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HOT Ă R Â R E  nr. ____ 
 

din                                        2020 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aderarea Republicii 

Moldova la Amendamentul la Protocolul de la Montreal privind substanțele 

care distrug stratul de ozon, adoptat la 15 octombrie 2016 

-------------------------------------------------- 
 

În temeiul art. 14 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă și se prezintă Președintelui Republicii Moldova spre examinare 

proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la 

Protocolul de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat 

la 15 octombrie 2016. 

 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe 

şi integrării europene     Oleg Țulea 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 

 

Ministrul justiţiei      Fadei Nagacevschi 
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Proiect 

 

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 

 

 

LEGE 

pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul  

de la Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon 
 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică : 

 

 

Art. 1. – Republica Moldova aderă la Amendamentul la Protocolul de la 

Montreal privind substanțele care distrug stratul de ozon, adoptat la 15 octombrie 

2016. 

 

Art. 2. – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va 

asigura realizarea prevederilor amendamentului menționat. 

 

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va asigura 

remiterea instrumentului de aderare depozitarului. 

 

Art. 4. – Prezenta lege intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova. 

 

 
 

Președintele Parlamentului 



ARGUMENTAREA

necesitifii aderirii Republicii Moldova la Amendamentul la Protocolul de la
Montreal privind substan{ele care distrug stratul de ozon, adoptat la Kigali la

l5 octombrie 2016

A. Informalii generale

Sprijinind eforturile comunitilii mondiale privind solu{ionarea problemei
conserv6rii stratului de ozon, la 27 fulie 1996 Republica Moldova a ratiftcat
Conven{ia pentru protectia stratului de ozon, semnate la Viena la 22 martie 1985 qi

Protocolul privind substantele ce distrug stratul de ozon, semnat la Montreal la l6
septembrie 1987 (Hotdrarea Parlamentului Republicii Moldova nr. 966-XIII din
24.07.1996).

Protocolul de la Montre al rcprezintd un tratat internalional din domeniul
protecliei mediului, care are drept scop protejarea stratului de ozon prin suprimarea

treptat6 a substan{elor responsabile de distrugerea acestuia. in conformitate cu

prevederile Protocolului, statele-Pd(i au drept obiectiv intreprinderea mdsurilor

necesare pentru a proteja sdndtatea umani gi mediul inconjurdtor impotriva

efectelor adverse care rezultd sau ar putea rezulta din activitdlile care contribuie la

deprecierea stratului de ozon.

Protocolul de la Montreal stabilegte, ca m6surile de control gi programele de

interzicere a utilizdrii substanlelor ce distrug stratul de ozon sd fie revizuite

periodic, reieEind din informaliile gtiin(ifice, de mediu, tehnice gi economice

acumulate. Ca urmare, prin amendamentele la Protocol au fost stabilite noi

programe de interzicere, care au fost extinse gi asupra altor substan{e.

Republica Moldova a aderat la amendamentele de la Londra, Copenhaga,

Montreal qi Beijing la Protocolul de la Montreal, incluzind in domeniul s6u de

reglementare atit substanfele chimice care diminueazd stratul de ozon, cit gi cele ce

provoaci incSlzirea globald.

La 15 octombrie 2016, in cadrul celei de a 28-a reuniuni a pi4ilor la
Protocolul de la Montreal, care a avut loc la Kigali, Rwanda, cele 197 de 16ri

semnatare ale Protocolului de la Montreal, printre care qi Republica Moldova, au

semnat Decizia XXVI/I : Amendament suplimentar la Protocolul de la Montreal.

Amendamentul respectiv reprezintd un tratat intema{ional, care yizeazd reducerea

progresiv6 a utilizdrii hidrofluorocarburilor (IIFC) la nivel mondial.

