
Apobat:

Presedinte al Consiliului ’’TRACOM” S.A.

d in , / {? 2020

REGULAMENTUL 

CU PRIVIRE LA ACTIVIT ATE A PARCULUI INDUSTRIAL „TRACOM”

I. DISPOZIJII GENERALE

1. Prezentul Regulament este elaborat in conformitate cu Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu 
privire la parcurile industriale §i alte acte normative in vigoare.

2. Parcul Industrial „TRACOM" (in continuare -  Parc Industrial) este creat la inipativa 
Uzinei de tractoare „TRACOM” SA in baza deciziei Adunarii generale a acponarilor 
„TRACOM” SA din 12 mai 2011.

3. Parcul Industrial este creat in baza activelor Uzinei de tractoare „TRACOM” SA in cadrul 
teritoriului cu suprafaja de 32,2607 ha, constituind proprietatea publica a statului, cu 
sediul: str. Columna, 170, mun. Chi§inau, MD-2004, transmis in folosinpi, cu titlu gratuit, 
pe un termen de 30 de ani prin Hotararea Guvemului cu privire la acordare titlului de pare 
industrial Societapi pe Acpuni „TRACOM” nr.440 din 16 iunie 2011.

4. Crearea Parcului Industrial urmare§te atingerea urmatoarelor obiective principale:

a) atragerea investipilor autohtone §i straine;

b) dezvoltarea activitapi industriale, prin utilizarea tehnologiilor moderne §i 
inovaponale §i prin prestarea serviciilor conexe;

c) desfa§urarea activitaplor economice in concordan(a cu oportunitaple de 
dezvoltare specifice ale mun. Chisinau, inclusiv utilizarea mai eficienta a 
patrimoniului public;

d) dezvoltarea intreprinderilor mici §i mijlocii;

e) crearea locurilor noi de munca.

5. Genurile prioritare de activitate, prevSzute pentru desfa^urare in cadrul Parcului Industrial 
sunt: fabricarea de ma§ini §i echipamente, producerea echipamentelor electrice §i 
electronice, producerea articolelor din metal, precum §i activitaple in domeniul 
tehnologiilor informaponale.



6. Administrarea Parcului Industrial este efectuata de intreprinderea administratoare 
„TRACOM” SA (in continuare -  Intreprindere administratoare) careia, prin Hotararea 
Guvemului Republicii Moldova nr.440 din 16 iunie 2011, i s-a acordat titlul de pare 
industrial.
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7. Intreprinderea administratoare este condusa de directorul general al „TRACOM” SA (in 
continuare -  Administrator).

8. Atribupile, drepturile §i obligapile Administratorului sunt stabilite in contractul de 
management incheiat intre acesta §i Consiliul „TRACOM” SA.

9. Activitatea intreprinderii administratoare este reglementata de Legea cu privire la 
parcurile industriale §i actele legislative §i normative corespunzatoare.
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10. In procesul indeplinirii atribupilor sale, Intreprinderea administratoare are urmatoarele 
drepturi:

a) sa beneficieze de fac ilita te  prevazute de art. 12 al Legii cu privire la parcurile 
industriale;

b) sa solicite de la rezidenp informapi relevante pentru perfectarea rapoartelor 
prevazute de legislate;

c) sa inainteze propuneri privind dezvoltarea Parcului Industrial administrat 
organelor centrale de specialitate ale administrapei publice §i autoritaplor 
administrapei publice locale;

d) sa desfa§oare activitate de antreprenoriat in cadrul Parcului Industrial;

e) sa beneficieze de alte drepturi neinterzise de legislapa in vigoare.

11. Intreprinderea administratoare are urmatoarele atribupii §i obligapi:

a) sa coordoneze §i sa monitorizeze procesul de creare a infrastructurii tehnice §i de 
producpe, precum §i activitatea de producpe a Parcului Industrial;

b) sa elaboreze §i sa promoveze strategii §i programe de dezvoltare a Parcului 
Industrial;

c) sa organizeze, prin emiterea ordinelor respective, concursuri de selectare a 
rezidenplor §i a proiectelor investiponale pentru Parcul Industrial in temeiul 
Regulamentului aprobat prin Hotarirea Guvemului cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind modul de desfa§urare a concursului de selectare a 
rezidentilor §i a proiectelor investi(ionale pentru parcul industrial, precum §i a 
Raportului-model privind activitatea desfa§urata in cadrul parcul industrial nr.652 
din 01.09.2011;

d) sa incheie cu reziden(ii contracte privind desfa§urarea activitapi de antreprenoriat 
in cadrul Parcului Industrial „TRACOM” (Anexa nr.l), contracte de arenda a 
terenurilor, locapune a activelor §i prestare a serviciilor in cadrul Parcului 
Industrial „TRACOM” (Anexa nr.2), precum §i alte contracte in modul prevazut 
de legislapa in vigoare;

