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In conformitate Cu punctul 4 lit. c) al HotArarii Guvemului nr. 856 din 

13.07.2016 privind aprobarea Programului de suprimare eplonatA a 

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 *i a Planului de actiuni 

pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020, Ministerul Agriculturii, DezvoltArii 

Regionale ai Mediului prezinta Raportul privind realizarea prevederilor Programului §i 

Planului de actiuni mentionate, pentru anul 2019. 
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Anexii la scrisoarea MADAM 

nr.  0-oriCA7  din  at az ivzo 

Raport 
privind realizarea prevederilor Programului de suprimare esalonata a 

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 si a 
Planului de actiuni pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020 

In rezultatul monitorizArii implementArii Programului de suprimare esalonata a 
hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 si a Planului de actiuni 
pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020, aprobate prin Hotararea Guvernului 
nr. 856 din 13.07.2016, s-a constatat ca pe parcursul anului 2019 au fost realizate 

urmatoarele activitati: 

Obiectivul specific 1. Armonizarea cadrului normativ national cu legislatia 

Uniunii Europene $i perfectionarea acestuia in vederea asigurdrii procesului de 
suprimare e$alonata a substantelor care distrug stratul de ozon previlzute in grupa I 

din anexa C la Protocolul de la Montreal. 

In scopul realizarii acestui obiectiv, a fost aprobata Hotarirea de Guvern nr. 
483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea si atestarea 
specialistilor in domeniul tehnicii frigului, care contine hidroclorofluorocarburi si gaze 
fluorurate cu efect de sea. Regulamentul a fost elaborat in 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. Totodata, elaborarea 
Regulamentului reiese din prevederile pct. 29 al Programului de suprimare esalonata a 
HCFC pentru anii 2016-2040, care stabileste necesitatea elaborarii §i implementarii 
unui sistem permanent de instruire si calificare a personalului tehnic de specialitate care 
efectueaza operatiuni de montare, asamblare si deservire a echipamentelor si 
instalatiilor frigorifice de uz casnic, comercial si industrial, precum si de conditionare a 
aerului ce contin substantele chirnice incluse in grupa 1 din anexa C la Protocolul de la 

Montreal. 
Regulamentul stabileste cerintele minime pentru formarea i atestarea 

specialistilor in domeniul tehnicii frigului, precum i procedura de evaluare si atestare a 
acestora. Aplicarea in practica a prevederilor Regulamentului va contribui la 
imbunatatirea nivelului de competente i cunostinte profesionale ale specialistilor ce 
activeaza in domeniul tehnicii frigului, asigurindu-se desfasurarea in conditii de 
siguranta a activitatilor in acest domeniu, minimizarea riscului defectarii sistemelor de 



refrigerare ci conditionare a aerului, precum i la evitarea cazurilor de poluare a mediului 
In rezultatul scurgerilor de HCFC si gaze Fin aerul atmosferic. 

In anul 2019 a fost elaborat proiectul Legii cu privire la modificarea Anexei la 
Legea nr. 852/2002 privind aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial 
si reglementarea utilizarii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon. 
Modificarea Regulamentului are drept scop armonizarea acestuia cu actele legislative 
aprobate recent: Legea nr. 275/2018 pentru modificarea Legii nr. 172/2014 privind 
aprobarea Nomenclaturii combinate a marfurilor i Legea nr. 277/2018 privind 
substantele chimice. Astfel, Lista substantelor chimice a caror utilizare este 
reglementata de Protocolul de la Montreal a fost modificata in conformitate cu noua 
Nomenclatura combinata a mitrfurilor. De asemenea, au fost operate modificari cu 
privire la autoritatea care elibereaza autorizatii pentru importul substantelor chimice 
care distrug stratul de own. Conform Legii nr. 277/2018, aceste atributii ii revin 
Agentiei Nationale de Reglementare a Activitatilor Nucleare, Radiologice si Chimice. 

Totodata, au fost introduse modificari la pct. 4 (d) al Regulamentului, care 
prevad interzicerea importului echipamentelor si tehnologiilor ce functioneaza pe baza 
de HCFC. Conform Programului de suprimare esalonata a hidroclorofluorocarburilor 
halogenate pentru anii 2016-2040, cantitatea importata de HCFC scade de la an la an, 
astfel, importul echipamentelor care functioneaza pe baza acestor substante este 
inoportun. Cantitatea anuala de HCFC este suficienta doar pentru deservirea 

instalatiilor frigorifice deja existente. 

