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Raport 

privind implementarea Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova 

pina in anul 2030 

in rezultatul monitorizarii implementarii Strategiei de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii 
Moldova plat in anul 2030 si a Planului de actiuni pentru implementarea acesteia (Hotarirea 
Guvemului nr. 1470/2016) pe parcursul anului 2020 au fast realizate urmatoarele actiuni: 

Obiectiv general: Reducerea neconditionatd, pind in anul 2030, a emisiilor totale nationale de 
gaze cu efect de sera-  note Cu nu mat putin de 64% comparativ cu nivelul anului 1990, in 
sustinerea efortului global de mentinere a tendintei de crestere a temperaturd medii globale, 
pin& In anul 2100, in limita de pind la 2°C. Obiectivul de reducere a emisillor ar putea creste 
pina la 78% in mod conditionat — in conformitate cu un acord global, care ar aborda teme 
importante, asa ca resursele financiare cu costuri reduse, transferul de tehnologii 0 cooperare 
tehnica, accesul la toate in mdsurd corespunzatoare cu provocdrile schimbdrii globale a climel 

Obiectiv specific 1: Reducerea neconditionatd, pines in anul 2030, a emisiilor de gaze cu efect de 
sera' provenite din sectorul energetic cu 74% fi reducerea de gaze cu efect de serd conditionata 
plod la 82% comparativ cu and 1990 

Obiectivul se realizeaza prin intermediul a sapte actiuni de atenuare adecvate i anume: 

• Promovarea si instalarea cazanelor pe gaze naturale cu condensare; 

• Constructia interconexiunilor electrice cu sistemul electroenergetic ENTSO-E; 

• Implementarea generarii distribuite a energiei electrice In centralele electrice de 
termoficare de inalta eficienta care vor functiona pe gaze naturale; 

• Reducerea pierderilor in sisteznul de transport si distributie a energiei termice si la 
producerea energiei; 

• Promovarea si constructia centralelor electrice eoliene conectate la retea; 

• Promovarea i constructia centralelor fotovoltaice conectate la retea; 

• Utilizarea grupurilor electrogene pe biogaz pentru producerea energiei electrice i termice. 

Cu referire la promovarea yi instalarea cazanelor pe gaze naturale cu condensare, in scopul 
cresterii gradului de constientizare a importantei eficientei energetice in sectorul rezidential, atit 
Ministerul Economiei i Infrastructurii cit i Agentia pentru Eficienta Energetica, prin 
intermediul evenimentelor de promovare a masurilor de eficienta energetica/consultatiilor au 



informat consumatorii finali despre beneficifie masurilor de eficientizare a consumului de resurse 
energetic; printre care ar fisi instalarea cazanelor pe gaze naturale cu condensare. 

Cu referire la construclia interconexiunilor electrice cu sistemul electroenergetic ENTSO-E, 
procesul de finalizare i coordonare a documentului de achizitie pentru constructia LEA 400 kV 
VulcAnesti-ChisinAu, cu toate pArtile implicate, a durat mai mutt declit era planificat initial, fiind 
influentat de pandemia globalA, cauzata de virusul COVID-19. Procedura de ficitatie a fost 
lansata la finele lunii iunie 2020. Aceleasi circumstante au influentat lansarea procedurii de 
licitatie pentru extinderea statiei electrice Chisinau de 330 kV in termenul prestabilit. Termenul 
initial stabilit pentru prezentarea ofertelor pentru constructia LEA 400 kV a fost 03.09.2020. Prin 
urrnare, la solicitarea potentialilor ofertanti 1 cu aprobarea prealabila a Minch Mondiale, 
termenul de depunere a ofertelor a fost prelungit pina la 01.10.2020 si ulterior pina la 03.11.2020. 
In acest context, la moment este initiat procesul de evaluate a ofertelor depuse de ofertanti pentru 
constructia LEA 400 kV. TotodatA, a fost lansatA si licitatia pentru extinderea statiei Chisinau de 
330 kV. Documentul de licitatie pentru concursul de precalificare a potentialilor ofertzumi la 
licitatia privind constructia Statiei Back -to -Back a fost elaborat. Pilna la sfarsitul anului 
calendaristic 2020 a fost realizatA o singurit debursare in valoare de 200 mu Euro (la 4 august 
2020) pentru a acoperi costurile pentru activitAtile din Componenta 4 (Asistenti tehnicA si 
management de project). Reiesind din cele mentionate, pe parcursul anului 2020 an fost elaborate 
si receptionate 2 rapoarte de progres; gradul de progres atins "4.  0,3 % si volumul investitifior 
valorificate - 200 mil Euro. Alte actiuni: 
- Constructia LEA 400 kV si modemizarea/extinderea a 2 statii electrice; Proiectul de dezvoltare 
a sistemului electroenergetic (PDSE) a intrat in vigoare la 24.03.2020; 
- Lansarea procedurii de licitatie — Untie 2020; 
- $edinta de deschidere publicA a ofertelor a avut be la —03.11.2020. Au fost depuse 10 oferte de 
cAtre companii din RomAnia oferta), Turcia (4 oferte), China (1 ofertA), Rusia (1 ofertA), India 
(1 ofertA) si Kazahstan (2 oferte); 
- Evaluarea ofertelor de cAtre Grupul tehnic — in curs de desflisurare; 
- Raportul de Evaluate a ofertelor si recomandare adjudecare contract — in proces de elaborate; 
- Valabilitatea ofertelor — 02.05.2021; 
- Documentul de achizitie pentru extinderea statiei electrice ChisinAu de 330 kV a fost finalizat 
si aprobat de cAtre Banca MondialA; 
- Aprobarea anuntului privirtd cererea de oferte pentru extinderea statiei electrice Chisinau de 330 
kV de catre Banca Mondiala —27.11.2020; 
- Documentul de Achizitie pentru extinderea statiei electrice ChisinAu de 330 kV este emis cane 
potentiali ofertanti — incepand cu 30.11.2020; 
- Ofertele au fost receptionate pall la — 27.01.2021. 

