat
in vederea simplificdrii Ei ajustdrii mecanismului de organizare si funcfionare a,,Moldova lT
park", precum qi facilitarea intelacliunii dintre Administralia Parcr-rlr-ri Ei rezidenlii acestuia.

AnalizAnd proiectul de hotdrdre prin prisma HotdrArii Cur{ii Consl.itu{ionale nr.7 din 4 martie
2021 pentru controlul constitulionalitdlii unor prevederi din Le1;ea nr. \3612017 cr-L plivire la
Guvern, considerdm cA acest proiect de act normativ poate fi aprobat de un Guve.rn al cdrui
mandat a incetat.

Mai mult ca atAt, {indnd cont de prevedelile Legii nr. 14212020 t3uvernul, in termen de 3 luni
de la data publicdlii prezentei legi, unna sd aducd actele sale normative in concorclan{d cr-r

plevederile legii n.renfionate supla. AstfeL. acest proiect vine lintru executarea prevedet'ilor'
Legii nr.14212020, plin care au fbst operate modillcdri in l,egea nr.7712016.

Prin urmare, opindm ci proiectul cade sub incidenla alin. (1) art. 15 din f,egea nr. 1'.J612017

cu privire la Guvern, conform cdruia Guvernul al cdrui mandal a ir:icetat lindeplineqtr: numai
atribulii de administrare a treburilol publice, inclusiv qi prin prisrna anali:zei de c[tre Curlea
Constitutionali a r.rotiunii de ,,administrctre a treburilor publicer".

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele c,are au ca scop armonizarea
legisla{iei na{ionale cu legisla{ia Uniunii Europene

Ploiectul nu a1'g dlept scop alrnorrizrrrea legislariei nationrle cu legislatir Unirrnii Lulopene.



Proiectul vine sb stabileascd principiul echiteli expus in aft.6, aljn.3 din Legea nr. 7
prin care mdrimea cotizajiei obligatorii a rezidentului parcr,rlui se stabileql,e in conditi
qi nu poate fi discriminatorie, respectandu-se totodatd Ei principiul stabilirii coti
funclie de numdrul rezidenfilor parcului qi venitul din vAnzdri al ar;estora.

Astfel, clarificareaprocesului de stabilire acorizalteide rezidenturuneazd s6 suplin
prevdzute in lege, fiind totalrrente conform cu formula de calcul stipulatd in
Regulamentului de organizare Ei funcJionarea Administraliei parcului.

La Regulamentul de organizare Si funcyionare a Administratiei parcului:

La Pct.9' se modificd subpct. 4), care prevede dreptul Administraliei de a presta
consultanld poten{iali1or reziden}i ai Parcului, in baz6 de contract.

Aceastd reglementare oferd posibilitatea Administratiei parcuh.ri de a presta

devinb rezidenti, sau eventualilor investitori, care aflAnd despre existenla Molclova
doresc sd intre pe piafa din RM. Prin urmare, poten{ialii rezidenli solicitd suportul

consultanld nu doar persoanelor care au devenit rezidenfi, dar si r;elor care inten{ion sd

016
egale
e1 1n

cele
6aI

ii de

Park
i

tatea
td de

Park pentru prestarea serviciiior date va fi net inferioard sumei incasate de cdtre biro ide
avocaIl.

Totodatd, pct. 9 se completeazd cu subpuncte noi, care ofer6 posibilitate parcului s6
asistenld tehnicd gi financiard de la organisme interna{ionale si clonatori.

Pct. 11 specificd procedura de desfli.Eurare a adundrii rezidenlilor lParcului qr con
unele momente pentru a evita blocajr: in vederea desfhgurdrii adundrii.

Capitolul II se completeazd cu un pct. nou 11r ce reglementeazd procedura
adun[rii repetate.

La pct.l6, subpct.3) se completeazd cu posibilitatea Administrajiei de a modificd, nda

pentru deschiderea unei reprezentanfe/fondarea unui SRL in scopul eLderdrii ulterioare Parc.
completarea acestui punct scutegte investitorul de cheltuieli suplimentare ce lin de
birourilor de avocafi, care presteazd astfel de servicii. La fel, eventuald suma con

iilor de

ui de

gi inceta raporturile de muncd, inclusiv in funclie de contractele de prestare a servic
consultantd, precum Ei a contractelor de asistenld tehnicd qi financiard.

La pct. 17, subpct. 3) se completeazl, cu o noud obligalie privind asigurarea g
conforme a mijloacelor financiare a Fondului de suslinere a ino.iialiilor digitale qi
urilor tehnologice, precum gi asistenja tehnicd qi financiard obfinutd pentru implem
proiectelor/programelor in domeniul dezvoltdrii industriei tehnologiei informa{ie Eia
ecosistemului pentru inovare digital6.

La pct. 26, se introduce norma privind mdrimea cotizaliei minirne a rezidentului
o unitate conventionalS pe lund.