Proiectul de lege este la etapa de promovare. Analiza de Impact a fost avizata 
pozitiv de care grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitatii de 

intreprinzator. 

Obiectivul specific 2. Completarea cadrului normativ privind deseurile Cu 

prevederi referitoare la hidroclorofluorocarburile halogenate. 

Pct. 1 (9) din Anexa 6 a Regulamentului privind deseurile de echipamente 
electrice i electronice, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 212/2018, prevede cerinte 
privind tratarea selectiva a materialelor si componentelor din deseurile de echipamente 
electrice i electronice, in conformitate cu pct. 36 din Regulamentul mentionat, inclusiv 
si a celor ce contin substance chimice, cum ar fl: clorofluorocarburile (CFC), 
hidroclorofluorocarburile (HCFC), hidrofluorocarburile (HFC) si hidrocarburile (HC). 

Obiectivul specific 3. Completarea cadrului normativ privind substantele 

chimice, protectia aerului atmosferic privind accesul publicului la informa(ia de 

mediu cu prevederi despre hidroclorofluorocarburile halogenate. 

La 15 februarie 2020 intra in vigoare Legea nr. 277 privind substantele chimice, 
in care sunt stabilite reglementari ce tin de eliberarea autorizatiilor pentru importul sau 
exportul substantelor care distrug stratul de ozon, a echipamentelor si produselor care 
contin astfel de substante. Conform art. 9 lit. h) si art. 23 alin. (4) din Lege, substantele 



chimice care distrug stratul de ozon se autorizeaza de catre Agentia Nationala de 
Reglementare a Activitatilor Nucleare, Radiologice si Chimice. 

in anul 2019 a fost elaborat proiectul hotaririi Guvemului privind aprobarea 
Conceptului Sistemului informational automatizat "Registrul produselor chimice 
plasate pe plata", care include prevederi cu privire la hidroclorofluorocarburi si gazele 
fluorurate cu efect de sera. Proiectul hotaririi de Guvem este la etapa de promovare, 
find supus procedurii de avizare si consultare publica. 

In anul 2019 a fost elaborat proiectul de Lege privind calitatea aerului 
atmosferic. Proiectul °online reglementari in domeniul protectiei stratului de ozon si 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Proiectul de lege este la etapa de avizare. 

Obiectivul specific 4. Elaborarea $1 perfectionarea Sistemului de raportare a 
datelor privind importul yi consumul substagelor care distrug straw! de ozon, al 
produselor fi echipamentelor care cogin asffel de substante, precum qi deservirea 

acestora. 

Sistemul electronic de raportare a datelor privind importul si consumul de 
substance care distrug stratul de own si gaze fluorumte cu efect de sera va constitui 
parte integranta a Sistemului informational automatizat "Registrul produselor chimice 
plasate pe Ste (SIA „REPC"). Proiectul hotaririi de Guvem pentru aprobarea 
Conceptului SIA „REPC" se afla in curs de promovare. in anul 2020 va Ii dezvoltat 

softul pentru acest sistem. 

In anul 2019 au fost colectate si raportate datele privind importul si consumul 
hidroclorofruorocarburilor in anul 2018. Conform art.7 din Protocolul de la Montreal, 
raportul a fost prezentat Secretariatului Conventiei privind protectia stratului de ozon. 

La fel, in luna martie 2019, au fost prezentate datele privind indeplinirea 
Programului de tara pentru anul 2018 in adresa Secretariatului Fondului Multilateral 
pentru implementarea Protocolului de la Montreal. 

Obiectivul specific 5. Stabilirea cotelor fi taxelor ecologice, dupe) car, pentru 
importul anual admisibil de substage care distrug stratul de ozon, de produse i 
echipamente care confin asffel de substage. 

Cantitatea anuala de import a substantelor care distrug stratul de ozon este 
stabilita in Hotarirea de Guvem nr. 856 din 13.07.2016 privind aprobarea Programului 
de suprimare esalonata a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 
si a Planului de actiuni pentru implementarea acestuia in anii 2016-2020. in anul 2019 
contingentul anual pe tara, permis pentru importul HCFC, a constituit 11 tone metrice. 

