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1. Preambul
Ce se doreşte? Prin proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj”, Consiliul Judeţean îşi propune 
implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Cluj în conformitate cu standardele UE. Scopul este 
eliminarea impactului asupra mediului şi a sănătăţii umane creat de modul necorespunzător de gestionare a deşeurilor practicat 
în momentul de faţă. 

Ce este Sistemul de management integrat al deşeurilor (SMID)? SMID este un sistem care cuprinde toate activităţile de 
management al deşeurilor (segregare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare şi reciclare, compostare, tratare mecano-
biologică şi depozitare într-un sistem unic), cu scopul de a se atinge anumite ţinte prestabilite. 

Cât costă şi cine finanţează SMID? Finanţarea proiectului se realizează prin Contractul de Finanţare nr. 133140/11.07.2011 
încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Mediu” (denumită în continuare „AM”) și Consiliul Judeţean Cluj, în calitate de Beneficiar. Valoarea totală a proiectului fără 
TVA este de 229.898.892 lei. Din valoarea eligibilă conform POS Mediu 2% reprezintă contribuția din bugetul local, iar suma de 
58.258.120 lei reprezintă valoarea proiectului alta decât cea eligibilă conform POS Mediu, asigurată prin cofinanțare.

Care sunt obiectivele specifice ale proiectului? Obiectivele specifice pe care sistemul propus urmăreşte să le atingă sunt:
4 Prevenirea generării de deşeuri prin promovarea compostării individuale şi creşterea gradului de conştientizare publică;



4 Creşterea gradului de acoperire a serviciilor de salubritate în zonele rurale 
la 90% (acest lucru a fost deja obţinut, devreme ce gradul de conectare este 
de 92%);

4 Conformarea cu Directivele referitoare la depozitare şi ambalaje, precum 
şi cu legislaţia naţională în domeniu, prin implementarea colectării 
separate şi construirea şi operarea staţiilor de sortare şi tratare a deşeurilor 
biodegradabile;

4 Reducerea cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi depozitate;

4 Protecţia mediului şi a sănătăţii publice prin construirea şi exploatarea unui 
depozit de deşeuri conform cu legislatia în vigoare şi încetarea funcţionării 
depozitelor de deşeuri existente neconforme;

4 Consolidarea capacităţilor judeţului Cluj în ceea ce priveşte gestionarea 
deşeurilor, precum şi punerea în aplicare şi monitorizarea lucrărilor de 
management al deşeurilor;

4 Finanţarea directă şi în întregime a noilor facilităţi de management al 
deşeurilor de către localităţile membre în ADI şi de generatorii de deşeuri;

4 Stabilirea sistemului de tarifare la nivel judeţean, sistem care va respecta 
principiul „poluatorul plăteşte”;

4 Creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor în raport cu beneficiile 
care decurg din implementarea proiectului, precum şi schimbarea 
obiceiurilor acestora, necesare în ceea ce priveşte colectarea şi gestionarea 
deşeurilor.

În acest sens, proiectul urmăreşte să dezvolte infrastructura necesară pentru 
ca judeţul Cluj să fie capabil să-şi îndeplinească  obligaţiile care îi revin 
conform Tratatului de Aderare și legislaţiei naţionale specifice.



Judeţul Cluj cuprinde 5 municipii: Cluj Napoca, Turda, Dej, Câmpia Turzii şi Gherla, un oraş - Huedin - și 75 de comune. Toate 
aceste entităţi publice au printre altele, responsabilitatea colectării şi depozitării deşeurilor.

Cantitatea anuală de deşeuri generată la nivelul judeţulul Cluj este estimată la 335.000 de tone, corespunzând unei cantităţi 
anuale pe cap de locuitor de 481 kg. Aproximativ 86% (sau 615kg/capita/an) provin din zonele urbane în timp ce restul de 14% 
(209kg/capita/an) provin din zonele rurale. Compoziţia deşeurilor prezintă diferenţe între zonele urbane şi cele rurale, în special 
în termeni de fracţie biodegradabilă şi reciclabilă.