Construclia SuMei Back-to-Back Vulcanesti 
Activitatea consultantului in implementarea proiectului a fost reluatil la finele lunii august 2020, 
dupa achitarea cAtre consultant a sumei avansului, unnare soIuonárii problemei cc tine de 
garantarea rambursarii imprumutului de cAtre f.s. „Moldelectrica", care a facut posibilA prima 
debursare din mijloacele irnprumutului in suma de 485.674,45 Euro. PregAtirea documentului de 



licitatie pentru concursul de precalificare a ofertantilor potentiali la licitatie privind constructia 
Statiei Back-to-Back a fost finalizat in decembrie 2020. 

La data de 11.06.2020 a fost adopted Legea nr. 90 privind eliberare.a LS. „Moldelectrica" de 
obligatia de a garanta rambursarea imprtunutului. Amendamentele la Contractele de Recreditare 
au fost semnate — 03.07.2020. La data de 17.09.2020 a fost trimis spre avizare, expertiza juridica 
ai expertiza anticoruptie proiectul hotararii de Guvern Cu privire la instituirea Comisiei de 
cercetare prealabila privind declararea utilitatii publice de interes national a lucrarilor de 
constructie a liniei electrice aeriene (LEA) 400 kV de transport al energiei electrice Vulcaneati—
ChLainau ai a statiei Back-to-Back Vulcaneati. 

Cu referire la implementarea generarii distribuite a energiei electrice in centralek electrice de 
termolicare de Malta Octet:11f care vor functiona pe gaze naturale, in cadrul proiectului de 
imbunatatire a performantei energetice a S.A. „CET-NORD" „Sistemul termoenergetic at mun. 
Bair au fost instalate 4 unitati de cogenerare pe baza de motoare cu ardere intema pe gaze 
naturale cu o putere instalata totala de 13,4 MW. Totodata in cadrul proie,ctului de imbunatatire a 
Eficientei Sistemului de Alimentare Centralized. cu  Energie Termica 2 (SACET 2) implementat 
la SA „Termoelectrica" urmeaza a fi instalate 5 unitati de cogenerare pe baza de motoare cu 
ardere interna pe gaze naturale cu o putere toted instalata de 55 MW. 

Cu referire la reducerea pierderilor in sistemul de transport fi distribulle a energki termice f 
la producerea energiei, conform datelor statistice disponibile la moment (Raportul de activitate 
al Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica pentru anul 2019), consumul tehnologic 

pierderile efective de energie termica in anul 2019 au constituit 348,4 mu Gcal, cu 38,3 mui 
Gcal mai putin in comparatie cu anul 2018. Pentru anul 2019 ponderea consumului tehnologic 
a pierderilor efective in totalul cantitatii de energie termica livrata in ivies a constituit 19,8%. in 
anul 2018 consumul tehnologic ai pierderile efective de energie termica au constituit 386,7 mu 
Gcal sau 19,5% din cantitatea energiei termice innate in reteaua termica. Astfel, in anul 2019 
consumul tehnologic i pierderile efective de energie termica relative s-au majorat cu 0,3 p.p. in 
report Cu anul 2018, aceasta majorare a pierderilor in mare pane fund influenced de diminuarea 
sarcinii nominale a instalatiilor termice, determinata de temperaturile medii mai ridicate 
comparativ cu perioada similara a anului precedent. 

Cu referire la promo varea 0  construcjia centralelor electrice eoliene con ectate la reka, 
promovarea construgla centralelor fotovoltaice con ectate la reka f I utilizarea grupurilor 
electrogene pe blogaz pentru producerea energiei electrice 0  termice, la moment stint 
contabilizate instalatii cu o putere cumulativa de peste 76,34 MW (inclusiv contorizare Tied), 
dintre care: — Hidro (fara pompaj) — 16,25 MW; — Solare PV — 5,22MW; — Eoliene — 45,08 MW; 
— Biogaz — 6,34 MW. Totodata, conform situatiei din 31.12.2020, in Republica Moldova stint 434 
de beneficiari ai mecanismului de contorizare tied, care produc i injecteaza in retea surplusul de 
energie electrica prin valorificarea energiei solare prin intermediul panourilor fotovoltaice, 
puterea instated a carora este de 3,49 MW. De mentionat cA, MEI promoveaza proiectul HG cu 
privire la aprobarea limitelor de capacitate, cotelor maxime ai categoriilor de capacitate in 



domeniul energiei electrice din surse regenerabile pana in anul 2025, care va stimula investitorii 
dezvolte noi proiecte in domeniul SER. 

Obiectivul specific 2: Reducerea neconditionatk, pink in anti! 2030, a emisiilor de gaze cu efect 
de sera provenite din sectorul transportului cu 30% 0 reducerea de gaze cu eject de sera 
conditionata aim) la 40% comparativ cu 1990 

Obiectivul se realizeaza prin intermediul a cinci actiuni de atenuare i anume: 

• Promovarea utilizarii biomotorinei in calitate de combustibil; 

• Promovarea producerii bioetanolului; 

• Constructia de drumuri bune ai foarte bune; 

• Promovarea eficientei energetice in transportul feroviar; 

• Etichetarea pneurilor, achizitii de transport energetic, optimizarea transportului pe strazile 
centrale din localitati. 

