
Raport 

privind realizarea prevederilor Programului de suprimare eşalonată a 

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a  

Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020 

 

 

În rezultatul monitorizării implementării Programului de suprimare eşalonată a 

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a Planului de acţiuni 

pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului 

nr. 856 din 13.07.2016, s-a constatat că pe parcursul anului 2018 au fost realizate 

următoarele activități: 

 

 Obiectivul general 1. Armonizarea cadrului normativ naţional cu legislaţia 

Uniunii Europene şi perfecţionarea acestuia în vederea asigurării procesului de 

suprimare eşalonată a substanţelor care distrug stratul de ozon prevăzute în grupa I 

din anexa C la Protocolul de la Montreal. 

 În scopul realizării acestui obiectiv, a fost aprobată hotărîrea de Guvern nr. 589 

din 21.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea mecanismului de 

repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor 

halogenate. Conform prevederilor acesteia, repartizarea contingentelor anuale de import 

se efectuează prin aplicarea formulei stabilite în Regulament, luînd în calcul cantitatea 

totală anuală de HCFC permisă pentru import prin Programul de suprimare eșalonată a 

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 și cantitatea totală anuală 

solicitată de către toți agenții economici. Coeficientul, obținut prin raportarea acestor 

două cantități, este utilizat pentru calcularea contingentului anual care îi revine fiecărui 

agent economic. În scopul implementării prevederilor hotărîrii de Guvern, MADRM a 

aprobat prin ordinul ministrului nr.158 din 02.07.2018 componența nominală a 

Comisiei pentru repartizarea contingentelor anuale pentru importul HCFC. În rezultatul 

aprobării hotărîrii de Guvern menționate, în anul 2018 au fost acordate contingentele 

anuale de import a HCFC pentru cinci agenți economici. Ulterior, la solicitarea 

acestora, Agenția de Mediu a eliberat autorizații pentru importul acestor substanțe. 

  În anul 2018 a fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la formarea și certificarea specialiștilor în domeniul tehnicii 

frigului, care conține  hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră. 

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 112/2014 privind 

ratificarea Acordului de Asociere RM-UE, care prevede transpunerea articolului 10 al 

Regulamentului UE nr.517/2014. Articolul menționat se referă la formarea și 

certificarea persoanelor care desfășoară activități în domeniul tehnicii frigului și 

prevede instruirea și evaluarea periodică a specialiștilor în vederea aprecierii 

cunoștințelor teoretice și competențelor practice ale acestora, familiarizarea cu noile 

tehnologii în domeniul tehnicii frigului și dezvoltarea abilităților profesionale de 



manipulare în condiții de siguranță a echipamentelor. Totodată, elaborarea 

Regulamentului reiese din prevederile pct. 29 al Programului de suprimare eșalonată a 

HCFC pentru anii 2016-2040, care stabilește necesitatea elaborării și implementării 

unui sistem permanent de instruire şi calificare a personalului tehnic de specialitate care 

efectuează operaţiuni de montare, asamblare şi deservire a echipamentelor şi 

instalaţiilor frigorifice de uz casnic, comercial şi industrial, precum şi de condiţionare a 

aerului ce conţin substanţele chimice incluse în grupa I din anexa C la Protocolul de la 

Montreal.  

 Proiectul Regulamentului stabilește cerințele minime pentru formarea și 

certificarea specialiștilor în domeniul tehnicii frigului, procedura de certificare a 

acestora, precum și condițiile pentru recunoașterea reciprocă a certificatelor. 

Implementarea Regulamentului va contribui la îmbunătățirea nivelului de competențe și 

cunoștințe profesionale ale specialiștilor, asigurîndu-se astfel desfășurarea în siguranță 

a activităților, ce implică tehnologii și echipamente din domeniul tehnicii frigului, care 

conține HCFC și gaze F. 

 Proiectul hotărîrii de Guvern este la etapa de promovare, fiind supus procedurii 

de avizare și consultare publică. 

 Obiectivul general 3. Completarea cadrului normativ privind substanţele 

chimice, protecţia aerului atmosferic şi privind accesul publicului la informaţia de 

mediu cu prevederi despre hidroclorofluorocarburile  halogenate. 

   La 29 noiembrie 2018 a fost adoptată Legea nr. 277 privind substanțele chimice, 

în care sunt stabilite reglementări ce țin de eliberarea autorizațiilor pentru importul sau 

exportul substanţelor care distrug stratul de ozon, a echipamentelor şi produselor care 

conţin astfel de substanţe. 