Amendamentul are urmdtoarea structure:

Titlu;

Articolul I: Amendament - include modificirile propuse, inclusiv Anexe;
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Articolul II: Rela{ia cu Amendamentul din 1999;

Articolul III: Relafia cu Convenfia-cadru a ONU asupra schimbirilor
climatice qi cu Protocolul de la Kyoto la aceasti convenfie;

Articolul IV: Intrarea in vigoare;

Articolul V: Aplicarea provizorie.

in scopul atingerii obiectivelor privind dezyo\tareadurabil5 precum qi pentru
alinierea la reglementirile de nivel internalional gi european, este necesard aderarea

la Amendamentul de la Kigali, care are drept scop oblinerea reducerii globale a
consumului qi a produc{iei de hidrofluorocarburi. Aceste gaze cu efect de serd sunt

utilizate in principal pentru a inlocui substantele care depreciazd stratul de ozon,

care sunt eliminate treptat in temeiul Protocolului de la Montreal. Degi gazele cu

efect de serd nu diminueaz6 stratul de ozon, eliberarea lor in atmosfer6 contribuie
la schimb6rile climatice, aceste gaze avind un inalt potenlial de incSlzire globalS.

Statul nostru respectd in totalitate prevederile Protocolului de la Montreal qi

este pe calea de a incepe preg6tirile pentru realizarea noii sarcini: renunfarea la

utilizarea agen{ilor frigorifici sintetici. La nivel intemalional, procesul de

suprimare a utiliz6rii hidrofluorocarburile a inceput deja. Sunt retragi din circulalie
astfel de agenfi frigorifici utilizafi pe scard largd in domeniul de refrigerare qi

condilionare a aerului, inclusiv in sistemele de condilionare a aerului ale

transportului rutier, cum ar fi: R-134a, R-404a, R-407C, R-410A, R-507C.

Utilizarea continud a hidrofluorocarburilor sintetice, spre exemplu in
echipamentele de refrigerare qi de aer condilionat, spume gi aerosoli, degi nu

afecteazd stratul de ozon, accelereazd procesul de incllzire globalS. Impactul F{FC

asupra schimbdrilor climatice este de pin6 la 15000 de ori mai putemic decit al

dioxidului de carbon, acestea reprezentind sursa de emisii de gve au efect de ser6

cu cea mai rapidd creqtere. Amendamentul impune 16rile dezvoltate sE aplice

mdsuri de reducere a producliei gi a consumului de HFC incepind cu anul 2019,

statele mai pulin dezvoltate urmind a aplica reducerile pe tennen mediu. Agenlia

Europeand de Mediu estimeaz6 cd implementarea prevederilor Amendamentului de

la Kigali ar putea reduce temperatura globala cu pinl la 0,5oC pind la sfirgitul

secolului, astfel contribuind la atingerea obiectivului Acordului de la Paris de a

mentine creqterea temperaturii sub 2oC.

O reducere in etape a consumului gi a produc{iei de FIFC este necesard

pentru a diminua contribufia acestor substan{e la schimbdrile climatice qi pentru a

preveni introducerea lor necontrolatS, in special in 16rile in curs de dezvoltare.

Amendamentul de la Kigali constituie un aport important la punerea in

aplicare a Acordului de la Paris, ratificat de cdtre Republica Moldova prin Legea
2



nr. 78 din 4 mai 2017, in ceea ce privegte obiectivul acestuia de a mentine cre$terea

temperaturii mondiale cu mult sub 2oC peste nivelurile preindustriale gi de a

depune eforturi pentru a limita cregterea suplimentari a temperaturii cu peste 1,5oC

peste nivelurile preindustriale.

in martie 2020, Republica Moldova a prezentat cdtre Secretariatul
Conven{iei-cadru a Organizaliei Naliunilor Unite privind Schimbdrile Climatice
cea de-a doua Contribulie Nationali Determinati (CND2) la Acordul Climatic
de la Paris. Prin CND2 Moldova qi-a sporit ambilia de reducere necondilionati a

emisiilor de gaze cu efect de serd cu70%o fal6 de anul 1990 citre anul 2030, in
comparalie cu64-67%o,, a$a cum era asumat in CNDI. in cazul in care Iaruva
avea acces la tehnologii qi resurse financiare la costuri reduse, diminuarea emisiilor
ar putea creqte cetre 2030 pAni la 88% fa[6 de anul de referinfd 1990.

Prin noile CND mai ambilioase, ldrile semnatare ale Acordului de la Paris

vor contribui la menlinerea cregterii temperaturii medii globale in limitele de 2"C

c6tre anul 2100. Realizarea indicatorilor din CNDI nu ar fi suficientd qi ar duce la

incdlzirea global6 a planetei intre 2,9 - 3,4oC cdtre anul 2100, ceea ce ar avea

consecinfe grave asupra futuror sferelor viefii.

Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal a intrat in vigoare la

1 ianuarie 2019, cu excepfia dispoziliei privind misurile de reglementare a

come4ului cu lerile care nu sint parte la Protocol, care va intra in vigoare la 1

ianuarie 2033, sub rezerva depunerii la aceastd datd a cel pulin gaptezeci de

instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a Amendamentului.

Amendamentul de la Kigali prevede, ci toate 1irile ("!drile dezvoltate" - Art.

2; ,,[drile in curs de dezvoltare" - Art. 5; gi {drile din grupul 3 - India, Statele din

Golful Persic, Iran, Irak qi Pakistan) vor atinge linta de 15 - 20% din consumul lor

actual de IIFC in echivalen![ CO2 cdtre anul 2048. Mecanismul de eliminare

treptatd preconizatl a HFC-urilor este pus6 in aplicare prin Regulamentul (UE) nr.

5l7l2}l4 privind gazele fluorurate cu efect de sera. Conform Acordului de

Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeand, prevederile acestui regulament

european urmeazd a fi transpuse in legislafia nafionalE.

Conform prevederilor Protocolului, fiecare lard se conduce de propriul grafic

de scoatere a FIFC din circula[ie. Astfel, majoritatea larilor dezvoltate deja in anul

2016 au inghe{at cantitatea utilizatd de HFC 9i urmeazi s6 o reducd treptat, pind la

scoaterea acestora din uz in volum de 80-85%'

Republica Moldova, clasificata conform Protocolului de la Montreal in

grupul 1 al larilor in curs de dezvoltare, are urmatorul orar de suprimare a FIFC:
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- estimarea nivelului debazd (produclia/consumul de FIFC) ca medie a anilor 2020,
2021,2022 + 65%o din nivelul debazd, (produclia/consumul) de HCFC;

- 2024-2028 - inghelarea consumului la nivelul consumului de bazd (media aniror
2020, 2021,2022 + 650/o din nivelul de bazl (produclia,/consumul) de HCFC);

- 2029 -203 4 (etapa I) - reducerea consumului cl l OYo;

- 2035-2039 (etapa II) - reducerea consumului cu 30Yo;

- 2040-2044 (etapa III) - reducerea consumului cu 50Yo;

- 2045 qi ulterior (etapa IV) - reducerea consumului cu 80% (de la nivelul de

bazFt).

Aderarea Republicii Moldova la Amendamentul de la Kigali va demonstra
angajamentul asumat de citre fara noastrl de a contribui la reducerea emisiilor de
gaze cLt efect de seri gi va contribui la atingerea obiectivelor stabilite in Acordul de

la Paris.

B. Analiza de impact

Imoactul asuDra mediului de afaceri

in Republica Moldova, sectoarele care folosesc hidrofluorocarburi sunt

climatizarea stalionari, refrigerarea comercialS, refrigerarea industriald,
climatizarea mobild (CM), rdcirea in transport, expandarea spumei qi aerosolii.
Conform inventarului nalional, cererea anuald de FIFC pentru deservirea

echipamentului este in limitele de 96 - 120 tone, fiind in continud creqtere.

in ultimii ani, cererea in sectorul refrigerare gi aer condilionat (RAC) are

tendin[a de cregtere, in timp ce cererea in sectorul spumelor este in sc6dere.

Sectorul spumelor se caracterizeazA prin cea mai mare pondere din consum (36%),

iar al doilea loc in clasamentul cererii il ocupd sectorul climatizdrii stafionare, cu

28% din consumul total de IIFC. Sectoarele refrigerare comerciald, climatizarea

mobil6, refrigerare industrialS, rdcire in transport qi aerosoli reprezint6 16%, 16%,

2%,2% qi respectiv 0,01% din totalul consumului de [IFC.

in sectorul spumelor consumul este determinat in totalitate de FIFC-134A. in

sectorul climatizare stalionari, cea mai mare cerere este asociatd cu consumul de

HFC-410A (10,31 tone) qi HFC-407C (2,75 tone). in sectorul climatizare mobild

cererea este determinatd de consumul de HFC-134A (15,73 tone). in sectorul

refrigerare comerciald cererea de IIFC este asociatl cu consumul de IIFC-134A,

FIFC-404A, FIFC-407C qi FIFC-507A (14,95 tone). in sectorul rdcire in transport,

cererea este satisfEcuta exclusiv prin consumul de FIFC-404 A (1,62 tone), in timp

ce in sectorul refrigerare industriali cererea este asociatd cu consumul de FIFC-
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134A, HFC-507 gi FIFC-404A (1,66 tone). in sectorul aerosolilor, cererea de FIFC

reprezint6 cca. 0,06 tone, fiind acoperitd exclusiv de HFC-134A.

