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Cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1143/2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea 

activității parcului pentru tehnologia informației 

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

În temeiul Legii nr. 77/2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informației 

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

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 1143/2017 pentru aprobarea Regulamentului

privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia informației (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463, art. 1271), cu modificările 

ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului:

cuvintele „Ministerul Economiei și Infrastructurii”, la orice formă 

gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei”, la forma 

gramaticală corespunzătoare;  

textul „Legea nr. 77 din 21 aprilie 2016 cu privire la parcurile pentru 

tehnologia informației” se substituie cu textul „Legea nr. 77/2016 cu privire la 

parcurile pentru tehnologia informației”; 

2) în Regulamentul privind evaluarea activității parcului pentru tehnologia

informației: 

a) cuvintele „ministrul economiei și infrastructurii”, la orice formă

gramaticală, se substituie cu cuvintele „ministrul economiei”, la forma 

gramaticală corespunzătoare; 

cuvântul „parcuri”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvântul 

„parc”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

cuvântul „administrație”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 

cuvintele „Administrația parcului”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

b) la punctul 6, textul „trei reprezentanți ai Ministerului Economiei și

Infrastructurii, doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al 
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Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și un reprezentant al 

Asociației Naționale a Companiilor Private din domeniul tehnologiei informației 

și comunicațiilor.” se substituie cu textul „doi reprezentanți ai Ministerului 

Economiei, doi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, un reprezentant al 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale, un reprezentant al Asociației Naționale 

a Companiilor din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și un 

reprezentat al Agenției de Investiții.”; 

c) punctul 8 va avea următorul cuprins: 

„8. Supleanții participă la ședințele Comisiei de evaluare numai în situația 

în care membrii acesteia se află în imposibilitate obiectivă de participare (orice 

tip de concediu sau absență reglementată de Codul muncii al Republicii Moldova 

nr. 154/2003) sau din pricina unui caz de incompatibilitate.”; 

d) la punctul 9, textul „Secretarul de stat al Ministerului Economiei şi 

Infrastructurii este din oficiu președintele Comisiei de evaluare.” se exclude; 

e) la punctul 10, cifra „3” se substituie cu cifra „5”; 

f) se completează cu punctul 10
1
 cu următorul cuprins:  

„10
1
. Ședințele Comisiei de evaluare se pot desfășura prin mijloace 

electronice, printr-o platformă online.”; 

g) la punctul 13 subpunctul 3), textul „5 zile” se substituie cu textul „5 zile 

lucrătoare”; 

h) la punctul 15 subpunctul 5), textul „proceselor-verbale ale ședințelor 

Comisiei de evaluare.” se substituie cu textul „raportului cu privire la evaluarea 

activității parcului pentru tehnologia informației.”; 

i) la punctul 19 subpunctul 1), cuvintele „rapoarte de activitate anuale” se 

substituie cu cuvintele „raportul anual”; 

j) la punctul 21, subpunctul 2) va avea următorul cuprins:  

„2) respectarea întrunirii condiției privind ponderea produselor și/sau 

serviciilor în domeniul IT în venitul total din vânzări al rezidenților mai mare de 

70%;”; 

la subpunctul 3), cuvintele „companiile rezidente ale” se substituie cu 

cuvântul „rezidenții”; 

la subpunctul 4), cuvintele „companiile IT noi” se substituie cu cuvintele 

„noilor rezidenți”; 

subpunctele 5) și 6) vor avea următorul cuprins: 

„5) facilitarea creșterii volumului investițiilor în activitatea rezidenților 

parcului; 

6) facilitarea și susținerea proiectelor inovaționale ale rezidenților parcului 

IT;”; 

n) la punctul 22, după cuvântul „menținerea” se introduc cuvintele „și 

dobândirea”; 

o) la punctul 29 propoziția întâi, după cuvântul „semnat” se introduce 

textul „ , cu semnătura electronică avansată calificată, ”. 
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2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial

al Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul economiei Sergiu Gaibu 
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