
Anexd la scrisoarea MADRM

Raport
privind realizarea prevederilor Programului de suprimare egalonatl a

hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016 -2040
9i a planurilor de ac{iuni pentru implementarea acestuia

in rezultatul monitorizdrii implementdrii Programului de suprimare egalon atd, a
hidroclorofluorocarburrilor halogenate pentru anii 2016-2040 gi a planurilor de acliuni
pentru implementarea acestuia, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 85612016, s-a
constatat cd pe parcursul anului 2020 au fost realizate urmdtoarele activitdli:

Obiectivul specific l. Armonizarea cadrului normativ nalional cu legislalia
Uniunii Europene St' perfeclionarea acestuia in vederea asigurdrii procesului de
suprimare egalonatd a substanlelor care distrug stratul de ozon prevdzute in grupa I
din anexa C la Protoc'olul de la Montreal.

in scopul rcalizdrii acestui obiectiv, a fost adoptatd Legea nr. 159/2020 pentru
moditicarea Regulamentului cu privire la regimul comercial ;i reglementurea
utilizdrii hidrocarburilor halogenale care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea
nr.852/2002.Modifrcarca Regulamentului a reiegit din necesitatea armonizdrii acestuia

cu actele legislative in vigoare: Legea nr. 27712018 privind substan{ele chimice ;i
Legea nr. 27512018 pentru modificarea Legii nr. 17212014 privind aprobarea

Nomenclaturii combinate a mdrfurilor. Astfel, au fost ajustate poziliile tarifare ale

substanlelor chimice a cdror utilizare este reglementatd de cdtre Protocolul de la
Montreal, conform Nomenclaturii Combinate a Mddurilor, aprobate prin Legea nr.

27512018. Poziliile tarifare respective au fost actualizate conform ediliei a 6-a a

Sistemului Armonizert de descriere gi codificare a mdrfurilor, aprobat de cdtre

Organizalia Mondiald. a Vdmilor. O altd modificare line de autoritatea care elibereazd

autorizaliile de impctrt a substanlelor ce distrug stratul de ozon. Astfel, Agenlia

Nalionald de Reglementare a Activitdlilor Nucleare, Radiologice qi Chimice va prelua

de la Agen{ia de Mediu atribufiile de eliberare a autorizaliei menlionate, conform

competenlelor care ii revin. Aceastd prevedere intrd in vigoare peste 12 luni de la data

publicdrii legii.

De asemenea, au fost introduse modificdri referitoare la interuicerea importului

noilor echipamente frigorifice qi de climatizare a aerului care func[ioneazd pe bazd de

hidroclorofluorocarburi (HCFC), dat fiind faptul cd importul 9i consumul acestor

substanfe se reduce anual. Conform Programului de suprimare eqalonatd a HCFC, cdtte

anul 2030 importul ac;estor substanle se va reduce Ia 97 ,5oh, iar cdtre anul 2040 ele vor



fi scoase in totalitate din uz. Astfel, introducerea noilor instalalii gi echipamente ce
funcfioneazd pe baz'd de HCFC devine inoportund,. Cantitatea anuald importatd, de
HCFC va fi utilizatd doar pentru deservirea instalafiilor frigorifice deja existente.

Totodatd, in anul 2020 a fost aprobatd Hotdrirea de Guvern nr, B0l/2020 pentru
modi/icarea Hotdrdrii Guvernului nr. 556/2016 privind aprobarea programului de
suprimate eSalonatd a hidroclorofluorocurburilor halogenate pentru anii 2016-2040
;i a Planului de aclir'tni pentru implementarea acestuia tn snii 2016-2020,

Modificarea ,Flotdririi Guvernului nr. 856/2016 a fost impusa de
aprobdrii noului Plan de acliuni pentru implementarea in anii 2021-ZOZS a
a Programului de suprimare eSalonatd a hidroclorofluorocarburilor.

necesltatea
etapei a II-a

Planul de acliuni pentru anii 2021-2025 cuprinde activit6li ce vizeazd,
perfec{ionarea cadruhri normativ, mdsuri de ordin economic ai organizatoric, precum qi
ac{iuni de informare, sensibilizare gi conqtientizare apublicului. Acfiunile planificate
vor asigura continuitrilea activitelilor intreprinse la etapa precedentdL (2016-2020) de
implementare a Programului gi se vor axa pe reducerea ffeptatd a consumului admisibil
de substante care distrug stratul de ozon, incluse in grupa I din anexa C la Protocolul de
la Montreal, pdnd,la eliminarea acestora din uz cdtre anul2040.