Cu referire la promovarea usilizdrli bionsotorinei in calitate de combustibil fi promovarea 

producerii bioetanolului, MEI in temeiul prevederilor Legii nr.10/2016 a elaborat proiectul 
Regulamentului privind criteriile de durabilitate pentru biocarburanti ai biolichide, care contine, 
de asemenea, descrierea procedurii de verificare a respectkii criteriilor de durabilitate la 
producerea biocarburantilor ai a biolichidelor. Aprobarea Regulamentului este indispensabila 
pentru promovarea producerii i utilizArii biocarburatilor in Republica Moldova. Mentionam cA 
consultarea ai ulterioara aprobare a Regulamentului este conditionati de necesitatea ajustkii 
proiectului la noile rigori EU impuse feta de biocombustibilii de generatia I ai H. in acelali 
context, pe parcursul anului 2020, Secretariatul Comtmitatii Energetice, a desfkurat un studiu Cu 
privire la promovarea utilizarii energiei din surse regenerabila in sectorul transportului, in ;Arlie 
contractante la Comunitatea Energetica (inclusiv Republica Moldova). Scopul studiului consta in: 
Evaluarea stkii actuate de utilizare a energiei din surse regenerabile in transport de eatre 
Republica Moldova; - Proiectii 2030 pentru RM intr-un scenariu normal ai intr-un scenariu care 
prevede atingerea unei tinte cu privire la ponderea SER in transport. 
- Descrierea principalelor caracteristici ale diferitelor tipuri de biocombustibili si a potentialului 
surselor regenerabile de energie pentru transport; 
- Prezentarea bunelor practici din statele membre ale UE ai nu numai, care arata o experientrt de 
succes in createrea SRE in sectorul transporturilor; 
- Elaborarea unei Foi de parcurs pana in 2030 pentru fiecare pane contractana, prezentkid 
actiuni prioritare legate de cadrul legal, stimulente, strategia i politicile de createre a utilizfuli 
energiilor regenerabile in transport, presupunind ca obiectivul va fi stabilit ca pentru Statele 
membre ale UE. 
- Recomandari catre fiecare parte contractanta despre cum sa creasca cote de ertergie regenerabila 
In transport pana in 2030. Astfel, MEI urmeaza sa se ghideze de studiul mentionat la elaborarea 
politicilor in acest domeniu. 
Cu referire la niche/area pneuritor, achizitii de transport energetic, optimizarea transportului 
pe strazile centraie din locaJitdji, MEI pe parcursul anului 2018 a promovat Hotkarea 
Guvemului nr.685/2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la etichetarea pneurilor. 



Scopul regulamentului este de a creste siguranta i eficienta economicA si ecologicd a sectorului 
transporturilor rutier prin promovarea pneurilor eficiente din punct de vedere al consumului de 
combustibil, sigure I cu niveluri scazute de zgomot. Regularnentul, de asemenea, stabileste un 
cadru pentru fumizarea de informatii armonizate referitoare la parametrii pneurilor prin 
intermediul etichetarii, permitand utilizatorilor fmali sA facft o alegere in cunostinti de cauza la 
achizitionarea de pneuri. Estimarea unor economii de energie de pe urine promovArii si utilizArii 
pneurilor, la zi, nu este posibil. Cu toate acestea, AEE ar urma sA dezvolte instrumente de 
estimare a respectivului impact, utilizand abordarea „de sus in jos", in viitorul apropiat. 

Obiectivul specific 3: Reducerea necondiponatd, pine)" in anti! 2030, a emisiilor de gaze Cu efect 
de send proven ite de la sectorul cladiri cu 77% si reducerea de gaze cu efict de serd conditionata 
pind la 80% comparativ cu anu11990 

Obiectivul se realizeazA prin intermediul a opt actiuni de atenuare si anume: 

• Sporirea rezistentei termice a anvelopei clAdirilor; 
• Instalarea robinetelor termostatice pentru reglarea temperatwrii in incaperile de locuit; 
• Instalarea robinetelor termostatice pentru reglarea temperaturii in incAperile clAdirilor 

publice, inclusiv in modul zi/noapte; 
• inlocuirea becurilor incandescente cu becuri energetice de tip LED; 
• Instalarea contoarelor de energie termica la fiecare apartarnent; 
• Valordi—earea biomasei in scop energetic; 
• Instalarea pompelor de cAldura de capacitate micA, medie si mare; 
• VaMrificarea energiei solare pentru producerea apei calde menajere in localitAtile urbane 

si rurale si in cadrul intreprinderilor. 

Cu referire la sporirea rezistentei termice a anvelopei cladirilor, in cadrul raportfuii anuale 
privind implementarea Planului national de actiuni in domeniul eficientei energetice pentru anii 
2019-2021, Agenda pentru Eficienta Energetica a reusit sA estimeze volumul economiilor de 
energie urmare a investitiilor in mAsuri de sporire a eficientei energetice in sectorul rezidential. 
Astfel, in perioada 2016-2019 au fost estimate economii cumulative de energie in sectorul 
rezidential de peste 31 ktep (mu i tone echivalent petrol). Aplicind o abordare de sus in jos la 
estimarea numarului de locuinte care au implementat/ beneficiat de masuri de eficientA 
energetica, obtinem ca i rezultat valoarea de 118 185 locuinte. TotodatA, In vederea promovArii 
si sporirii eficientei energetice in clitdiri a fost aprobata HotarArea Guvemului nr.372/2020 pentru 
aprobarea Programului cu privire la implementarea obligatiei privind renovarea clAdirilor 
autoritAtilor administratiei publice centrale de specialitate pentru anii 2020-2022, care stabileste 
ca i obiectiv renovarea anualA a unei anumite suprafete a cladirilor incIdzite si/sau rAcite definute 
si ocupate de adrninistratia publicA centralA de specialitate, astfel, conform versiunii finale a 
programului pentru perioada anilor 2020-2021 vor fi supuse renovAxii 2 clAdiri publice cu o 
suprafatA ineAlzitA totalA de peste 8502 tn2. in acelasi timp, pe parcursul anului 2019 a fost iniliatA 
elaborarea Strategiei sectoriale pe termen lung de reabilitare a sectorului imobiliar in Republica 
Moldova, astfel, MEI cu suportul asistentei tehnice oferite de catre proiectul EU4Energy a reusit 



inventarierea stocului imobi liar national, cit ai estimarea performantei energetice a acestuia. 

