Anexd la scrisoarea MADRM
nr.

din 3 o, o.V.

//

Raport
privind nivelul de realizare activiti{ilor stabilite in Planul de acfiuni pentru
^
a Programului de suprimare egalonatd a
implementareain anii 2016-2020
hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016 -2040

in rezultatul m,onitorizdri\ implementdrii

I a Programului

de suprimare
pentru anii 2016-2040 Si ct
eSalonatd a
planurilor de acliutti pentru implementarea acestuia, aprobate prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 856121"016, s-o constatat cd pe parcursul anilor 2016-2020 au fost
etapei
hidroclorofluorocarburilor halogenate

r ealizate urmdtoare

le activitdti

:

I. Cadrul normativ

Obiectivul 1.
ne sl

'n vederea

SUDTI

esalonatd a substante,
la Protocolul de la Montrea|.

in scopul reallzdrii acestui obiectiv, prin art. XL al Legii nr.1851201'7 pentru
modificarea gi comprlsfslss unor acte legislative, au fost introduse rrlodificdri qi
complet6riin Regulalnentul cu privire la regimul comercial Si reglementarea utilizdrii
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legeo nr'
g52/2002. Aceste modificdri au introdus obligativitatea repafiizdtii cotelor anuale de
grupa I'
import a hidroclorofluLorocarburilor halogenate (HCFC), specificate in anexa c,
(conform
Astfel, in dependenld, de cantitatea anuala de HCFC admisa pentru import
Mediului
prevederilor Progra,mt.ului), Ministerul Agriculturii, Dezvoltiltii Regionale 9i
(MADRM) rcpartizeazd contingentele anuale de import agenlilor economici solicitanfi.
a?trobarea
in a.est context, a fost aprobatl Hotdrtrea Guvernului nr. 589/2018 pentru
a contingentelo'r anuale
Regulamentului privind stabilirea mecanismultti de repartizare

pentru importul ,hidroclorofluorocarburilor halogenate' Pentru a

asigura

ordinul miLnistrului
implementarea preveclerilor acestei hotariri, MADRM a aprobatprin
de repartizare a contirgentelor
nr.15g din02.07.20r ti componenla nomin ald a comisiei
hal o g enat e'
anual e d e imp o r t q hi'dr o c I or ofl uor o c ar b ur il o r
'in Legea
unor modificdri
operarea
impus
a
nt.18512017
Legii
al
xL
art.
fel,
La

la institu{ia emitentd a autorizaliei pentru importul, exportul
al produsela'r qi al
sctu reexportul substanlelor ce distrug stratul de ozon'
nr.g5212002 cureferire

echipamentului care conlin asemenea substanfe, atribufia respectiva
fiind pusd in
sarcina Agen{iei de Mediu. Aceastd modificare a separat funcfia de elaborare

politicilor/legislafiei de funcfia de implementare a acestora. pind
modificdrilor respectirre, autoriza[ia eraeliberatd de cdtre MADRM.

a

la introducerea

in anul 2020 a fost adoptatd Legea nr. 159/2020 pentru modificareo
Regulamentului cu privire la regimul comercial Si reglementarea utilizdrii
hidrocarburilor halo,genate care distrug stratul de ozon, aprobat prin Legea
nr.852/2002. Reiegind din necesitatea annonizdii Legii nr.852/2002 Ia prevederile
Legii nr. 277/2018 prl,vind substanlele chimice, at) fost operate noi modificdri ce
lin de
Totodatd,

autoritatea care elibereazd autorizaliile de import a substanfelor ce distrug stratul de
ozon. Astfel, Agenlia Nalional6 de Reglementare a Activitdlilor Nucleare, Radiologice
gi Chimice va prelua de la Agenlia de Mediu atribuliile de eliberare a autorizatiilor,
conform competenfelor care ii revin. Aceastd prevedere intrd in vigoare peste 12 luni de
la datapublicdrii Legii nr. | 59 12020.

O alta modificare a Legii nr.85212002 [ine de ajustarea pozi[iilor tarifare ale
substanlelor chimice, a cdror utilizare este reglementatd de cdtre Protocolul de la
Montreal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 275/2018 pentru modificarea Legii
nr. 172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mdrfurilor. Poziliile
tarifare respective au i:ost actualizate conform eddiei a 6-a a Sistemului Armonizat de
descriere gi codificare ,a mirfurilor, aprobat de cdtre Organizafia Mondia\d, aVdmilor.