Conform datelor Serviciului Vamal, in anul 2018 in Republica Moldova a

fost importatd o cantitate totali de 147,5 tone de hidrofluorocarburi, iar in anul
2019 - cca. 130 tone.

Urmare aderdrii RM la Amendamentul de la Kigali, in scopul diminudrii
ratei emisiilor de FIFC in atmosferS, al armonizdrii treptate a cadrului normativ
national cu legislalia Uniunii Europene, al conformdrii activitdlilor din sectorul
frigorific qi de condilionare a aerului cu normele tehnice gi ecologice europene, va
demara procesul de elaborare a cadrului normativ care va reglementa procesul de

suprimare egalonati a hidrofluorocarburilor din consum. Pentru realizarea

prevederilor amendamentului, in urmitorii ani va fi necesar6 intreprinderea unor
mdsuri cum ar fi elaborarea unui program gi a unui plan de suprimare egalonati a

FIFC, cu asigurarea retrofitului echipamentelor frigorifice gi de condilionare a

aerului existente ce functioneazdpebazd de FIFC cu freoni altemativi de generalie

noud, inclusiv cu freoni naturali (hidrocarburi: propan; izobutan; ciclo-; izopentan;

H2O, NH3, aer, heliu gi CO2) Totodat5, va fi necesari reglementarea

importului/exportului de FIFC, elaborarea unor prevederi ce fin de raportarea

consumului de FIFC, perfeclionarea specialiqtilor din domeniul frigotehnic care

tilizeazd freoni de generalie nou6, inclusiv naturali q.a.

Sarcinile ce urmeazd a fr rcalizate urnare aderdrii la Amendamentul de la

Kigali constau in reglementarea punerii in aplicare a legislatiei nalionale in

domeniul frigorific din Republica Moldova, oblinerea unor beneficii maxime

pentru lard prin atragerea investi{iilor in domeniu, implementarea noilor tehnologii

ecologice, cre$terea eficienlei energetice in domeniul frigorific A.a.

Atingerea obiectivelor strategice din amendament vor contribui la realizarea pe

termen scurt, mediu gi lung a procesului necesar dezvoltdrii pie{ei serviciilor in

domeniul frigotehnic prin dezvoltarea gi aplicarea celor mai bune tehnici existente.

Se preconizeazd cd tranzilia la tehnologiile favorabile climei va duce la creqterea

investi(iilor in inovare gi la prefuri mai reduse ale tehnologiilor alternative.

intrucit este recunoscut faptul c6, in vederea atingerii obiectivelor

Amendamentului de la Kigali, orice tehnologie utilizatd pentru inlocuirea HFC

trebuie sd fie cel pulin la fel de eficientd din punct de vedere energetic ca 9i

tehnologia inlocuiti, eliminarea treptatd prevdzutd a [IFC-urilor este coerentl cu

politica energeticd. |n plus, se preconizeaz[ cd reproiectarea sistemelor de

refrigerare qi de climatizare determinati de inlocuirea necesari a agen{ilor

frigorifici va duce la imbunatSfiri semnificative ale eficienlei energetice.
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Tranzilia de la agenlii frigorifici sintetici la agenfi de rdcire naturali precum
dioxidul de carbon, izobutanul, propanul, va domina in viitor evolulia piefei
echipamentelor frigorifice gi de condilionare a aerului. Pentru a se conforma noilor
cerin[e impuse de cdtre comunitatea internafionald, agenlii economici din ]ara
noastrd deja au inceput si instaleze sisteme de refrigerare de ultimi generalie, care
funcfioneaz6 pe bazi de agenfi naturali mai pu]in poluan{i, in special pe bazi de

COz. Noile tehnologii, pe l6ng6 faptul ca sunt mai prietenoase mediului, sunt mai
eficiente din punctul de vedere al consumului de energie.