Primul proiect at Strategiei urmeaza a ft fmalizat in primul semestru at anului 2021. 

Cu referire la instalarea robinetelor termostatice pentru reglarea temperaturii in incdperile de 

locutt, in scopul createrit gradului de conatientizare a importantei subiectului eficientei energetice 

in sectorul rezidential, atat MEI cit i AEE, prin intermediul evenirnentelor de promovare a 

masurilor de eficienta energeticAkonsultatiflor au informat consumatorii &tali despre beneficiile 

masurilor de eficientizare a consumului de resume energetice, printre care ar fi ai instalarea 

robinetelor termostatice pentru reglarea temperaturii in incAperile de locuit. 

Cu referire la instalarea robinetelor termostatice pentru reglarea temperaturii in Incdperile 

clddirilor pub/ice, inclusiv in modal zi/noapte, prin intermediul evenimentelor de promovare a 

masurilor de eficienta energetic au fost informati gestionarii cladirilor publice despre beneficiile 

masurilor de eficientizare a consumului de resurse energetice, printre care ar fi si instalarea 

robinetelor termostatice pentru reglarea temperaturii in incAperile cladirilor. Gestionarii 

cladirilor, decid sit aplice sau nu solutia tehnica respectivA. 

Cu referire la inlocuirea becurilor incandescente cu becuri energetice de tip LED, in cadrul 

cercetitrii statistice realizate de Biroul National de StatisticA in 2016 „Consumul de energie in 

gospodAriile casnice in Republica Moldova" a fost estimat ca in KM sunt instalate 17.183 

milioane de lampi din care: 8.8 milioane lampi de tip incandescent; 5.4 milioane lampi de 

fluorescent; 2.2 milioane - lampi de tip LED; 474 mu. - halogen; 258 mu. - alte. Avind in vedere 

el, studiul a fost efectuat in anul 2016, la zi numitrul becurilor LED ar putea fi mai mare, drept 

consecintA a diminuArii costurilor pentru procurarea acestora cat i urmare a evenimentelor de 

promovare a masurilor de eficientit energetica, cat ai a altor masuri de sporire a eficientei 

energetice, cum at fi implementare a Apelului de Propuneri nr.5 in cadrul cAruia au fost incheiate 

contracte de grant cu 22 de localitati, i prevede inlocuirea/ reabilitarea sistemelor de iluminat 

stradal ineficiente cu sisteme pe becuri eficiente sau LED. De mentionat cä, pe parcursul anului 

2022 este planificata desflaurarea unei noi cercetAri statistice privind consumul de energie in 

gospodtufile casnice, in care urmeaza a fl estimatA dotarea gospodariilor cu becuri LED 

Cu referire la instalarea contoarelor de energie termied la fiecare apartament, aceasta este o 

mftsunl relevant§ doar pentru apartamentele conectate la sistemul centralizat de alimentare cu 
energie termica (SACET) prin aplicarea sistemului de distributie a energiei termice pe orizontala. 

Astfel, SA „Termoelectrica" a lansat un proiect pilot de dotarea blocurilor locative cu puncte 

termice individuale ai instalarea sistemelor de distributie a energie termice pe orizontala. in 

prezent, in 3117 apartamente din 57 de blocuri locative stint instalate contoare de energie tennicA. 

Totodatk, in cadrul proiectului de imbtmitAtire a performantei energetice a SACET BAlti a fost 

implementat sistemul de distributie a energiei termice pe orizontalA in doua blocuri locative, in 

apartamentele ctu-ora la let au fost instalate contoare de energie termicA. 

Cu referire la valorificarea biomasei In scop energetic, conform datelor statistice (Balanta 

energetica editia 2020) peste 22% sau 619 ktep, din consumul final de energie Ii revine energiei 

din biomasa solida. Totodata, din informatia prezentatit de cAtre proiectele de valorificare a 

utilizarii biomasei solide implementate in Republica Moldova Mina in prezent (PEBM, 2ICR, 



FISK FEE, MOSEFF, MOREFF, AEE) au fost contabilizate peste 400 de centrale termice pe 
biomasa cu o capacitate instalata de peste 150 MW. 

Cu referire la instalarea pompelor de cdidurd de capacitate mica, medic si mare, prin 
intermediul evenimentelor de promovare a masurilor de eficientA energetica au fost informati 
consumatorii fmali despre beneficiile instalarii pompelor de cAldura mica, medic si mare cit si a 
altor masuri de sporire a eficientei energetice. Consumatorul decide MI aplice sau nu masura 
tehnica respectiva. 

Cu referire la valorijicarea energiei solare pentru pro ducerea apei calde menajere in 
lora:Utile urbane i :wale 0 in cadrul intreprinderilor, MEI si AEE, prin intermediul 
evenimentelor de promovare/consultatiilor au informat consumatorii finali despre beneficiile 
valorificarii surselor de energie regenerabila, printre care ar fi si instalarea colectoarelor solare 
pentru prepararea apei calde menajere. Consumatorii, decid sa aplice sau nu solutia tehnica 
respectiva. 