De asemenea, in Legea nr.85212002 au fost introduse modificdri referitoare la
interuicerea importuluLi echipamentelor frigorif,rce qi de climatizarc a aerului care
funclioneazd pe bazd de HCFC, dat fiind faptul cd importul qi consumul acestor
substanJe se reduce anual. Conform Programului de suprimare eSalonatd a HCFC,
cdtre anul 2030 importul acestor substanle se va reduce la 97,5Yo, iar cdtre anul 2040
ele vor fi scoase in totalitate din uz. AstfeI, cantitatea anualS importatd de HCFC va fi
utilizatd, doar pentru deservirea instalaliilor frigorifice deja existente.

in anul 2019, in scopul armonizdrii cadrului normativ nalional cu legislalia
Uniunii Europene, a fost aprobatd Hotdrtrea de Guvern nr. 483/2019 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la formarea Si atestarea specialistilor tn domeniul tehnicii
frigului, care conline hidroclorofluorocarburi Si gaze fluorurate cu efect de serd. Acest
act normativ transpune articolul 10 aI Regulamentului UE nr.517/2014 privind gazele
fluorurate cu efect d<z serd Si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 842/2006.
Elaborarea Regulamerrtului reiese gi din prevederile pct. 29 aI Programului de
suprimare eSalonatd a HCFC pentru anii 2016-2040, care stabileqte necesitatea
elabordrii qi implementdrii unui sistem permanent de instruire 9i calificare a
personalului tehnic de specialitate, care efectveazd operaliuni de montare' asamblare 9i
deservire a echipamentelor gi instalatiilor frigorifice de vz casnic, comercial 9i
industrial, precum gi de condilionare a aeru
grupa I din anexa C la Protocolul de Ia
minime pentru formarera gi atestarea special

qi procedura de evaluare qi atestare a acestora. Aplicarea in practicd a prevederilor
Regulamentului va contribui la imbundtdlirea nivelului de competenle qi cunogtinle
profesionale ale speciali;tilor ce activeazd in domeniul tehnicii frigului, asigurdndu-se
desfdgurarea in condilii de siguran[d a activitdlilor in acest domeniu, precum qi la
evitarea cazurtlor de proluare a mediului in rezultatul scurgerilor de HCFC gi gaze F in
aerul atmosferic.

Un alt act nonrnativ elaborat qi aprobat recent este Hotirirea de Guvem

nr.

801/2020 pentru mod,ificarea Hotdrdrii Guvernului nr. 856/2016. Dat fiind faptul, cd
in anul 2020 termenull de realizare a Planului de acliuni pentru implementareq tn anii
2016-2020 a Programului de suprimare eSalonatd a HCFC a expirat, a fost necesard
elaborarea unui nou Plan de acliuni pentru etapa II de implementare a Programului,

care cuprinde perioada 202I-2025. JinAnd cont de experienfa acumulatd in
implementarea primei etape a Planului de acliuni, care a avut drept tezultqt reducerea
cu 35Yo a consumului admisibil de HCFC, activitdlile planificate pentru gtapa II vor
asigura continuitatea mdsurilor iniliate qi vor contribui Ia realizarea obiEctivului de
reducere a consumului de HCFC cu 67 ,5 Yo dinnivelul debaz6, cdtre anul2Q25.

planul de acfi.uni pentru anii 2021-2025 cuprinde activitdli

e vtzeazd

perfecfionarea cadruluri normativ, mdsuri de ordin economic ai organizatorig, precum qi
congtientizare a publicului qi se va axa pe
acliuni de informare, sensibilizare
reducerea continud a consumului admisibil de substanle care distrug stratul de ozon,
incluse in grupa I din anexa C la Protocolul de la Montreal, pdnd la eliminarea acestora
din uz cdtre anul2040t.

gi

De asemenea, prin Hotdrirea de Guvern nr. 801/2020 a fost completat Orarul de
de
suprimare esalonatd a HCFC cu prevederi referitoare la cantitatea anuald t0ta16
a
hidroclorofluorocarburi, permisd pentru import inlafiin perioada202I-2030. Pentru
cltre anul
atinge o reducere a consumului de HCFC cu 67,5 Yo din nivelul de bazd,
2025, cantitatea se va micgora anual cu 1100 kg. Astfel, conform prevederilor
programului,in anul2025 cantitatea de HcFc permisS pentru import va constitui 5500
iar r;antitatea
kg. Ulterior, la etapallll, consumul de HCFC urmeazd a fi redus cu97,5o/o,
permisa pentru imporl in anul 2030 va constitui 400 kg.