Planul de acliuni 2021-2025 prevede activitdli ce tin de:
- revizuirea cadrului normativ in domeniu (clasificare, etichetare gi ambalare a

HCFC; aplicarea sistemului electronic de raportare a datelor cu privire la
HCFC);

- stabilirea contingentelor anuale de import a HCFC;
- formarea gi atestarea specialigtilor din domeniul tehnicii frigului;
- reutilarea insta.lafiilor frigorifice gi de climatizare a aerului, ce funclioneazd pe

bazd de HCFC gi adaptarea acestora pentru utilizarea agenlilor frigorifici
alternativi, inchrsiv naturali ;

- consolidarea capacitdlii Serviciului Vamal, instruirea teoretici qi practicd a

colaboratorilorvamali ;

- consolidarca caupacitillilor instituliilor de invdldmint de profil, prin elaborarea

materialelor didactice, dotarea cu eohipamente qi instrumente;

- informarea gi sernsibilizarea publicului q.a.

De asemenea, prin Hot[rirea de Guvern a fost completat Orarul de suprimare
eSalonatd ct HCFC cu prevederi referitoare Ia cantitalea anuali totaIL de

hidroclorofluorocarburi, permisd pentru import in lard in perioada 202I-2030. Pentru a
atinge o reducere a consumului de HCFC cu 67,5 o/o din nivelul de bazd, cdtre anul

2025, cantitatea se va micgora anual cu 1100 kg. Astfel, conform prevederilor

Programului, in anul i1025 cantitatea de HCFC permisd pentru imporl va constitui 5500

kg. Ulterior, la etapalll, consumul de HCFC urmeazd a fi redus cu 97,5Yo, iat cantitatea

permisd pentru import in anul 2030 va constitui 400 kg.

Obiectivul specific 3. Completarea cadrului normativ privind substanlele

chimice, proteclia ae,rului atmosferic Ei privind accesul publicului la informalia de

mediu cu pr ev ederi de spr e hidro clorofluoro carburil e halo genate.



In anul curenil a fost aprobatd, Hotdrirea Guvernului nr.535 din 20.07.2020
privind aprobarea Conceptului Sistemului informafional automatizat ..Registrul
produselor chimice plasate pe pia[d" (SIA ,,REPC"). Sistemul electronic de raportare a
datelor privind impo;rtul gi consumul de substanfe care distrug stratul de ozon qi gaze
fluorurate cu efect de serd va constitui parte integrantd a Sistemului informational
automatizat "Registnrl produselor chimice plasate pe pia!d,,.

Obiectivul specific 4. Elaborarea si perfeclionarea Sistemului de roportare a
datelor privind impctrtul qi consumul substanlelor care distrug stratul de ozon, al
produselor si echipamentelor care conlin astfel de substanle, precum Si deservireq
acestora.

Conturul pentru raportarea electronicd a informaliei ou privire la
hidroclorofruorocarburi din cadrul Sistemului informalional automatizat ,,Registrul

produselor chimice plasate pe piafd" include autorizaliile pentru importul gi exportul de
HCFC-uri, echipamente gi produse care confin astfel de substanfe, in conformitate cu
prevederile Regulamerntului cu privire la regimul comercial gi reglementarea utilizdrii
hidrocarburilor halog;enate care distrug stratul de ozon (Legea nr. 55212002) qi
Programului national pentru eliminareatreptatd a HCFC pentru 2016-2040 gi planurile
de acfiuni pentru implementarea acestuia.

Versiunea dem,o a SIA ,,REPC" a intrat in etapa de testare incep6nd cu luna
decembrie a anulrti 2020. Prototipul sistemului este plasat pe pagina:
https ://repc. gov. md/pr :ft:.lic / .