Obiectivul specific 4: Reducerea necondiponatel, pind in anal 2030, a emisiilor de gaze cu eject 
de sera' provenite din sectorul industriei cu 45% ft reducerea de gaze Cu efect de serd 
condiponata pine' la 56% comparativ Cu anul 1990 

Obiectivul se realizeazA prin intermediul a noua actiuni de atenuare i anume: 

• Implementarea sistemului de management energetic; 
• Aplicarea biocombustibilului de generatia a 2-a pentru producere energiei termice; 
• Promovarea eficientei energetice in sectorul industrial; 
• Substituirea clincherului la producerea de ciment; 
• Ajustarea Cadrului normativ national la eel al UE (Regulamentul CE nr. 842/2006 privind 

anumite gaze fluorurafe Cu elect de sera) spre suprimare esalonata a unor gaze-F cu elect 
de sera; 

• Elaborarea/perfectionarea sistemului de raportare a datelor privind importul i consumul 
hidrofluorcarburilor, produselor si echipamentelor cu hidrofluorcarburi, perfluorcarburi 
hexafluorid de suit; 

• Instruirea si dotarea cu scule/instrumente disponibile pentru reglementarea 
hidrofluorcarburilor, perfluorcarburilor si hexafluoridului de sulf; 

• Consolidarea capacitatii Serviciului Vamal al Republicii Moldova; 
• Reducerea esalonata a consumului de hidrofluorcarburi. 

Cu privire la implementarea sistemului de managementul energetic, Legea nr.139/2018 Cu 
privire la eficienta energetica prevede drept obligatie pentru intreprinderile mad efectuarea 
auditului energetic odata la 5 ani, totodata, acestea pot fi scutite de wenn' obligativitate in cazul 
adoptarii unor sisteme de management energetic (SM ISO 50001). Obligatia va intra in vigoare 
odata cu promovarea regulamentului cu privire la auditul energetic obligatoriu in intreprinderile 
marl, planificata pentru anul 2021. Odata cu intrarea in vigoare a obligatiei Agentia pentru 
Eficienta Energetica, va efectua inventarierea intreprinderilor mad care au efectuat audituri 
energetice sau au adoptat sisteme de management energetic. 



Cu privire la ajustarea Cadrului normativ national la cel al UE (Regulamentul CE nr. 

842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de serd) spre suprimare esalonatd a unor 

gaze-F cu efect de sera, in anul 2020 cu suportul proiectului EU4Climate a fost elaborata foaia de 
parcurs de transpunere in legislatia nationala a Regulamentului nr. 842/2006 care fost abrogat 
prin Regulamentul nr. 517/2014, si a fost consultata cu institutiile si orgartizatifie interesate. La 
moment este elaborat proiectul Legii privind gazele fluorurate cu efect de sera care transpune 
Regulamentul (UE) nr. 517/2014 privind gazele fluorurate cu elect de sera si este in proces de 
elaborare Analiza Impactului la proiect. Totodata in scopul reducerii gazelor cu elect de sera a 
fost aprobata 1-10 nr. 536/2020 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea 
Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substantele care 
distrug stratul de ozon, adoptat la 15 octombrie 2016. La moment Legea se examineazi in 
Comisii Parlamentare. 

Cu privire la elaborarea/perfeetionarea sistemului de raportare a datelor privind 
importul si consumul hidrofluorcarburilor, produselor i echipamentelor Cu 
hidrofluorcarburi, perfluorcarburi si hexafluorid de gulf, sistemul electronic de raportare a 
datelor privind importul si consumul de substante care distrug stratul de ozon gi gaze fluorurate 
cu elect de sera va constitui pane integranta a Sistemului informational autornatizat „Registrul 
produselor chimice plasate pe plata Republicii Moldova" (SIA „REPC"), acesta a fost aprobat 
prin Hotthirea Guvemului nr. 535/2020. Totodatft, pe parcursul anului 2020 au fost colectate si 
raportate datele privind importul i consumul hidroclorofruorocarburilor in anul 2019. Conform 
art:7 din Protocolul de la Montreal, raportul a fost prezentat pe portalul online al Secretariatului 
Conventiei privind protectia stratului de ozon. 

Promovarea eflcientei energetice in sectorul industrial, este realizat prin: 
- Aprobarea standardelor minime de performanta energetica a produselor/ utilajelor cu impact 
energetic, plasate pe piata Republicii Moldova; 
- Aprobarea cadrului normativ in domeniul etichetarii energetice i proiectkii ecologice (deja in 
vigoare gi in continua dezvoltare si actualizare), conform caruia pe plata RM stint plasate gi 
utilizate produse eficiente energetic; 
- Elaborarea regulamentului cu privire la auditul energetic obligatoriu in intreprinderile man, 
incurajarea intreprinderilor mici i mijlocii sa urmeze acelasi exemplu; 
- Incurajarea intreprinderilor sA adopte standardul international de management energetic (ISO 
50001); 
- incurajarea trecerii la consumul de energie curata, prin introducerea facilitatilor fiscale in 
masura de 8% T.V.A pentru biocombustibilul solid gi energia termici livrata, produsa din 
biocombustibil solid; 
La momentul actual, conform informatiei statistice disponibile pentru anul 2019, in sectorul 
industrial stint obtinute economii cumulative de energie de 76,12 mil tone echivalent petrol. 

Cu privire la consolidarea capacltdtli Serviciului Vamal al Republicil Moldova, in 
conformitate cu prevederile HG nr.483/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la 
formarea gi atestarea specialistilor in domeniul tehnicii frigului, care confine HCFC si gaze 
fluorurate cu elect de sera, a fost organizat un curs de instruire pentru specialistii din sectorul 
frigorific, conditionare a aerului si pompe de caldura (RACPC), care s-a desfagurat in perioada 5- 



7 noiembrie 2020. Cursul a avut drept scop instruirea i evaluarea specialistilor in vederea 
aprecierii cunostintelor teoretice si competentelor practice ale acestora, familiarizarea cu noile 
telmologii in domeniul tehnicii frigului i dezvoltarea abilitatilor profesionale de manipulare in 
conditii de sigurantA a echipamentelor. Cursul de instruire a fost organizat cu suportul proiectului 
UNEP „Planul de management privind suprimarea esalonata a hidroclorofluorocarburilor 
(HCFC) etapa 2, transa 2". La fmalul instruirii, toti participantii au lost evaluati si Ii s-au acordat 
certificate de competentA profesionalA 	conformitate cu prevederile HG nr. 483/2019). in total 
au lost instruiti 12 tehnicieni din sectorul RACPC. 