'Obiectivul

2,,

au fost
in perioada 2016-2020, prevederi referitoare la hidroclorofluorocarburi

(3) din Legea
in noile acte normative cu privire ra degeuri. Astfel, art. 12 alin.
"prezenla substanlelor
nr. 20g/2016 privind deseurile conline prevederi referitoare Ia
tn mod prioritar
periculoase in protlusele menlionate la alin' (14), supuse
precum mercurul'
reglementdrilor de responsabilitate extinsd a producdtorului,
polibromurali' eterii de diftnil
cadmiul, plumbul, cromul hexavalent, bifenilii
incruse

de ozon'
polibromurali Si substanlele ce distrug stratul
hi dr

o

cl oro/Iuor

oc

arburil e "'

inclusiv

De asemenea, pct. 1 (9) din Anexa 6 a Regulamentului privind deSeurile de
echipamente electrice Si electronice, aprobat prin Hotdrtrea Guvernului nr. 212/2018,
prevede cerinle privinLd tratarea selectivd a matedalelor gi componentelor din degeurile

de echipamente electrrice gi electronice, in conformitate cu pct. 36 din Regulamentul

menfionat, inclusiv

gi a

celor ce conlin substanle chimice, cum

ar

fi:

clorofluorocarburile |ICFC), hidroclorofluorocarburile (HCFC), hidrofluorooarburils
(ruC) 9i hidrocarburile (HC).

3.

Completarea cadrului normativ privind substantele chimice,
protectia aerului atmps.feric si privind accesul publicului la irlformatia de mediu cu

Obiectivul

prev ederi despr e hidroctor oAuoroc

arUuril@

in anul 2020 aintrat in vigoare Legea nr. 277/2018 privind substanlele chimice,
in care sunt stabilite reglementdri ce lin de eliberarea autorizaliilor pentru importul sau
exportul substanlelor care distrug stratul de ozon, a echipamentelor gi produselor care
conlin astfel de substernfe. Conform art.9 lit. h) qi art. 23 alin. (a) din Lege, substanlele
chimice care distrug stratul de ozon se autorizeazd de cdtre Agenlia Nafionald'de
Reglement are a Activitd1ilor Nucleare, Radiologice qi Chimice.
TotodatS, in caplitolul IV "Interdiclii Si restriclii" aI Legii privind substanlele
chimice sunt stabilite cerinlele privind utilizarea unor substanJe chimice periculoase,
inclusiv poluanlii organici persistenli, mercurul, plumbul, cadmiul, compuqii organici ai
staniului, cromul hexavalent, ftaIalii, substanlele care distrug stratul de ozon, inclusiv
hidroclorofluorocarburile, in echipamente electrice gi electronice, vehicule, acumulatori
gi baterii etc.

De asemenea, .Anexa nr.2 Ia Hotdrtrea Gowernului Nr. 373/2018 cu privire la

Registrul nalional

al

emisiilor

Si al

transferului

de poluanli

include

hidroclorofluorocarbu,rile in lista substanlelor evidenliate, raportate, precum 9i supuse
accesului publicului, in vederea monitorizdrii emisiilor de HCFC gi a altor substanJe
care distrug stratul de ozon.

in anul 2020 a fost aprobatd Hotdrirea Guvernului nr. 53512020 privind

produselor
aprobarea Conceptului Sistemului informalional automatizat "Registt"ul
a datelor
chimice plasate pe piafd" (SIA ,,REPC"). Sistemul electronic de raportare
privind importul qi consumul de substanfe care distrug stratul de ozon 9i de substanle
a Sistemului
alternative celor ce dlistrug stratul de ozon va constitui parte integrantd
piald" Prin
informa{ional avtomatizat "Registrul produselor chimice plasate pe
anuale
intermediul SIA ,,RE.PC" va fi asiguratd receplionarea 9i procesarea rapoartelor
ale importatorilor de substanle care distrug stratul de ozon, monitorizarea consumului
pe piala Republicii Moldova'
de sDo, precum qi aurtorizarea plasarii acestor substanle

'

Obiectivul 4. Ela
I

Conturul pent;ru raportarea electronicd a informafiei cu privire la
hidroclorofruorocarburi din cadrul Sistemului informafional automatizat "trlegistrul
produselor chimice plosate pe piald" include autoizaliile pentru importul qi exportul de
hidroclorofluorocarburi qi produse care conlin astfel de substanfe, in conformitate cu
prevederile Regulamentului cu privire la regimul comercial gi reglementarea utllizdrli
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon gi Programului nalional pentru
eliminareatreptatd a FICFC pentru 2016-2040.

decembrie

a anului 2020. Prototipul

in

etapa de testare incep6nd cu luna
pagina:
sistemului este plasat

Versiunea demro a SIA ,,REPC" a intrat

pe

https : //repc. gov. md/public/.