Hotarirea 	Guvemului nr. 589/2018 stabileste procedura de atribuire a 
contingentelor anuale de import a HCFC agentilor economici. $edinta anuald a 
Comisiei de repartizare a contingentelor s-a desfasurat la 11 ianuarie 2019. in cadrul 
acesteia au fost stabilite contingentele de import a HCFC pentru anul 2019 pentru cinci 
agenti economici importatori de asemenea substante: York Refrigerent SRL, SC Ecolux 



SRL, FrioDins SRI, Frigoind SRL, Frigomas SRL. Copiile Deciziilor privind 

acordarea contingentului anual pentru importul HCFC au fost plasate pe pagina web a 

1MADR1VI si transmise Agentiei de Mediu care, in confonnitate cu prevederile Legii nr. 
852/2002, elibereaza agentilor economici autorizatiile pentru importul, exportul sau 

reexportul substantelor cc distrug stratul de ozon, at produselor si al echipamentului 

care contin asemenea substante. 

Pentru realizarea Planului de Actiuni pentru perioada 2016-2020 at Programului, 

axat pe reducerea cu 35% a consumului admisibil de substante care distrug stratul de 

ozon, prevazute in grupa I din anexa C (HCFC) la Protocolul de la Montreal, au fost 

intreprinse mai multe actiuni. 

Actiunea 6. Etapa 1 (2016-2020) se va axa pe reducerea cu 35% a consumului 
admisibil de substaniele care distrug stratul de ozon prevazute in grupa I din anexa C 

la Protocolul de la Montreal. 

Subactiunea 6.1. Elaborarea criteriilor tehnice (cerin(e teoretice 71 practice), 
ajustate cu Regulamentele UE, pentru instruirea specialistilor frigotehnisti din sectorul 

de deservire a tehnicii,frigorlfice vi de climatizare a aerulut 

HG nr.483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea si 

atestarea specialistilor in domeniul tehnicii frigului, care confine HCFC si gaze 

fluorurate cu efect de sera stabileste criteriile tehnice pentru instruirea specialistilor din 

sectorul frigorific si de conditionare a aerului. Regulamentul prevede cerintele minime 
pentru formarea specialistilor in domeniul tehnicii frigului, procedura de atestare a 
acestora, precum si conditiile pentru recunoasterea reciproca a certificatelor. 

Implementarea actului normativ va contribui la imbunatatirea nivelului de competente 
cunostinte profesionale ale specialistilor din sectorul frigorific, asigurindu-se astfel 

desfasurarea in siguranta a activitatilor, ce implica tehnologii si echipamente care 

contine HCFC si gaze F. 

Subactiunea 6.2. Elaborarea/procurarea materialelor de instruire profesionala; 

arendarea fi utilizarea, dupa caz, a echipamentului performant al Institutului de 
Chimie al Academiei de &ante a Moldovei; implementarea Codului de bune practici in 
do,neniulfrigului yi climatizarii conditionarii aerului. 

In anul 2019 a fost elaboratA i publicata editia actualizata a Codului bunelor 

practici in domeniul frigului si conditionarii aerului. indrumarul a fost distribuit 

inspectorilor ecologi si vamali, studentilor, agentilor economici. 

Subactiunea 6.3. Instruirea qi calificarea 	obligatorie a tehnicienilor 
frigotehnigi; dotarea specialiftilor frigotehnini cu scule i echipamente pentru 
deservirea tehnicil frigorifice 

Pe parcursul anului 2019 au fost organizate 3 cursuri de instruire pentru 

specialistii din sectorul frigorific, conditionare a aerului i pompe de caldurA (RACPC) 

in enresoundere cu cerintele din Regulamentul (UE) nr. 517 din 2014 privind gazele 



fluorurate Cu efect de sera. in luna iunie au fost organizate doua cursuri a cite 3 zile, jar 
in luna decembrie - un curs. Cursurile au avid drept scop instruirea si evaluarea 
specialistilor in vederea aprecierii cunostintelor teoretice i competentelor practice ale 
acestora, familiarizarea cu noile tehnologii in domeniul tehnicii frigului i dezvoltarea 
abilitittilor profesionale de manipulare in conditii de siguranta a echipamentelor. in 
total, au fost instruiti 60 de specialisti. 