    Totodată, în capitolul IV ”Interdicţii şi restricţii” al Legii privind substanțele 

chimice sunt stabilite cerinţele privind utilizarea unor substanţe chimice periculoase, 

inclusiv poluanţii organici persistenţi, mercurul, plumbul, cadmiul, compuşii organici ai 

staniului, cromul hexavalent, ftalaţii, substanţele care distrug stratul de ozon, inclusiv 

hidroclorofluorocarburile, în echipamente electrice şi electronice, vehicule, acumulatori 

şi baterii etc. 

 De asemenea, la 24 aprilie 2018 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului Nr. 373 cu 

privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți. Anexa nr.2 la 

această hotărîre  include hidroclorofluorocarburile în lista substanţelor evidenţiate, 

raportate, precum şi supuse accesului publicului, în vederea monitorizării emisiilor 

HCFC şi a altor substanţelor care distrug stratul de ozon. 

Obiectivul general 4. Elaborarea şi perfecţionarea Sistemului de raportare a 

datelor privind importul şi consumul substanţelor care distrug stratul de ozon, al 

produselor şi echipamentelor care conţin astfel de substanţe, precum şi deservirea 

acestora. 



În scopul colectării datelor privind importul și consumul HCFC, a fost elaborat 

Ordinul comun al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului şi 

Biroului Naţional de Statistică nr. 244/70 din 30 octombrie 2018 „Cu privire la 

aprobarea formularelor rapoartelor privind protecţia mediului şi a sistemului de 

colectare a acestora, pentru anul 2019”  prin care a fost aprobat formularul raportului 

anual nr. l-ozon ”Regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor 

halogenate care distrug stratul de ozon”, precum şi indicaţiile metodice pentru 

completarea acestuia. Formularul a fost repartizat agenților economici pentru colectarea 

datelor cu privire la importul și consumul de HCFC. 

Au fost colectate şi raportate datele privind importul şi consumul 

hidroclorofruorocarburilor în anul  2017.  Conform art.7 din Protocolul de la Montreal,  

raportul a fost prezentat Secretariatului Convenției privind protecția stratului de ozon.  

La fel, au fost prezentate datele privind îndeplinirea Programului de ţara pentru 

anul 2017 în adresa Secretariatului Fondului Multilateral pentru implementarea 

Protocolului de la Montreal. 

Obiectivul general 5. Stabilirea cotelor şi taxelor ecologice, după caz,  pentru 

importul anual admisibil de substanţe care distrug stratul de ozon, de produse şi 

echipamente care conţin astfel de substanţe. 

Cantitatea anuală de import a substanțelor care distrug stratul de ozon este 

stabilită în Hotărîrea de Guvern nr. 856  din 13.07.2016 privind aprobarea Programului 

de suprimare eşalonată a  hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 

şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020. Pentru anul 

2018 contingentul anual, permis pentru importul HCFC, a constituit 11 tone metrice.   

 Hotărîrea  Guvernului nr. 589/2018 stabilește, că agenții economici prezintă la 

MADRM cererile privind acordarea contingentelor anuale pentru importul HCFC pe 

parcursul lunii decembrie a anului precedent celui pentru care se solicită contingentul, 

iar ședințele Comisiei de repartizare a contingentelor se organizează în luna ianuarie. 

Însă, luînd în considerație faptul că în anii 2016-2017 nu au fost acordate contingente 

de import a HCFC din cauza lipsei reglementărilor, a fost luată decizia de a organiza o 

ședință extraordinară a Comisiei, care s-a desfășurat la 11 august 2018. În cadrul 

ședinței au fost stabilite contingentele de import a HCFC pentru anul 2018 pentru cinci 

agenți economici importatori de asemenea substanțe: S.C. ”Ecolux” SRL, ”York 

Refrigerent” SRL, S.C. ”Dina-Cociug” SRL, ”Frio-Dins” SRL, ”Frigoind” SRL. 

Copiile Deciziilor privind acordarea contingentului anual pentru importul HCFC au fost 

plasate pe pagina web a MADRM și transmise Agenției de Mediu care, în conformitate 

cu prevederile Legii nr. 852/2002, eliberează agenților economici autorizaţiile pentru 

importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor 

și al echipamentului care conțin asemenea substanțe. 



  La fel, pentru realizarea Planului de Acțiuni pentru perioada 2016-2020 al 

Programului, axat pe reducerea cu 35% a consumului admisibil de substanţe care 

distrug stratul de ozon, prevăzute în grupa I din anexa C (HCFC) la Protocolul de la 

Montreal, au fost întreprinse următoarele activități.   