Totodatf, pe parrcursul perioadei 2016-2020 au fost colectate 9i raportate datele
privind importul gi consumul de hidroclorofruorocarburilor. Conform aft.7 din
Protocolul de la Montreal, rapoartele au fost prezentate pe portalul online al
Secretariatului Convernfiei privind proteclia stratului de ozon.
La fel, datele privind indeplinirea Programului de {ard pentru anii 2016-2020 au
fost prezentate in adresa Secretariatului Fondului Multilateral al Protocolului de la
Montreal.

Obiectivul 5. I
anual admisibil de su
care contin astfel de substante.
Cantitatea anuald de import a substanlelor care distrug stratul de ozon este
stabilita in Hotdrirear de Guvern nr. 85612016 privind aprobarea Programului de
suprimare eSalonatd,a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040'
Astfel, cantitatea totalld permis[ pentru import in lard in anul 2016 a constituit 15 tone,
in 2017 !4,6 tone, iar in anii 2018-2020 cite 11 tone. Din lipsa unui document
fost acordate'
regulatoriu, in anii 2016-2017 cotele anuale pentru importul HCFC nu au

-

-

de
Ulterior, prin lJotdrirea Guvernului nr.58912018 a fost stabilitb procedura
conform
atribuire a contingentelor anuale de import a HcFc agenlilor economici.
de import a
hotaririi, a fost creal:.d comisia de repartizare a contingentelor anuale

qedinle in luna ianuarie qi
hidroclorofluorocarb,,urilor halogenate, care se convoaca in
curs. copiile Deciziilor
stabilegte contingent*re de import a HcFc pentru anul in
de Mediu care'
comisiei sunt plasate, pe pagina web a MADRM qi transmise Agenliei
in conformitate cu rprevederile Legii nr. s52rzoo2, eribereazd agenlilor economici
ce distrug stratul de
autorizaliire pentruirnportur, exportur sau reexportul substanlelor
asemenea substanle' Agenlii
ozon) al produselor gi al echipamentului care conlin
HCFC in anii 2018-2020
economici care au beneficiat de contingente pentru importul
,,Ecolux,, siRL, s.c. "Dina-cociug" sRL, "Frio-Dins" SRL, "Frigoind" sRL,
sunt: S.c.
SRL'
"York Refrigerent" SRL, Frigomaq SRL 9i "Frig Industrial"

II. Acfiuni privind cadrul organizafional pentru etapa

I

Pentru tealizarea Planului de Acliuni pentru perioada 2016-2020 al programului
de suprimare eSalonatd a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 20162040, au fost intreprinse urmdtoarele activitdfi.

A fost a elaborat proiectul "Planul

de management pentru eliminarea egalonatd a

HCFC, etapa II" (HF'MP-2), care a fost aprobatla cea de-a 77 $edinfii a Comitetului
Executiv al Fondului Multilateral pentru implementarcaProtocolului de lla Montreal.

Proiectul contribuie Ia realizarea obligaliilor ldrii de suprimare eqalonatd a
HCFC, asumate prin aderarca la Protocolul de la Montreal privind substanfele care
distrug stratul de oiton. Obiectivul "Planului de management pentru eliminarea
egalonatl a hidroclorofluorocarburilor" constd in reducerea consumului de HCFC cu
35% pind, in anul 202.0. Proiectul a fost susfinut financiar de cdtre Fondul Multilateral
al Protocolului de la lMontreal qi a inclus activitEli neinvestilionale (mdsuri normative,
consolidarea capacitiililor tehnice, instruirea funcfionarilor vamali qi de mediu,
managementul gi monitorizarea proiectului) in valoare de 52.200 USD (implementate
prin intermediul PNIUM) qi activitdli investilionale (consolidarea sistemului de
reutilizare a HCFC, demonstrarea noilor tehnologii in sectorul comercial) in valoare de
122.300 USD (implennentate prin intermediul PNUD).