Modificdrile respective vin sd reglementeze si cazurile cAnd venilurile reale a1e rezi !i1or
au depdqit prognozele declarate la inceputul anului/la aderare qi care au servit bazd

mari:n1ru calcrrlul gql@Iiel gq! vi-cgyqrria, de exemplg cAnd rezidentul a avur vAnzdri m



qi urmeaze se achite suplimentar, sau cand rezidentul a prognozat vdnzilri mai mari,
realitate a avlut vdnzdri mai mici si parcul urmeazd sd restituie banii.

Toate aceste situalii duc la rnodificarea sumei cotizafiei dupd finisarea anului financi
regulament nu pot fi stabilite sume exacte, respectiv $i in cazul irL care rezidentul
vdnzdri "0". Astfel, stabilind o sumd fix6, minimd sau maxim6, se incalcd principiul
art.4 din Legea nr. 77 12016.

Suma maximd la fel nu poate fi indicatd in hotdrAre de Guvern, deoarece adunarea g 6a
rezidenfilor aprobd bugetul parcului qi dacd rezidenfii decid rnajorarea sau

sl 1n

avut
ts ln

micsorarea, suma achitatd de reziden{i poate varia qi nu poate fi prestabilitd in ho
Guvem,

La Regulamentul de inregistrare a rezidenlilor Parcului;

In pct.9 se introduce obligativitatea aprobdrii de cdtre Adminisrtralie a cereriitip
inregistrarea in calitate de rezident al Parcului. in vederea eficientiz:drii Lucrului Pa

subdivi
la men

de

vind
ui Ei

uniformizdrii cererilor privind inregistrarea in calitate de rezident, z\dministratia va
un model de cerere in care este prevdzut minimum necesar de irrformatie Dentru a
semnat contractul qi stabili cotizatia. Menlinerea unei cereri in form6 liberd ingre
fumizarea informaliei necesare pentru semnarea contractului qi de multe ori
modificarea cererii de mai multe ori.

Pct. 10 se reformuleazS;i se expune in redacfie noud. Se explicd exact documentele
necesare a fi anexate la cerere.

Capitolul II. se completeazd cu un pct. nou 16r Ei prevede condiliile in care soli
anterior a fost rezident al Parcului, dar contractul a fost reziliat la. imitiativa Admi
parcului din motive imputabile rezidentului Parcului depune repetat cererea pentru
in Parc.

in pct. 17, subpct. 7) se exclude pe motiv cd informalie privin.d adresele
solicitantului titlului de rezident este inutild pentru parc si nu oontribuie
statutului de rezident.

Pct. 19 se reformuleazd qi prevede cazurile in care Administra{ia ini,tiazd rezo
contractului cu privire la desfisurarea activitdlii in Parc.

La Contractul cu privire la deffi;urarea activititlii in parcul pertnt tehnologia info
,,Moldova IT Park" (model):

Pct.2.4. se completeazd cu subpct. 2.4.8,2.4.9 qi 2.4.10 privind informarea A
despre modificdrile efectuate in actele constitutive a1e rezidentului. datele de con

;1e1

ale
rezidentului, in special a adresei poqtei electronice utilizate drept canal ofi.cial de com

Orice modificare in statut duce la modificarea fie a contractului s,emna! cu A
Parcului, fie la schimbarea ceftificatului eliberat de Parc. Prin urmare, se pune
rezidentului sd informeze Parcul desnre schimb6rile ce au Jiorit efectuate. La
electronicd reprezintd o cale de.o,r-,unl.ur. rapidd gi eficienrd. Tonte notificdrile,
prezentarea rapoartelor cdtre Parc, prezer\tarca raportului de vet:ifi,oare anua16 a
rezidentului Parcului, etc. sunt expediate prin email.

1n

f.l
SO

pogta



Pct. 3.1. se expune in redacfie noud qi prevede modalitatea de calcul a cotiza\iei,
niinimd a cotizaliei, mdrimea prognozatl, qi mdrimea efectiv6 a acesteia.

Se completeazd cu punctul 3.6. care prevede modalitatea de recalcul a cotizatiei ob
anuale, precum gi cazurile de supraplatd a cotizaliilor.

Pct.5.1. se ajusteazd conform Legii nr.7712016.

Pe lAngdmodalitdlile expuse in ar1. 19 din Legea nr.7112016, in virtutea lit. d), art. 9 din
Legea nr.77 12016 ( in alte cazuri prevdzute de contractul privind des/dsurarea tn
parc) se introduce reglementarea suplimentar6 bazatd pe problerne intAmpinate in p nca
legate de neprezentarea la timp a raportului de verificare anualb der cErtre unii rezidenti.
urmare, Administralia nu ate posibilitate de a recalcul a colizatiev celorlalti rezi aI
Parcului, fapt care duce 1a incdlcarea standardelor de contabilitate absolut de +^+:lrjlr
reziden{ii parcului, reflectdnd in contabilitate sume neactu alizate care urmeazd a fi ale
reieqind din venitul din vinzdri anual real al tuturor rezidenlilor.

Subpct. 5.1.9. se modificd qi se include obligarea rezidentului de a depune o
argumentatd in cazul in care solicitd" rezilierea contractului.