Totodatd, pe parctrsul anului 2020 au fost colectate gi raportate datele privind
importul gi consumul hidroclorofruorocarburilor in anul 2019. Conform art.7 din
Protocolul de la Montreal, raportul a fost prezentatpe portalul online al Secretariatului
Convenliei privind protec{ia stratului de ozon.

La fel, la 2I iulie 2020, au fost prezentate in adresa Secretariatului Fondului
Multilateral pentru implementarca Protocolului de la Montreal datele privind
indeplinirea Programului de {ard pentru anuI2019.

Obiectivul sper:ific 5. Stabilirea cotelor Si taxelor ecologice, dupd caz, pentru

importul qnual admistibil de substanle care distrug stratul de ozon, de produse Si

echipamente care conl:in astfel de substanle.

Cantitatea anuald de import a substanfelor care distrug stratul de ozon este

stabiliti in Hotdrirea de Guvern nr. 85612016 privind aprobarea Programului de

suprimare egalonatd a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040. in
anul2020 contingentul total anual, permis pentru importul HCFC in[ard, a constituit 1l

tone metrice.

Hotdrirea Guv,ornului nr. 589/2018 stabileqte procedura de atribuire a

contingentelor anuale de import a HCFC agenlilor economici. $edinla anuald a

Comisiei de repartizarc a contingentelor s-a desfdgurat la 20 ianuarie 2020. in cadrul



acesteia au fost stabilite contingentele de import a HCFC pentru anul2020 pentru cinci
agenli economici importatori de asemenea substanfe: S.C. "Dina Cociug,, SRL, S.C.
"Ecolux" SRL, "York Refrigerent" SRL, "Frig Industrial,' SRL gi ,'Frio-Dins,, 

SRL.
Copiile Deciziilor privind acordarea contingentelor anuale pentru importul HCFC au
fost plasate pe pagina web a MADRM gi transmise Agenliei de Mediu care, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 85212002, elibercazd, agenlilor economici
autoizatiile pentru irnportul, exportul sau reexportul substanlelor ce distrug stratul de
ozon, al produselor gi al echipamentului care confin asemenea substante.

Pentru tealizar<>a Planului de Acliuni pentru perioada 2016-2020 al programului,
axat pe reducerea cu 35Yo a consumului admisibil de substanle care distrug stratul de
ozon) prevdzvte in grupa I din anexa C (HCFC) la Protocolul de la Montreal, in anul
2020 au fost intreprinse mai multe acfiuni.

Ac{iunea 6. ()rganizarea cursurilor de instruire Si catificare obligatorie a
tehnicienilor frigotehnisti Si intreprinderilor de deservire a tehnicii frigortfice Si de
condi|ionare a aerului, dotarea cu scule si instrumente disponibile.

HG nr.48312019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea Si
atestarea specialistilor tn domeniul tehnicii frigului, care conline HCFC Si gaze

fluorurate cu efect de serd stabileqte criteriile tehnice pentru instruirea specialiqtilor din
sectorul frigorific qi de condilionare a aerului. in conformitate cu prevederile acestui act
normativ, a fost organrizat un curs de instruire pentru specialigtii din sectorul frigorific,
condilionare a aerului gi pompe de cdldurd (RACPC), care s-a desfdqurat in perioada 5-
7 noiembrie2020.

Cursul a avut dr:ept scop instruirea gi evaluarea specialigtilor in vederea aprecierii
cunogtinlelor teoretice gi competenJelor practice ale acestora, familiarizarea cu noile
tehnologii in domenjiul tehnicii frigului qi dezvoltarea abilitdlilor profesionale de

manipulare in condilii de siguranld a echipamentelor. Cursul de instruire a fost

organizat cu suportul proiectului UNEP ,,Planul de management privind suprimarea

eqalonatd a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) etapa 2, tranga 2" .

La finalul instnririi, toli participanfii au fost evaluali qi li s-au acordat certificate

de competenfd profesionald (in conformitate cu prevederile HG nr. 483/2019). in total

au fost instruifi 12 tehrnicieni din sectorul RACPC.