Drept urlnare, cu suportul proiectului, pe parcursul anilor 2016-2020 au fost
r

ealizate urmdtoarele activitdli

:

Obiectivul 6. Organizarea cursurilor de instruire $i calificare. obligatorie a
ienil or .fr i go t eh,
conditionare a
t ehnic

aerulu,

.

Educafia qi forrnarea specialiqtilor din sectorul refrigerare, condilionare a aerului
qi pompe de c[ldur6 (RACPC) are loc la Centrul universitar de Fonnare Continud
,,Centrul de instruire ,.Tehnofrig"" al UniversitdJii Tehnice din Moldova.

Anual, Centrul ,,Tehnofrig" organizeazd cursuri pentru persoanele antrenate in
sectorul RACPC, care au drept scop instruirea gi evaluarea specialiqtilor in vederea
aprecierii cunogtinfelor teoretice qi competenlelor practice ale acestora, familiarizatea
cu noile tehnologii in domeniul tehnicii frigului qi dezvoltarea abilitdlilor profesionale
de manipulare in comdilii de siguranJi a echipamentelor. Astfel, pe parcursul anilor
2017-2019 au fost instlruifi 80 de tehnicieni in domeniu.
Totodatd, in anul 2019 a fost elaboratd qi aprobatd Hotdrirea Guvernului
nr.48312019 pentru arprobarea Regulamentului cu privire la formarea Si atestarea
specialistilor tn dome'niul tehnicii frigului, care conline HCFC Si gaze fluorurate cu
efect de serd. Regularnentul prevede cerinfele minime pentru formarea specialiqtilor in
domeniul tehnicii frigului, procedura de atestare a acestora, precum qi condiliile pentru
recunoaqrerea reciprocd a certificatelor. Punerea in aplicare a actului normativ va
contribui la imbundtiltirea nivelului de competente qi cunoqtinle profesionale ale

specialigtilor din domi:niu, asigurindu-se astfel desftqurarea in siguran![ a activit6lilor,
ce implicd tehnologii ;ri echipamente care conline HCFC qi gaze F.

in conformitate cu cerinfele HG nr.483/2019, in anul 2O2O a fost organizat

un

curs de instruire pentru specialiqtii din sectorul refrigerare, condilionare a aerului ;i
pompe de cdldurd, Ia finele cdruia toli participanlii au fost evaluali qi certificali. in
cadrul cursului au fost instruili 12 tehnicieni din sectorul RACPC, cdrora li s-au eliberat
certificate de atestare a competenlelor profesionale.

in

situaJia epidemiologicd existentd, organizarea cursurilor de instruire se
confruntd cu anumite dificultdfi, deoarece pe \6ngd partea teoreticd, care s-ar putea
desflgura on-line, instruirea include gi activitdli practice, pentru care sunt necesare
condilii speciale, de laborator. Astfel, activitatea de instruire cu participarea fizicd a
specialigtilor va fi reluatd odatd cu ameliofarea situaliei pandemice.
izare a aenilui

Una din componentele proiectului ,,Planul de management privind suprimarea
egalonatd a HCFC, ettapa 2" (componenta UNDP) s-a axat pe promovarea noilor
tehnologii in sectorul frigorific gi sectorul de condilionare a aerului (implementarea
agenlilor frigorifici naturali). Astfel, s-a optat pentru suslinerea unui proiect pilot
demonstrativ in sectorul refrigerdrii qi climatizdrii (refrigerare comercial5, ;i industrialS,
dulapuri frigorifice, depozitare frigorificd gi prelucrare a alimentelor, sisteme mari de
climatizare qi r6cire) in scopul sensibilizdrii utilizatorilor finali privind aplicarea
tehnologiilor moderne gi utilizarea agenlilor frigorifici naturali, cum ar fi COz, in
Republica Moldova.

Drept urrnare, companiile ,,Forward International" SRL 9i ,,STS Trading" SRL
au beneficiat de sprijin financiar in valoare de 32.000 dolari SUA fiecare, pentru a
instala echipament rnodern ce funclione azd pe bazd de agent frigorific natural
(dioxid de carbon). T'ehnologiabazatdpe dioxid de carbon este mai costisitoare decat
mai
ceabazat6 pe agenli frigorifici sintetici, dar in acelaqi timp ea este mai eficientd ;i
econom6. Ambele proiecte au fost finalizate in anul 2020.
proiectele respective au acoperit atit sectorul comercial cu amdnuntul, cat qi cel
practice ale agenlilor
de depozite, qi au venit sd demonstreze beneficiile gi avantajele
frigorifici naturali.