Impactul asupra mediului

O reducere in etape a consumului qi a producliei de hidrofluorocarburi este

necesari pentru a diminua impactul acestor substante la schimbdrile climatice gi

pentru a preveni introducerea lor necontrolatd pe piald.

Amendamentul de la Kigali constituie o contribulie necesar6 la punerea in
aplicare a Acordului de la Paris in ceea ce prive$te obiectivul acestuia de a menJine

cre$terea temperaturii mondiale cu mult sub 2oC peste nivelurile preindustriale gi

de a depune eforturi pentru a limita cregterea suplimentari a temperaturii cu peste

1,5'C peste nivelul preindustrial.

Adoptarea legii va contribui la reducerea consumului de FIFC, la eliminarea

consecinlelor aduse mediului in rezultatul utilizdrii acestora in sistemele de

refrigerare qi condilionare a aerului, la reglementarea utiliz6rii qi circulatiei HFC,

la protej area pietei tehnicii frigorifice de acfiunile frauduloase ale unor importatori.

Aspectul normativ

Amendamentul de la Kigali este compatibil cu prevederile Constituliei

Republicii Moldova qi cu angajamentele asumate de statul nostru la nivel

intemafional.

in vederea implementlrii eficiente a prevederilor amendamentului qi in scopul

asigurdrii reducerii impactului hidrofluorocarburilor asupra mediului inconjuritor,

urmeazd a fi stabilit un sistem integrat de reglementare gi control al gestiondrii

acestor substanle (import, export, consum). Astfel, conform orarului de suprimare

a hidrofluorocarburilor stabilit in amendament, va fi aprobat un document de

planificare strategicd pe termen lung privind scoaterea eqalonatd din uz a acestor

substanle.

in prezent, este in curs de elaborare proiectul de lege cu privire la gazele

fluorurate cu efect de ser6, care va reglementa punerea in aplicare a sistemului de

autoizare qi de repartizare a contingentelor anuale de import a

hidrofluorocarburilor. Legislalia nalionald conline deja prevederi referitoare la
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formarea qi atestarea tehnicienilor care deservesc echipamentele frigorifice qi de

condilionare a aerului, care funcfione azd pe bazd de HCF.

Aderarea la Amendamentul de la Kigali la Protocolul de la Montreal nu
contravine politicii inteme $i exteme promovate de Republica Moldova.

Asoectul institutional si orsanizatoric

Implementarea prevederilor Amendamentului de la Kigali nu necesitl careva

m6suri institufionale sau organizatorice suplimentare (crearea unor noi institulii sau

subdiviziuni in instituliile existente).

Aspectul financiar.

Aderarea la Amendamentul de la Kigali nu implicd pentru Fre obligafii
financiare speciale.

TotodatS, conform art. 5 al Protocolului, Pd4ile care sunt {6ri dezvoltate
fumizeazd P64ilor care sunt tlri in curs de dezvoltare subventii, ajutoare, credite,
garan{ii sau programe de asigurare, in vederea utilizirii unor tehnologii altemative
sau a unor substante inlocuitoare.

Aspectul tempolar.

La nivel global, Amendamentul de la Kigali a intrat in vigoare la I ianuarie

2019, sub rezerva depunerii la aceastd datd a cel pu{in doudzeci de instrumente de

ratificare, de acceptare sau de aprobare a Amendamentului de cStre Pirfile la
Protocolul de la Montreal. Pind in prezent, Amendamentul a fost ratificat, acceptat

sau aprobat de c6tre 94 de firi.

Pentru Republica Moldova prevederile Amendamentului vor intra in vigoare

in a nouizecea zi de la depunerea instrumentului de aderare.

ModificErile art. 4 din Protocol, intitulat ,,Controlul comer{ului cu [6ri care

nu sunt parte la Protocol", stabilite la art. I al Amendamentului, intri in vigoare la

1 ianuarie 2033, sub rezerva depunerii la aceastE dat6 a cel pufin qaptezeci de

instrumente de ratificare, de acceptare sau de aprobare a Amendamentului.

Oricind, dupd 4 ani de la data intririi in vigoare a amendamentului pentru o

parte, aceasta Se poate retrage printr-o notificare scrisi prezentatd depozitarului.

Orice astfel de retragere va avea loc la expirarea unui an de la data primirii

notificdrii de citre depozitar sau la o altd dati specificatd in notificarea privind

retragerea.
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