II. ADMINISTRARE A PARCULUI INDUSTRIAL §1 FUNCTION ARE A LUI
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e) sa atraga investitori pentru dezvoltarea activitaplor de producpe p  de prestare a 
serviciilor in Parcul Industrial;

f) sa asigure function area normala a relelelor de utilitap conform cerhpelor tehnice;

g) sa dezvolte infrastructura tehnica p  de producpe in corespundere cu necesitaple 
tehnologice ale Parcului Industrial;

h) sa supravegheze respectarea condipilor contractelor incheiate cu rezidenpi 
Parcului Industrial privind desfa§urarea activitapi in cadrul Parcului Industrial p  
darea in arenda a terenurilor p/sau darea in locapune a bunurilor, etc.

i) sa organizeze concursuri privind comercializarea activelor administrate in modul 
prevazut de legislapa in vigoare;

j) sa aprobe tarifele pentru prestarea serviciilor rezidenplor Parcului Industrial dupa 
coordonarea cu Consiliul Societapi;

k) sa colaboreze cu organele centrale de specialitate ale administrapei publice p  cu 
autoritaple administrapei publice locale in problemele ce pn de activitatea 
Parcului Industrial.

12. Principalele surse de venit ale intreprinderii administratoare pot fi:

a) venituri de la darea in arenda a terenurilor p  darea in locapune a obiectivelor 
infrastructurii tehnice p  de producpe;

b) venituri de pe urma activitapi proprii de intreprinzator in cadrul Parcului 
Industrial;

c) plap p  taxe pentru participarea in concursurile de obpnere a dreptului de rezident 
al Parcului Industrial p  pentru inregistrarea in calitate de rezident;

d) venituri din prestarea serviciilor rezidenplor Parcului Industrial;

e) donapi;

f) alte venituri, care nu contravin legislapei in vigoare.

13. Administratorul poarta raspundere pentru activitatea Parcului Industrial.

14. Activitatea Intreprinderii administratoare este supusa unui audit anual efectuat de о 
companie neafiliata, specializata p  autorizata in domeniul dat.

15. Darea in arenda a terenurilor p/sau in locapune a activelor (cladirilor, infrastructurii p  ale 
altor fonduri fixe, aflate in proprietatea sau folosin^a intreprinderii administratoare) se 
efectueaza in conformitate cu Legea nr.l308-XIII din 25 iulie 1997 cu privire la prepil 
normativ p  modul de vanzare-cumparare a pamantului, Legea bugetului de stat pe anul 
respectiv, Legea nr. 182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale, Regulamentul 
cu privire la modul de dare in locapune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotararea 
Guvemului Republicii Moldova nr.483 din 29 martie 2008 §i Regulamentul cu privire la 
modul de determinare §i comercializare a activelor neutilizate ale intreprinderilor aprobat. 
prin Hotarirea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008.

16. Condipile de dare in arenda a terenurilor p/sau locapune a activelor se stabilesc prin 
contractele respective, coordonate cu Ministerul Economiei, incheiate intre
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Intreprinderea administratoare §i rezidenpi Parcului Industrial, elaborate in conformitate 
cu contractul-tip (Anexa nr.2 la prezentul Regulament).

17. Intreprinderea administratoare asigura, in modul stabilit de legislapa in vigoare, eviden(a 
contabila §i statistica a activitapi sale §i prezinta trimestrial Ministerului Economiei 
rapoarte privind activitatea Parcului Industrial.

18. Regimul de lucru al Parcului Industrial se stabile§te de catre intreprinderea 
administratoare, pnind cont de regimul de lucru a rezidenplor sai.

III. REZIDENJII PARCULUI INDUSTRIAL

19. Rezident al Parcului Industrial este agent economic inregistrat de catre intreprinderea 
administratoare conform Legii cu privire la parcurile industriale, care desfa§oara activitap 
economice in conformitate cu p.5 al prezentului Regulament, in baza Contractului incheiat 
cu intreprinderea administratoare.

20. Selectarea rezidenplor §i a proiectelor investiponale pentru Parcul Industrial se efectueaza 
pe baza de concurs.

21. Este interzisa desfa§urarea activitapi de antreprenoriat in cadrul Parcului Industrial, 
precum §i utilizarea infrastructurii tehnice §i de producpe, terenului Parcului Industrial de 
catre persoane neinregistrate in calitate de rezident, cu exceppa intreprinderii 
administratoare.

22. Rezidenpi, care arendeaza sau au rascumparat terenul aferent pe teritoriul parcului, nu au 
dreptul sa schimbe destinapa acestuia pana la expirarea termenului de activitate a Parcului 
Industrial.

23. Titlul de rezident al Parcului Industrial se retrage prin rezilierea contractului de 
desfa§urare a activitapi in Parcul Industrial dupa expirarea a 3 luni de la in§tiin(area scrisa 
a rezidentului despre decizia respectiva sau, dupa caz, din ziua stabilita de instanja de 
judecata, in urmatoarele situapi:

a) la inipativa rezidentului Parcului Industrial;
Л

b) la inipativa Intreprinderii administratoare, in cazul in care rezidentul nu respecta 
prevederile contractului incheiat cu aceasta;

c) in cazul incalcarii prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale §i al 
existenjei unei decizii definitive §i irevocabile in acest sens, emisa de instanja de 
judecata.