Dotarea institu
tehnicii

fii

a capacitdlilor specialigtilor din sectorul frigului
instituliilor de
gi condiliondrii aerului, precum qi in scopur fortificdrii capacitillilor
Universitdlii Tehnice a
inv6!dm6nt, in anul :z;:r au fost achizilionate qi distribuite
T'ehnologic din
Moldovei (Centru| cle instruire continud "Tehnofrig"), Colegiului
in vederea consioliddrii

continu e

Chiqindu, Centrului de Excelenli in Energeticd qi Electronicd, 24 de seturi de
echipamente gi inst,rumente de deservire esenliale pentru recuperare. Setul de
echipamente a inclus 2 stalii portabile de incdrcare, 2 pompe de vid, 2 c6ntare
electronice portabile, 2 stalii portabile de recuperare, 4 identificatoare pentru agenfi
frigorifici, 8 detectoare electronice de scurgeri,2 detectoare de scurgeri de amoniac,2
detectoare de scurgerii de metan.

Obiectivul

7

. () ons olidar ea c ap acit dtii

Serviciului Vamal.

in vederea sporirii capacitillilor funclionarilor Serviciului Vamal, cu suportul
UnitSlii Na{ionale Ozon a fost actualizat gi publicat ,,Ghidul funclionarului vamal
privind reglementareo importului/ exportului substanlelor care distrug stratul de ozon,
precum Si al echipamentelor Si produselor ce conlin asemenea substanle (edilie
actualizatd.)". Prima edilie a Ghidului funclionarului vamal a fost publicatd in anul
2015.

in

considerare modificirile legislaliei nalionale, a fost revizuitd, qi
acttalizatd informaliar privind procedura de import a substanfelor ce distrug stratul de
ozon, precum gi a echipamentelor gi produselor ce con{in asemenea substanle,
standardele internafio.nale gi nalionale in domeniu.

Lu6nd

Ghidul funclionarului vamal conline informalii utile despre Protocolul de la
Montreal gi obligaliile impuse de acesta, reglementdrile nalionale cu privire Iautilizarea
SDO, producdtorii I}DO, clasificarea qi identificarea SDO, a echipamentelor gi
produselor ce confin aceste substanle, precum gi analiza cadrului legislativ din
domeniul protecfiei mediului gi al controlului vamal. Ghidul vine sd suslind funclionarii
vamali in perfecliorurea controlului importului/ exportului /consumului de SDO gi
onorarea obligaliunilor Republicii Moldova fald de Protocolul de la Montreal.
fost actualizat Programul de instruire/formare continud pentru
funclionarii vamali, fiind incluse cursuri privind monitorizarea/controlul
importului/exportului atit a SDO, cit qi a substantelor alternative acestora, cum ar fi
hidrofluorocarburile. Au fost traduse din limba englezd in limba romdnd materialele
destinate instruirii, elaborate de Programul Naliunilor Unite pentru Mediu. Setul de
materiale cuprinde informalii despre freonii altemativi, care inlocuiesc agenlii

De asemerrad,

;d.

frigorifici de tipul HCFC, precum qi despre echipamentele pentru identificarea acestora.
Anual, Serviciurl Vamal in comun cu Unitatea Nalionald Ozon, prin intermediul
Centrului de Formare,, a organizat qi desfrqurat cursuri de instruire in vederea asigurdrii
unui grad inalt de cuno;tinJe gi competenle ale funclionarilor vamali referitor la
depistarea mdrfurilor oare conlin substanfe ce distrug stratul de ozon.

in cadrul cursurilor au fost instruili in total 394 de func{ionari vamali din prima
linie, care lucr eazd eftit in posturile vamale de frontierd, cit ;i in posturile vamale
interne, funcfionarii responsabili de analiza riscurilor, controlul vamarl 9i facilitarea

comerlului. Participanlii la seminare gi la cursurile de instruire au fost informa{i despre
actualizdrile recente ale cadrului legislativ nalional privind reglementarea substanlelor
care distrug stratul de ozon qi alternativelor acestora; substanlele care distrug stratul de
ozon, echipamentele rcare folosesc asemenea substanle; controlul gi monitoringul SDO,
produselor qi echipamentelor ce conlin asemenea substanfe; clasificarea, etichetarea gi

identificarea SDO qi a echipamentelor/produselor ce conlin asemenea substanle;
mdsurile care se intreprind pentru inlocuirea SDO cu agenli frigorifici moderni,
inofensivi pentru stratul de ozon; prevenirea comertului ilegal cu SDO. Participanlilor
la instruire li s-a distribuit Ghidul funclionarului vamal. De asemenea, a fost prezentat
qi testat echipamentul cu ajutorul cdruia pot fi identificate hidroclorofluorocarburile
halogenate.