Totodati, suportul proiectului „Planul de management privind suprimarea esalonatA a 
hidroclorofluorocarburilor (HCFC) etapa 2, transa 2" a lost actualizat si publicat „Ghidul 

funclionarului vamal privind reglementarea importului/ exportului substagelor care distrug 
stratul de own, precum fi  al echipamentelor 0  produselor ce cogin asemenea substage (edifie 

actualizatii)". in acest sens a lost revizuita si actualizatA informatia privind procedure de import a 
substantelor ce distrug stratul de ozon, precum si a echipamentelor i produselor ce contin 
asemenea substante, standardele intemationale si nationale in domeniu. 

La 3 septembrie 2020, a lost organizat seminarul de instruire pentru functionarii vamali 
privind controlul si monitoringul importului/exportului substantelor care distrug stratul de own 
(SDO). Evenimentul a lost organizat in cadrul proiectului UNEP „Planul de management privind 
suprimarea esalonata a hidroclorofluorocarburilor (HCFC) etapa 2, transa 2". in cadrul 
seminarului au lost instruiti functionarii vamali din prima linie care luereazit atit In posturile 
vamale de frontiera, cit si in posturile vamale interne, functionarii responsabili de analiza 
riscurilor, controlul vamal si facilitarea comertului. in total au lost instruiti 16 funclionari vamali. 
Participantii In cursuri au lost informati despre actualizarile recente ale cadrului legislativ 
national privind reglementarea substantelor care distrug stratul de own si altemativelor acestora; 
substantele care distrug stratul de ozon, echipamentele care folosesc asemenea substante; 
controlul si monitoringul SDO, produselor i echipamentelor ce contin SDO; clasificarea, 
etichetarea si identificarea SDO si a echipamentelor/produselor ce contin asemenea substante; 
misurile care se intreprind pentru inlocuirea SDO cu agenti frigorifici modemi, inofensivi pentru 
stratul de ozon; prevenirea comertului ilegal cu SDO. 
Cu privire la reducerea esalonatd a consumului de hidrofluorcarburi, pentru anul 2020 a lost 
stabilit contingentul anual pentru importul de substante ce distrug stratul de ozon de 11 tone. 
In anul 2020 a lost aprobatA Legea nr. 159/2020 pentru modificarea Regulamentului Cu privire la 
regimul comercial si reglementarea utilizArii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de 
own, aprobat prin Legea nr.852/2002. Au lost introduse modificAri referitoare la interzicerea 
importului noilor echipamente frigorifice si de climatizare a aerului care functioneazA pe baza de 
hidroclorfluorcarburi (HCFC), dat find faptul cá importul si consumul acestor substance se 
reduce anual. Conform Programului de suprimare esalonatA a HCFC, catre anul 2030 importul 
acestor substance se va reduce la 97,5%, jar cAtre anul 2040 vor if scoase in totalitate din uz. 
Astfel, introducerea noilor instalatii si echipamente ce functioneaza pe bazA de HCFC devine 
inoportuna. Cantitatea anuala importata de HCFC a fi utilizath doar pentru deservirea 
instalatiilor frigorifice deja existente. 



Totodata, in anul 2020 a lost aprobata Hotarkea de Guvem nr. 801/2020 pentru modificarea 

HotaritrAi Guvemului nr. 856/2016 privind aprobarea Programului de suprimare eaalonata a 
hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 ai a Planului de actiuni pentru 
implementarea acestuia in anii 2016-2020. Prin aceasta Hot/wire de Guvern a lost completat 

Orarul de suprimare egalonata a HCFC cu prevederi referitoare la cantitatea anualA totala de 
hidroclorofluorocarburi, permisa pentru import in tara in perioada 2021-2030. Pentru a atinge o 
reducere a consumului de HCFC Cu 67,5 % din nivelul de baza, catre anul 2025, cantitatea se va 
micaora anual cu 1100 kg. Astfel, conform prevederilor Programului, in anul 2025 cantitatea de 
HCFC permisa pentru import va constitui 5500 kg. 

Obiectivul specific 5: Reducerea necondifionato, pint: in anul 2030, a emistilor de gaze cu efect 
de sera proven ite din sectorul agricol cu 37% fi reducerea de gaze cu eject de serd conditionato 
pintl la 41% comparativ cu anul 1990. 

Obiectivul se realizeazA prin intermediul a aapte actiuni de atenuare ai anume: 

• Implementarea sistemului conservativ de prelucrare a solului „no-till", cu incorporarea in 
sot in asolament Cu 5 sole a ingraaamintelor verzi (mazilriche de toarnna) o data la 5 ani; 

• Implementarea sistemului conservativ de prelucrare a solului „mini-till", cu incorporarea 
in sol a ingraaamintelor verzi cultivate drept culturi intermediare fl/sau a productie 
secundare aferente; 

• Depozitarea gunoiului de grajd in platforrne comunale sau depozite individuate; 
• Promovarea tehnologiilor de alimentatie a taurinelor prin utilizarea unor rani cu o 

structura optima, atiintific argumentata; 
• Promovarea tehnologiilor de alimentatie prin utilizarea furajelor in forma de amestecuri 

unice (monoratie) fara sau cu cantitati mid i de nutreturi verzi; 
• Include= in ratiile taurinelor a unor aditivi furajeri (saponine, ionofori) care micaoreaza 

nivelul de formare a metanului in procesul de digestie; 
• Promovarea folosirii tescovinei de poama in reline rumegatoarelor cu scopul reducerii 

emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Obiectivul specific 6: Majorarea necondiponata; pipet in anul 2030, a capacitcyll de sechestrare 
a dioxidului de carbon in cadrul sectorului de utilizarea terenurilor, schimbari in utilizarea 
terenurilor i gospodaria silvicá pinci la 62% ft sechestrarea de gaze cu eject de sera 
conditionala pina la 76% comparativ cu anul 1990 