Prin pct. 5.6. se introduce poEta electronicS, ca mecanism de comunicare intre Admi
gi rezidenfii Parcului. In vederea eficientizdrii activitdtii Parcului, reducerea chel
poEtale, reducerea timpului de informare se include in contract poqta electronicd in
un mecanism de comunicare oficialb intre pdrfi, echivalAnduL-ser cu adresa juri
rezidentului.

La pct. 6.2. se introduce, pe
de cdtre ambele p6rfi, pentru

lAngd semndtura olografd Ei semndtura electronicd, rec
semnarea actelor, anexelor, grafice, acordurilor adi!ional

Odatd cu aprobarea modificdrilor la Legea nr.7712016 cu privire la parcurile
tehnologia informaliei ;i modificarea venitului lunar asigurat al salarialilor prin
nr.I4212020 se propune ajustarea urmdtoarelor acte normative:'.tIG nr.12451201
nr.108/20005, HG nr.I47812002, dupd cum urmeazd:

La pct. 17'din Regulamentul cu privire la condiliiie de stabilire, modul de calcul qi
indemnizaliei patemale, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 124512,016 (Monitorul
2016,nr.405-414, arl. 1354), cu modificdrile ulterioare, textul"60'Yc" se substituie cu
"pentru perioada de pin6 1a 06 august 2020 * 60%o, iar pentru perioada incepind cu 07
2020 - 68%", in propoziJia a doua textul "600/o" se substituie cu textul "co
perioadei incluse in calcul 600/o sau 68Yo".

La pct. 70'din Regulamentul cu privire la condiliile de stabilire, rnodul de calcul qi ,WA
a indemnizalii1or pentru incapacitate temporard de munc6, aprobat prin Hotdrirea Guv Iui

cu
07

nr. 108/2005 (Monitorul Oficial, 2005, nr. 24-25, art. 162), textul "60Yo" se
textul "pentru perioada de pind la 06 august 2020 * 600/o,iar pentnr perioada incepin
august 2020 - 68yo" , in propozilia a doua textul "60Yo" se substituie cu textul "coresp
perioadei incluse in calcul 60ok sau 68Yo".

r ^El r.La puncrul J/ o1n

familiilor cu copii,
Regulamentul cu privire la modul Ei platd a indemnizaliilor

aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1478120Q2 (Monitorul

!1e
.or
de

a

tru

HG

I

ate

al
Yo"Renublicii Moldov 2002, nr. 154-157, art: !6!2)r cq 4!4!c44le r.rlterioare. textul



se substituie cu textul "pentru perioada de pind la 06 august 2020 * G\%o,iar pentru pe
incepind cu 07 august 2020 - 68yo,",in propozilia a doua textul t'600/o,, se subsl.ituie cu
."TTLi:ir perro*lincluse in calcul 600/o sau 68Yo".

5. Fundamentur.u 
".o 

norn i.o-n nu n. iu.n

'1(

LI 1

4p,ltgqlCelgglql-erqlibfprgp'-,1lge lqva avea impact financiar asupra bugetului de sta

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare

Aprobarea proiectului de hotbrAre
gggqqreq altor gc-te normative.

a Guvernuiui nu implic[ modificarea, abrogart a sau

7, Avizarea qi consultarea publici a proiectului

De menlionat c5, in conformitate cu procedurile stabilite pentru transparenla in pr
decizional qi in vederea elabordrii actelor normative, proiectul a fost plasat pe pagina Ir
a Ministerului Economiei qi Infrastructurii pentru consultdrile publice.
Proiectul a fost consultat qi avizal cu instituliile publice de resort in conformitr
prevederile Legii nr. 10012017 cu privire la actele normative.
In cadrul procesului de consultate si avizare au lost implicate autoritdli publice qi in
publice/private, in special
- Ministerul Justiliei;
- Ministerul Finanlelor;
- Ministerul SAnetdlii, Muncii qi Prol.ecliei Sociale.

cu

8. Constatdrile expertizei anticorup{ie

Proiectul a fost supus expertizei anticoruplie in conformitate cu prer/ederile art. 35 din
10012017 cu privire la actele normative, fiind solicitatd efectuarea experlizei de cdtre C

Nq{qnal Anticoruplie.

gea
trul

9. Constatirile expertizei de compatibilitate

I 0, Constatdrile experliz-ei j u ridice
Proiectul a fost supus experlizei juridice conform arI". 37 din l,e,gea nr.1.0012017
solicitatd efectuarea expefiizei de cdtre Ministerul Justiliei. Recomand6rile MJ, parlial r

luate il gonsiderare.
l1. Constatirile altor expertize

Analiza de Impact la proiectui HotdrArii Guvernului nr.l144l20l7 (Lrr. unic 765lMEIl2
fost examinatd in Eedinla grupului de lucru la data de f4.01"2020. inltaza Opiniei expe
al4:yle&qqr-bu4tblil Ge aq 1xp?ZD

Secretar Vlihail LUPA$CL

1
-rfid

fost

))a
lui,
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