Laboratorul de incerc6ri al Serviciului Vamal a fost dotat cu echipamente de
identificare a substanlelor care distrug stratul de ozon, procurate in cadrul proiectului
"Implementarea Planrllui de management pentru suprimarea eqalonatd a HCFC, etapa
2", componenta UNDP.
O

biectivu | 8. llduc ati a, in-form ar e a { i

s
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pub licului.

cadrul Colegiului Tehnologic din Chigindu au fost organizate
seminare tehnice cu participarea companiilor autohtone qi de peste hotare (Romdnia,
Germania, Danemarca), in cadrul cdrora au fost abordate tematici ce lirr de utilajele qi
echipamentele moderne de tehnicd frigorificd, tehnologii de utilizare qi inlocuire a
agenlilor frigorifici retc. in planurile de invdldmdnt ale institu{iei au fost incluse
discipline la specialitdlile: utilaje frigorihce comerciale, condilionarea aerului,
tehnologia de intrelinr:re qi reparalie a utilajelor frigorifice qi de condilionare a aerului.

in anul 2017, ih

De asemeneil, cu suportul Unitdlii Nafionale Ozon, au fost elaborate diverse
materiale destinate instruirii profesionale a studenlilor/masteraruilor de la Universitatea
Tehnicd a Moldovei qi Colegiul Tehnologic din Chigindu.

in

anul 20t18

a fost organizat un atelier de lucru, ou participarea

rcprezentanlilor din clomeniul frigotehnic qi a publicului interesat, in cadrul cdruia au
fost prezentate reali,,zdtile atinse pe parcursul anului in domeniul respectiv, noile
tehnologii alternative pentru HCFC, precum gi practicile de intrelinere a echipamentului

frigorific.

La 17 septem|rie 2019 a fost organizat un atelier de lucru consacrat Zilei
internalionale pentnr proteclia stratului de ozon. La eveniment au participat
reprezentanli ai autoritefllor publice centrale, ai companiilor care activeazd,in sectorul
profil. in cadrul
de refrigerare gi condilion are aaerului, ai instituliilor de invdtimint de
la tematica
evenimentului au fost distribuite materiale elaborate de UNEP cu referire

protecliei stratului de ozon (flyere, broquri, etc')'

De asemenea, au fost organtzate qi desfbqurate doud conferinle cu genericul
,,protocolul de la Montre al - 32 de ani de progres in protejarea stratului de ozon",la
acordat suport
care au participatstudenli gi reprezentanli ai mediului academic. A fost

in

organizarea Olimpiadei la geografie, organizate de Universitatea
Moldova, care a inclus qi subiecte cu privire la proteclia stratului de ozon.

de Stat din

in septembrie 2"020, la Chiqindu,

s-a desfrqurat campania consacratd celebrdrii a
35 de ani de la semnarea Convenliei de la Viena gi a 35 de ani de proteclie globalS a
stratului de ozon. Carnpania s-a axat pe acliuni de sensibilizare gi acliuni de informare

in pres6. in acest sens, a fost

desfbqurat Maratonul ,,Ozon pentru viald. 35 de ore

nonstop pentru 35 det ani de proteclie a stratului de ozon",

in cadrul cdruia sportivi

amatori au alergat fiird intrerupere 35 de ore. Prin intermediul acestui eveniment,
sportivii au atras atenfia opiniei publice asupra necesitdlii depunerii eforturilor comune
pentru proteclia stratului de ozon. Cu referire la acliunile de informare in pres6, acestea
s-au axat pe generareia unor campanii de comunicare cu privire la importanla realizdrii
m6surilor destinate p:rotecfiei stratului de ozon, prin intermediul mai rnultor etape de
prezenldin mediul inlbrmalional Ei in cadrul relelelor de socializare, in calitate de sursd
de informare apublicrllui 1inta.

aerului
"frigului indus trial $ i condiliondrii
in2016 a fost elaborat gi tipdrit 'Codul bunelor practici tn domeniulfrigului Si
c

ondi\iondr ii aerului"'

.