Retrofitul Si reutilarea echipamentelor frigorifice Si de climatizare a aerului

existente, ce funclionenzd pe baza substanlelor care distrug stratul de ozon, cu freoni
al t ernativi de g ener alie noud, inc lus iv fr eoni natur al i

Componenta UNDP a proiectului ,,Planul de management privind suprimarea

egalonatd a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) etapa 2, tranqa 1" s-a axat pe

promovarea noilor tehnologii in sectorul frigorific gi sectorul de condilionare a aerului

(implementarea agenfilor fi'igorifici naturali). Astfel, s-a optat pentru suslinerea unui



proiect pilot demons'trativ in sectorul refrigerdrii gi climatizdrii (refrigerare comerciald
gi industriald, dulapuri frigorifice, depozitare frigorifici gi prelucrare a alimentelor,
sisteme mari de climatizare 9i rdcire) in scopul sensibilizdriiutilizatorilor finali privind
aplicatea tehnologiilor moderne qi utilizarca agenfilor frigorifici naturali, cum ar fi
COz, in Republica Moldova.

Drept unnare, companiile ,,Forward International" SRL gi ,,STS Trading" SRL
au beneficiat de sprijin financiar in valoare de 32.000 dolari SUA frecare, pentru a
instala echipament modern ce functione azd, pe bazd de agenl frigorific natural
(dioxid de carbon). P'roiectele respective au fost finali zateinluna iunie 2020.

Acfiunea 7 . cctns olidar ea capacitdlii s erviciurui vamal.

Lu6nd in considerare modificdrile legislaliei nationale, precum qi in vederea
sporirii capacitdlilor 1lirnclionarilor Serviciului Vamal, cu suportul proiectului ,,planul
de management privind suprimarea eqalonatd a hidroclorofluorocarburilor (HCFC)
etapa 2, tranqa 2" a fost actualizat gi publicat ,,Ghidul funclionarului vamal privind
reglementarea import'ului/ exportului substanlelor care distrug stratul de ozon, precum

Si al echipamentelor Si produselor ce conlin asemeneq substanle (ediyie actualizatd) ".

in acest sens a llost revizuitd qi actualizatd informafia privind procedura de import
a substan{elor ce distrrug stratul de ozon, precum gi a echipamentelor gi produselor ce

contin asemenea subsrtanle, standardele internalionale qi nalionale in domeniu.

Ghidul funcfio:narului vamal conjine informalii utile despre Protocolul de la
Montreal gi obligaliiler impuse de acesta, reglementdrile nalionale cu privire lautilizarea
SDO, producdtorii SDO, clasificarea gi identificarea SDO, a echipamentelor qi

produselor ce conlin aceste substanfe, precum gi analiza cadrului legislativ din
domeniul protecfiei mediului gi al controlului vamal. Ghidul vine sd suslind funcfionarii

vamali in perfeclioneuea controlului importului/ exportului /consumului de SDO gi

onorarea obligafiunilor Republicii Moldova fa{d de Protocolul de la Montreal.

Instruirea teoreticd Si practicd a colaboratorilor/ brokerilor vamali

La 3 septembrie 2020, a fost organizat seminarul de instruire pentru funclionarii

vamali privind controllul gi monitoringul importului/exportului substanlelor care distrug

stratul de ozon. Evenimentul a fost organizat in cadrul proiectului UNEP ,,Planul de

management privind rsuprimarea eqalonatd a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) etapa

2,tranqa2".

in cadrul seminarului au fost instruili funclionarii vamali din prima linie care

lucreazd atit in posturile vamale de frontierd, cit gi in posturile vamale interne,

funcfionarii responsabili de analizariscurilor, controlul vamal gi facilitarea comerfului.

in total au fost instrui{i 16 funcfionari vamali.

Participantii la cursuri au fost informafi despre actualizdrile recente ale cadrului

legislativ na{ional privind reglementarea substanfelor care distrug stratul de ozon si



alternativelor acestorra; substanlele care distrug stratul de ozon, echipamentele care
folosesc asemenea substan{e; controlul gi monitoringul SDO, produselor Ei
echipamentelor ce conlin asemenea substanfe; clasificarea, etichetarea gi identificarea
SDO gi a echipamentelor/produselor ce con{in asemenea substanle; mdsurile care se

intreprind pentru inlo,cuirea SDO cu agenfi frigorifici moderni, inofensivi pentru stratul
de ozon; prevenirea comer.tului ilegal cu SDO.