Obiectivul se realizean prin intermediul a cinci actiuni de atenuare i anume: 

• Impadurirea zonelor i fiaiilor de protectiei a apelor riurilor ai bazinelor acvatice; 
• Ameliorarea terenurilor degradate prin impadurire; 
• Extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie forestiera; 
• Crearea fiaiilor forestiere de protectie; 



• Plantarea culturilor silvice, pentru care au fost efectuate lucrari de proiectare a culturilor 

silvice pe o suprafata de 2.500 ha. 

Cu referire la 1mpidurirea zonelor i figiilor de protectiei a apelor riurilor i bazinelor 

acvatice, au lost realizate urinatoarele: 

1) In cadrul proiectului „Consolidarea cadrului institutional in sectorul apelor" de catre Agentia 

"Apele Moldovei" s-a efectuat inventarierea i delimitarea 	riverane de protectie a 

malurilor bazinelor si a locurilor identificate (fisii acoperite cu vegetatie ierboasa, f'a'sii in corpuri 
de apa, fisii in fond forestier, fasii in intravilan, rMii agricole) care urmeadt sä fie supuse 
imbunfttatirii, amplasate de-a lungul riturilor Ciuhur, Nimova, Cahul, Cainar, Ciuluc si Botrta, pe 
o lungime de 570 km., elaborate proiecte de creare a filsiilor forestiere de protectie a apelor - pe 

suprafata de 60,20 ha, cite un proiect pentru fiecare rau; 

2) Cu suportul Proiectului ADA „Consolidarea cadrului institutional in sectorul aprovizioniirii 

cu apà si sanitatie in Republica Moldova" demareazft actiunea „Delimitarea feistilor de protectie 

a apei de-a lungul lacurilor de acumulare Ghidighici si Costesti-Steinca ft evaluarea stdrii de 

mediu a Miilor de protectie". 
In anul 2019 au fost elaborate planurile de plantare pentru 6 rauri - Boma, Cahul, Nimova, 
Ciulucul Mijlociu, Ciuhur, Cainari, responsabil ICAS. Pentru plantarea fasiilor de protectie 
aferente raurilor sus-mentionate au fost contractate la sfarsitul lunii septembrie 7 intreprinderi 

silvice. 
3) In 2019 in cadrul Zilei Nationale pentru inverzirea plaiului „Un arbore pentru doinuirea 

noastre au fost impadurite fasiile de protectie a riturilor. MADAM si instituttile subordonate au 
plantat 5000 arbori si arbusti pe o lungime 5 km a fasiei riverane de protectie a r. Mut in s. Mitoc 

din sursele FEN; 
4) In 2020 Centrul National de Mediu a continuat plantarea fasiei riverane de protectie pe cealalta 

parte a raului nut In s. Mitoc, de comun cu intreprinderea silvicii Orhei. 

5) AO „Biotica", in cadrul Proiectului "Promovarea exemplelor de con lucrare strategica dintre 

principalii actori locali in solutionarea problemelor de mediu in Zona Ramsar "Nistrul de Jos", 
finantat de Programul de Granturi Midi GEE, implementat de PNUD, a plantat 4 ha in *lite de 
protectie a apelor de-a lungul Nistrului Chior in s. Talmaza (r. Stefan-Voda), Copanca 

Gradinita (r.CAu.seni). 

Cu referire la ameliorarea terenurilor degradate prin impidurire au fost realizate 

urmatoarele: 
1) In cadrul Programului Rural de Rezilienta Economico-Climatica Incluziva (IFAD), de catre 
ICAS au fost elaborate 61 proiecte tehnice de infiintare a 397,57 ha plant* si perdele forestiere 

de protectie a terenurilor si cimpurilor agricole; 

2) In cadrul proiectului „Consolidarea cadrului institutional in sectorul de apa si sanitalie din 
Republica Moldova" s-au proiectat de ICAS si plantat de entitatile silvice teritoriale 6 plantatii 
forestiere de protectie in cadrul raiilor riverane cu suprafata totala de 60 ha, pe 6 dun (Ciuhur, 

Nfirnova, Cahul, atinari, Ciuluc si Botna); 

3) Elaborate proiecte de impidurire a terenurilor degradate pe teritoriul primariei Gotesti (r-nul 

Cahill)gi prrlinariei Ocnita (r-nul Ocnita) pe suprafata totala de 6,8 ha. 



Cu referire la extinderea suprafetelor acoperite cu vegetatie forestiera, in a.2020, in fondul 
forestier, gestionat de Agentia „Moldsilva", au fost efectuate lucrAri de regenerare pe o suprafata 
de 4 697 ha, inclusiv prin crearea culturilor silvice pe 1 228 ha, ajutorarea regenerArii naturale pe 
3 108 ha ai regenerarea naturall pe 361 ha. 