La fel, in anul '.2016 au fost elaborate qi publicate 300 de Ghiduri de referinld cu
privire la agenliifrigtrifici alternativi care au fost distribuite tehnicienilor frigotehniqti.

in 2017 au fost publicate 70 de exemplare ale manualului

,,PeeynuponaHue

f@V:

TexuuqecKue 7onpocttt" care,la fel, au fost distribuite tehnicienilor frigotehniqti.

, in

de
2OIB, au fost publicate 100 de exemplare ale ghidului ,,Blrne practici

intr elin er e p entr u a geml i i fr i gorffi c i infl am ab il i"'

in anul Z0Ig, a fost actualizat ,,Codul bunelor practici in domeniul frigului

Si

naturale
condiyiondrii aerului". Acesta a fost completat cu noi informafii: alternativele
la HCFC, standarde internalionale gi nalionale in domeniu, noi tehnologii "prietenoase
de intrefinere in ceea
ozonului,,. Noua edilie a codului prezintd actualizarea practicilor
dominant de HCFC
ce priveEte HCFC in sectorul de servicii care reprezintd consumul
frigorifici naturali 9i
qi adoptarea de m6suri de siguranld in timpul manipuldrii agenlilor

a altoialternative la IICFC. in total au fost tipirite 100 de exemplare,

care vtmeazd"

aft

a aerulni 9i pompe de
diseminate specialigtilor din sectorul refrigefate, condilionare
cdldurd in cadrul cursurilor de instruire'
privind
in anul 2020 il fost acltalizat gi publicat ,,Ghidul funclionarului vamal
distrug stratul de ozon, precum
reglementarea impo,tului/ exportnlui substanlelor care
asemenea substanle (edilie qctualizatd'
si al echipamentelor si produselor ce conlin
202I, tipdrit - I50

ex:.) "

.

Consolidarea capacitdtii Asociatie
din Republica
Moldova prin acordat'ea asistenlei la crearea fi intrelinerea unei paqini web proorii

in cadrul proie'ctului ,,Planul

de management privind suprimarea egalonatd a
hidroclorofluorocarburilor (HCFC) etapa2" afostelaborat Conceptul tehnic al paginii

web a Asociatiei Obgtegti a

Frigotehnigtilor

din

Republica Moldova

(www.frigotehnica.m<!).Urmeazd proiectarea gi dezvoltarea site-ului web al Asociafiei.
Site-ul va servi drept siursd principald de informalii despre activitatea Asociafiei.

Obiectivul9.Iufonitoringul implementdrii activitdlilor prevdzute in Program.
Monitoringul irnplementdrii activitdlilor prevdzute in Program se efectueazd in
cadrul proiectului "Planul de management pentru eliminarea egalonatd a HCFC, etapa
il" (IIPMP-2)", care asigurd respectarea obligaliunilor Republicii Moldova fa!6 de
Protocolul de la Montreal.
Implementarea activitafilor stipulate in Program implicd o interactiune constantd
cu pdrfile interesate, un dialog periodic privind aspectele gi modalitS{ile de realizare a
suprimdrii substanlelor care distrug stratul de ozon. Astfel, Ministerul Agriculturii,
Dezvoltdrii Regionale gi Mediului, in scopul implementdrii prevederilor Programului,
are o strdnsd colaborare cu Serviciului Vamal gi Unitatea Nafionald Ozon. in scopul
eficientizarii colabordrii interinstitulionale, Serviciul Vamal a nominalizat o persoand
din cadrul instituliei in calitate de Punct Focal responsabil pentru conlucrarea cu
MADRM gi cu Unitatea Naliona16 Ozon. in acest context, MADRM coordone azd cu

Serviciul Vamal qi I-JNO activitdlile ce lin de monitorizarca introducerii in tatd a
agenfilor frigorifici, importul cdrora este restrictionat de cdtre Protocolul de Ia
Montreal.

Anual, Unitatear Nalionald Ozon a prezentat Rapoartele de progres qi financiare
privind implementare,a proiectelor in realizare agenliilor de implementare LINDP
(principal6) qi UNEP (icooper antd).

rezultatul acliunilor realizate pe parcursul anilor 2016-2020 a fost atins
obiectivut stabitit pentru etapa I a Programului de suprimure egalonatd a
hidroclorofluorocarb,wrilor halogenate pentru anii 2016-2040 - reducerea
consumutui de HCFC cu 35% din nivelul de bazd cdtre anul 2020.

in