Subacriunea 6.4. Retrofitul 	reutilarea echipamentelor filgorifice fi de 
climatizare a aerului existente cc functioneath cu substante care distrug strand de 

own, 

In scopul fortificarii capacitatilor institutiilor de invatamint, in anul 2019 au fost 
achizitionate si distribuite Universitatii Tehnice a Moldovei (Centrul de instruire 
continua "Tehnofrig"), Colegiului Tehnologic din Chisinau, Centrului de Excelenta in 
Energetica si Electronic& echipamente i instrumente de deservire esentiale pentru 

recuperare. Setul de echipamente a inclus: 

Statie portabila de incarcare (2 bucati) 
Pompe de vid (2 bucati) 
Cintar electronic portabil (2 bucati) 
Statie portabild de recuperate (2 bucati) 
Identificator pentru agenti frigorifici (4 bucati) 
Detector electronic de scurgeri (8 unitati) 
Detector de scurgeri de amoniac (2 unitati) 
Detector de scurgeri de metan (2 unitati) 

Actiunea 7. Consolidarea capacitatii Serviciului VamaL 

Pe parcursul anului 2019, Serviciul Vamal, prin intermediul Centrului de 
Formare si in comun cu Oficiul Own, a organizat si desfasurat patru cursuri de 
instruire in vederea asigurarii unui grad malt de cunostinte si competente ale 
functionarilor vamali referitor la depistarea marfurilor care contin substante ce distrug 
stratul de ozon. in cadrul cursurilor au fost instruiti 97 de functionari vamali debutanti. 
Participantilor la cursuri le-au fost prezentate informatii despre substantele care distrug 
stratul de own, echipamentele care folosesc asemenea substante, masurile care se 
intreprind pentru inlocuirea SDO cu agenti frigorifici moderni, inofensivi pentru stratul 
de ozon. A fost prezentat i testat echipamentul cu ajutorul citruia pot ft identificate 

hidroclorofluorocarburile halogenate. 

In anul 2019, Laboratorul de incercari a Serviciului Vamal a fost dotat cu un 
echipament de identificare a substantelor care distrug stratul de ozon, procurat in 
cadrul proiectului "Implementarea Planului de management pentru suprimarea 
esalonata a HCFC, etapa 2, transa 1", componenta UNDP. 



Actiunea 8. Educatia, informarea si sensibilizarea publicului. 

In anul 2019 au fost organizate *i desfawrate douA conferinte cu participarea 
studentilor de la Colegiul de Ecologic din Chisindu cu tema "Protocolul de la Montreal 
— 32 de ani de progres in protejarea stratului de ozon". Conferintele au avut loc pe data 
de 23 mai *i 16 septembrie. A fost acordat suport in organizarea Olimpiadei la 
geografie, organizate de Universitatea de Stat din Moldova, care a Indus qi subiecte cu 
privire la protectia stratului de ozon (aprilie 2019). 

La 17 septembrie 2019 a fost organizat un atelier de lucru consacrat Zilei 
intemationale pentru protectia stratului de ozon. La eveniment au participat 
reprezentanti ai autoritatilor publice centrale, ai companiilor care activeaza in sectorul 
de refrigerare *i conditionare a aerului, ai institutiilor de invatAmint de profil 
(Universitatea Tell/6a din Moldova, Colegiul Tehnologic din Chi*inAu, IP CEEE 
Centrul de ExcelentA in EnergeticA *i ElectronicA). 

Pe parcursul anului, in scopul informarii *i sensibilizärii publicului, au fost 
distribuite materiale elaborate de UNEP cu referire la tematica protectiei stratului de 
ozon (flyere, brosuri, etc.). Seturi de materiale didactice *i de instruire au fost oferite 

institutiilor de inviitamint de profil. 

Actiunea 9. Monitoringul implemental* activitatilor prevazute in Program. 

Monitoringul implementArii activitAtilor prevazute in Program se efectueazA in 
cadrul proiectului "Planul de management pentru eliminarea eplonata a HCFC, etapa 
II" (HPMP-2)", care asigurA respectarea obligatiunilor Republicii Moldova I-ma de 

Protocolul de la Montreal — reducerea consumului de HCFC cu 35% catre anul 2020. 

Implementarea activitatilor stipulate in Program implied o interactiune constanta 
cu partite interesate, un dialog periodic privind aspectele *i modalitatile de realizare a 
suprirnArii substantelor care distrug stratul de ozon. Astfel, Ministerul Agriculturii, 
DezvoltArii Regionale *i Mediului, in scopul implementarii prevederilor Programului, 
are o strinsA colaborare cu Serviciului Vamal i Oficiul Ozon. 

Oficiul Ozon a prezentat Rapoartele de progres *i financiare 	privind 

implementarea proiectelor in realizare agentiilor de implementare UNDP (principala) si 

UNEP (cooperanta). 
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