Acfiunea 8. Eclucalia, infurmarea si sensibilizarea publicului.

in perioada 1'-I7 septembrie 2020, la Chiqindu, s-a desfdgurat campania
consacratd celebririi a 35 de ani de la semnarea Convenliei de la Viena qi a 35 de ani
de protecfie globald a, stratului de ozon. Campania s-a axat pe acliuni de sensibilizare 9i
acfiuni de informare in presd.

in acest sens, 'in perioada Il-12 septembrie 2020, a fost desftgurat Maratonul
,,Ozon pentru viald. 35 de ore nonstop pentru 35 de ani de proteclie a stratului de
ozon", in cadrul cdruia sportivi amatori au alergat fErd intrerupere 35 de ore. Prin
intermediul acestui eveniment, sportivii au atras atenfia opiniei publice asupra
necesitdlii depunerii erforturilor comune pentru proteclia stratului de ozon.

Cu referire la actiunile de informare in pres6, acestea s-au axat pe generarea unor
campanii de comunicrare cu privire la importan\arealizdrii mdsurilor destinate protecfiei
stratului de ozon, prin intermediul mai multor etape de prezenld in mediul
informafional gi in cadrul re{elelor de socializare, in calitate de sursS de informare a

publicului fint6.

( https://unimed ia. i nfo/rolr

.ozffi.l, https://ecopr

.larIislla-ul,
https://www.md. u nd p.o rgl

frieorifici ecolosici care nu distrug stratul de ozon, https://www.voutube.com/watch?v=pNFTMlFZ2Zw)

Consolidarea capacitdlii Asocialiei ObSteSti a Frigotehnistilor din Republica
Moldova prin qcordarea asistenlei la crearea Si tntrelinerea unei pagini web proprii

Conceptul tehnic al paginii web a Asociatiei Obgtegti a Frigotehnigtilor din
Republica Moldova (www.frigotehnica.md) a fost dezvoltat in cadrul proiectului

,,Planul de management privind suprimarea egalonatd a hidroclorofluorocarburilor
(HCFC) etapa 2, tranqa l" .

in cadrul tranr;ei 2 a proiectului menlionat a fost contractat un expert IT in
vederea proiectdrii qi dezvottdrii site-ului web al Asociafiei. Site-ul va servi drept sursd

principald de informa{ii despre activitatea Asocialiei.

Acfiunea 9. Mttnitoringul implementdrii activitdlilor prevdzute tn Program.

Monitoringul irnplementdrii activitelilor prevdzute in Program se efectueazl, in

cadrul proiectului "Pllanul de management pentru eliminarea egalonati a HCFC, etapa



II" (FIPMP-2)", care asigurd respe ctarea obligaliunilor Republicii Moldova faJd de
Protocolul de la Montreal - reducerea consumului de HCFC cu35Yo cdtre anul2020.

Implementarca activitd{ilor stipulate in Program implicd o interac{iune constantd
cu parfile interesate, un dialog periodic privind aspectele gi modalita{ile de realizare a
suprimdrii substanlelor care distrug stratul de ozon. Astfel, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltirii Regionall gi Mediului, in scopul implementdrii prevederilor Programului,
are o strinsd colabot'are cu Serviciului Vamal gi Unitatea Nalionald Ozon. in acest

context, la 16.07.20:20, MADRM a organizat o qedinld de lucru cu rcprezentanlii
Serviciului Vamal qi Unitdlii Nafionale Ozon, care a avut drept scop eftcientizarea
colaboririi interinstil;ufionale pe problemele ce lin de protecfia stratului de ozon.

$edinla s-a axat asupra necesitdlii coordondrii activitdlilor MADRM qi Serviciului
Vamal in vederea monitorizdrii introducerii in [ard, a agenfilor frigorifici, importul
cdrora este restricfionat de cdtre Protocolul de la Montreal.

Unitatea Nalionald Ozon a prezentat Rapoartele de progres qi financiare privind
implementarea proiec,telor inrealizare agenliilor de implementare UNDP (principalS) qi

LTNEP (cooperanti).