24. Retragerea titlului de rezident al Parcului Industrial atrage dupa sine privarea Rezidentului 
de dreptul de a beneficia de facilitaple acordate rezidenplor parcului.

IV. COMISIA DE CONCURS

25. Funcpile de organizare §i desfa§urare a concursurilor pentru selectarea rezidenplor §i a 
proiectelor investiponale pentru Parcul Industrial sunt indeplinite de Comisia speciala (in 
continuare - Comisia de concurs).
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26. Comisia de concurs i§i desfa§oara activitatea sa in baza Regulamentului privind modul de 
desfa§urare a concursului de selectare a rezidenplor §i a proiectelor investiponale pentru 
parcul industrial, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.652 din 01.09.2011.

27. Comisia de concurs se creeaza prin ordinul Administratorului.

28. Comisia de concurs este formata dintr-un numar de 7 persoane.

29. In com ponent Comisiei de concurs sunt inclup:

a) reprezentanp ai intreprinderii administratoare -  3 pers.;

b) reprezentanp ai Ministerului Economiei si Infrastructurii -  2 pers.;

c) reprezentanp ai Agenpei Proprietapi Publice -  2 pers.

30. In caz de necesitate, in activitatea Comisiei de concurs pot fi atrap experp necesari.

31. Activitatea Comisiei de concurs este organizata de catre Administrator, in atribupile caruia 
intra, de asemenea, crearea condipilor pentru desfa§urarea lucrarilor de secretariat ale 
acesteia.

32. Secretariatul este format din 2 persoane, p  este numit prin ordinul Administratorului.

33. Secretariatul poarta raspundere pentru pastrarea documentapei recepponate, eliberarea 
copiilor, perfectarea proceselor verbale ale Comisiei de concurs, etc.

V. CONTRACTUL PRIVIND DE SF A§URARE A ACTIVITAJII IN CADRUL
PARCULUI INDUSTRIAL

34. Clauzele esenpale ale contractului incheiat intre Intreprinderea administratoare p  
Rezident privind desfa§urarea activitapi in cadrul Parcului Industrial sunt:

a) genul de activitate, desfa§urate de catre rezidenp in cadrul Parcului Industrial;

b) descrierea succinta a proiectului investiponal p  a parametrilor de baza preconizap;

c) marimea estimata a investipilor planificate, inclusiv a celor capitale;

d) drepturile p  obligapile Rezidentului §i ale intreprinderii administratoare a Parcului 
Industrial;

e) plaple pentru utilizarea infrastructurii tehnice §i de producpe, pentru serviciile 
oferite de catre intreprinderea administratoare;

f) responsabilitatea parplor pentru nerespectarea clauzelor contractului;

g) obligativitatea de a desfa§ura activitatea conform legislapei;

h) alte obligapuni contractuale ce nu contravin legislapei in vigoare p  acordurilor 
intre parp;

i) termenul de valabilitate a contractului.
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35. Titlul de Parc Industrial se retrage prin Hotarire de Guvem.

36. Drept temei pentru retragerea titlului de Parc Industrial pot servi:

a) expirarea termenului pentru care a fost acordat titlul de Parc Industrial;

b) neindeplinirea de catre intreprinderea administratoare a atribupilor §i obligapilor 
sale prevazute de Legea cu privire la parcurile industriale;

c) decizia definitiva §i irevocabila a instanjei de judecata prin care s-a stabilit ca 
majoritatea depnatorilor titlului de rezident al Parcului Industrial nu realizeaza 
obiectivele asumate prin contractele incheiate cu intreprinderea administratoare.

37. in cazul p. 36 lit. b) din prezentul Regulament, intreprinderii administratoare i se retrage 
titlul de Parc Industrial in cazul existen(ei avizului inaintat de Ministerul Economiei.

38. Retragerea titlului de Parc Industrial atrage dupa sine incetarea regimului de facilitap 
acordate rezidenplor §i intreprinderii administratoare a Parcului Industrial.

39. Retragerea titlului de Parc Industrial nu este temei de incetare a acpunii contractelor de 
arenda a terenurilor, constituind proprietate publica, incheiate cu rezidenpi parcului 
industrial pentru lansarea activitapi industriale, astfel ace§tia pastreaza dreptul Is 
privatizarea terenului dupa darea in exploatare a construcpilor §i instalapilor cu destinape 
industrials §i conexe, conform prevederilor art. 12 alin. (1) lit. c) §i alin. (2) din Legee 
nr. 182 din 15.07.2010.

40. La expirarea termenului pentru care a fost acordat titlul de Parc Industrial, dreptu 
preferenpal de privatizare a pamantului il au arendapi respectivi.

VI. RETRAGEREA TITLULUI DE PARC INDUSTRIAL