Cu referire la crearea fiaiilor forestiere de protectie, au fost realizate urmAtoarele: 
ICAS in a. 2017-2020 a efectuat delimitarea regiunilor i subregiunilor de provenientA pentru FtM 
(Nord/A1 -A3;Centru/B1; Sud/C1-05). Actiunea Va continua in a. 2021-2022; 
In cadrul proiectului „Consolidarea cadrului institutional in sectorul apelor" referitor la 
imbunfttAtirea fliaiilor de protectie a apei de-a lungul corpurilor de apA, de catre Agentia 
„Moldsilva" s-au efectuat actiunile: inventarierea si delimitarea raii1or riverane de protectie a 
malurilor bazinelor ai a locurilor identiticate Mall acoperite cu vegetatie forestierft, fiaii in 
corpuri de apft, flail in fond forestier, ffaii a cimpurilor agricole) care urmeazA sä fie amplasate 
de-a lungul raurilor Ciuhur, Nimova, Cahul, CAinar, Ciuluc ai Botna, pe o lungime de 570 km., 
elaborate proiecte de creare a faaiilor forestiere de protectie a apelor - pe suprafata de 60,20 ha. 

Obiectivul specific 7: Reducerea neconditionata, pina in anul 2030, a emisiilor de gaze cu eject 
de sera provenite de la sectorul deseurilor cu 38% 0 reducerea de gaze cu efect de sera 
condilionata Stu, la 47% comparativ cu 1990 

Objectival se realize,azA prin intermediul a zece actiuni de atenuare ai anume: 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 1 — Cantemir, Cahul, Taraclia, unitatea teritoriall autonomA GAgAuzia; 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 2 — Leova, Cimialia, Basarabeasca; 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 3 — Cauaeni, Stefan Voda; 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 5 — Ungheni, Nisporeni, Calarasi; 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 6 — Soldfmeati, Rezina, Telenesti, Orhei; 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 8 — Briceni, Ocnita, Edinet, Donduaeni; 

• Constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a statiilor de transfer 
in regiunea 4— mun. Chiainau, Straseni, Ialoveni, Hinceati, Criuleni, Cocieri, Anenii Noi; 

• Constructia centrului de tratare mecanico-biologica in regiunea 7 — mini. BAlti, Drochia, 
Riacani, Glodeni, Floreati, FAleati, Singerei, Soroca; 

• Recuperarea biogazului de la depozitul pentru deseurile menajere solide din fintAreni; 

• Tratarea nAmolului la statiile de epurare a apelor uzate din municipiile Chiainliu i BAlti. 

Cu referire la constructia depozitului pentru deaeurile menajere solide regional ai a stattilor 
de transfer in regiunea 1 — Cantemir, Cahn!, Taraclia, unitatea teritoriala autonoma 



Gagauzia, regiunea 5 — Ungheni, Nisporeni, Calaraoi oi regiunea 8 - Briceni, Omits, 
Edinet, Donduleni, a fost semnat un Acordul-cadru de imprumut pentru gestionarea deoeurilor 
solide in Republica Moldova (Acord), cu BEI care va oferi Guvemului posibilitatea sft asigure 
investitiile in mod etapizat, prima tranoti find de 25 min. euro din cadrul unui Program de 
imprumut de 100 milioane de euro. Ulterior, prin Legea nr 89/2020, a fost ratificat Contractul de 
Finantare dintre RM oi BEI privind implementarea proiectului „Dayeuri solide in Republica 

Moldova". Investitia va fi orientata in trei regiuni de management al deoeurilor (RMD TM 1, 
RMD nr. 5 oi RMD nr. 8), planilicata pentru implementare in perioada 2021-2024. in acest sens, 
a fost selectata RMD nr. 5 ca proiect pilot, care acopera raioanele Ungheni, Nisporeni oi CAliirasi, 
pentru constructia infrastructurii de management a deoeurilor (care include: poligonul regional, 
statii de transfer, statii de sortare oi compostare i toate facifitatile de transport al deoeurilor). in 
acest context, se va acorda asistenta tehnica din partea BERD privind actualizarea Studiului de 
Fezabilitate cu suportul expertilor COW!, in scopul pregatirii platformei pentru implementarea Cu 
succes a proiectului sus mentionat. Concomitent, conform pct. 4 din Acord, MADAM este 
mandatat cu drepturi de supraveghere generala oi va detine responsabilitatea pentru 
implementarea Programului, gestionarea programului fiind atribuita Unitatii de implementarea 
proiectelor in domeniul mediului (UIPM), care activeazA in conformitate cu prevederile FIG nr. 
1249/2018 cu privire la organizarea i functionarea Institutiei publice „Unitatea de 
implementarea proiectelor in domeniul mediului". Prin Ordinul nr.268 din 17.12.2020 a fost 
instituit Comitetul Director pentru supravegherea implementarii Programului. 

Cu referire la constructia depozitului pentru deoeurile menajere solide regional oi a sfatiilor 
de transfer in regiunea 2 — Leova, Cimiolia, Basarabeasca, oi regiunea 3 — Cauoeni, Stefan-
Vodi, in scopul pregatirii platformei investitii MADRM a inaintat Agentiei Cehe pentru 
Dezvoltare (ACD) o propunere de proiect care a fost confirmed de catre ACD privind elaborarea 
Studiului de Fezabilitate in baza Studiilor de prefezabilitate pentru RMD nr. 2 oi 3. Activitatea a 
fost transferad pentru 2021 in relatie cu situatia pandemica Covid 19. 

Cu referire la constructia depozitului pentru deoeu rile menajere sonde regional oi statiilor 
de transfer in Regiunea 6— Soldaneoti, Rezina, Teleneoti, Orhei) oi constructia centrului de 
tratare mecanico-biologica in regiunea 4 — mun. Chioinau, Striloeni, Ialoveni, Hinceoti, 
Criuleni, Cocieri, Anenii Noi) oi regiunea 7 —mun. BA10, Drochia, Riocani, Glodeni, Floreoti, 
Fileoti, Singerei, Soroca, urmeaza procesul de identificare a finantarii din partea btincilor 
privind acordarea asistentei tehnice pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate in aceste regiuni. 
Totodata, este de mentionat ca, o data Cu declansarea pandemiei Covid-19 procesul se 
tergiverseaza. 
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