Este în curs de realizare proiectul ”Planul de management pentru eliminarea 

eşalonată a HCFC, etapa II” (HPMP-2), care a fost aprobat la cea de-a 77 Ședință a 

Comitetului Executiv al Fondului Multilateral pentru implementarea Protocolului de la 

Montreal. Planul de management, etapa II, a fost elaborat de către MADRM cu suportul 

Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD), ca agenţie 

principală de implementare şi al Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (PNUM), 

ca agenţie cooperantă. 

Obiectivul ”Planului de Management pentru eliminarea eșalonată a 

hidroclorofluorocarburilor” constă în reducerea consumului de HCFC cu 35 % pînă în 

anul 2020. Perioada de implementare a Proiectului  este 2016-2020, acesta fiind 

susținut financiar de către Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal. HPMP-2 

include activități neinvestiționale (măsuri normative, consolidarea capacităților tehnice, 

instruirea inspectorilor vamali/de mediu, managementul și monitorizarea proiectului) în 

valoare de 52.200 USD (PNUM) și activități investiționale (consolidarea sistemului de 

reutilizare a HCFC, demonstrarea noilor tehnologii în sectorul comercial) în valoare de 

122.300 USD (PNUD). 

 În conformitate cu prevederile Convenției de la Viena privind protecția stratului 

de ozon și a Protocolului de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, 

MADRM monitorizează și reglementează importul/exportul substanţelor care distrug 

stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe. 

În scopul implementării prevederilor acestor tratate internaționale, ministerul are o 

strînsă colaborare cu Serviciului Vamal în domeniul vizat. Prin  scrisoarea nr. 28/20-

8355 din 4 iunie 2018, Serviciul Vamal a nominalizat Punctul Focal responsabil pentru 

conlucrare cu MADRM și cu Oficiul Ozon în vederea realizării Convenției și 

Protocolului. 

 A fost actualizat Programul de instruire/formare continuă pentru funcționarii 

vamali, fiind incluse cursuri privind monitorizarea/controlul importului/exportului atît a 

SDO, cît și a substanțelor alternative acestora, cum ar fi hidrofluorocarburile. În scopul 

consolidării capacităţii Serviciului Vamal au fost organizate și desfășurate cursuri de 

instruire, susținute de către Oficiul Ozon. Au fost traduse din limba egleză în limba 

română materialele destinate instruirii, elaborate de Programul Națiunilor Unite pentru 

Mediu. Setul de materiale cuprinde informații despre freonii alternativi (HFC, noi agenți 

frigorifici / amestecuri), care înlocuiesc agenții frigorifici de tipul HCFC, precum și 

despre echipamentele pentru identificarea acestora. În anul 2018, în cadrul Centrului de 

Formare a Serviciului Vamal, au fost instruiți 42 de funcționari vamali. Totodată, a fost 

distribuit Ghidul pentru colaboratorul vamal privind reglementarea importului 



/exportului substanţele chimice care distrug stratul de ozon (SDO), precum și al 

echipamentelor și produselor ce conțin asemenea substanțe,  editat cu suportul Oficiului 

Ozon.  

 De asemenea, cu suportul Oficiului Ozon, au fost elaborate diverse materiale 

destinate instruirii profesionale a studenților/masteranzilor de la Universitatea Tehnică a 

Moldovei și Colegiul Tehnologic din Chișinău. Studenții Colegiului Tehnologic din 

Chișinău au executat proiecte de an și diplome cu tematici din domeniul frigorific, 

stagiile de practică ale acestora fiind realizate atît în atelierele și laboratoarele 

Colegiului, cît și la întreprinderile de profil cum ar fi S.C. ,,Dina-Cociug” SRL, 

,,Frigoind” SRL, S.C. „Ecolux” SRL etc.  

        Pe parcursul anilor, inclusiv și pe parcursul anului 2018, Colegiul Tehnologic din 

Chișinău a instruit peste 250 de lăcătuși electricieni, cu specializarea ”Tehnica 

frigorifică și de condiționare a aerului”. 

  Pentru membrii Asociației Frigotehniștilor din Republica Moldova a fost 

organizat un seminar, în cadrul căruia au fost prezentate realizările atinse în anul 2018 

în domeniul respectiv, noile tehnologii alternative pentru HCFC, precum şi practicile de 

întreţinere a echipamentului frigorific.  

 

 

 