În ceea ce priveşte sistemul existent de gestionare a deşeurilor, acesta se referă la colectarea şi depozitarea deşeurilor, aspecte 
ce vor fi abordate în proiect prin modernizarea echipamentului de colectare, implementarea staţiilor de transfer şi închiderea 
şi reabilitarea ecologică a depozitelor neconforme de deşeuri. De asemenea, în unele zone ale judeţului, sunt în curs de 
implementare proiecte PHARE, care au drept scop, în principal, dezvoltarea colectării separate, recuperarea unor cantităţi mici 
(5,000 tone/an) de materiale reciclabile şi tratarea unor cantităţi mici (1,000 tone/an) de deşeuri biodegradabile. Aceste proiecte 
sunt integrate în sistem, în special în ceea ce priveşte utilizarea echipamentelor de colectare.

Sistemul actual de gestionare a deşeurilor în judeţul Cluj constă în colectarea şi depozitarea improprie a deşeurilor. 

Astfel:
4 Colectarea deşeurilor:
- Nivelul de colectare, în special în zonele rurale, este în momentul de faţă de aproximativ 92%;
- În anumite cazuri, colectarea este efectuată de către operatori neautorizaţi;
- Colectarea separată este implementată doar în zonele care sunt acoperite de proiectele PHARE sau de alte iniţiative 
similare;
- Echipamentele existente sunt vechi şi insuficiente.

2. Analiza situaţiei curente



4 Tratarea biologică:
- Lipsa instalaţiilor de tratare pentru deşeuri biodegradabile;
- Imposibilitatea de a atinge scopurile impuse de legislaţie.

4 Reciclarea deşeurilor:
- Colectarea separată este implementată doar în puţine zone, cele acoperite 
de proiectele PHARE sau de alte initiative;
- Capacitătile de sortare sunt foarte scăzute şi în general sunt executate 
manual – nu există unităţi specializate – ceeea ce duce la imposibilitatea de a 
atinge scopurile impuse de legislaţie.

4 Depozitarea deşeurilor:
- Depozitarea a fost efectuată în 6 depozite urbane neconforme (cu suprafaţa 
de aproximativ 26,7 ha şi o cantitate de 3.536.000 de tone deşeuri depozitate) 
fără eliminarea infiltraţiilor şi fără gestionarea levigatului şi a biogazului;
- Depozitarea deşeurilor mixte şi a reziduurilor netratate conduce la 
producerea unor cantităţi importante de biogaz şi levigat puternic poluat;
- Lipsa unui depozit conform de deşeuri.



3. Ce aduce nou SMID?
Implementarea proiectului privind Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj va genera schimbări 
semnificative ale practicilor curente de gestionare a deşeurilor.

4 Îmbunătăţirea sistemului de gestionare a deşeurilor
În ceea ce priveşte deşeurile menajere şi cele asimilabile cu acestea provenite din comerţ, industrie şi instituţii, extinderea 
colectării deşeurilor în zona rurală va crea condiţii pentru reabilitarea terenurilor afectate de depozitare necontrolată şi va ridica 
standardul serviciilor în zona rurală. Noile reglementări şi cerinţe cu privire la sortare, colectare şi/sau puncte de colectare, 
tratare şi depozitare pentru diferite categorii de deşeuri va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a 
deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, necesitând o implicare deosebită din partea populaţiei. Totodată, o mai mare implicare 
a prestatorilor privaţi de servicii poate duce la ameliorarea standardelor serviciului de salubritate prin creşterea responsabilităţii 
angajaţilor, dar şi la o echilibrare a costurilor cu tarifele încasate sau taxele percepute.

4 Implicarea responsabilă a comunităţilor
În ceea ce priveşte pre-colectarea diferenţiată pentru hârtie/sticlă/metale/plastic/deşeuri de ambalaj (din hârtie/ sticlă/metal/
plastic) aceasta va duce la schimbarea propriu-zisă a obiceiurilor de colectare a deşeurilor în fiecare gospodărie în parte, fapt ce 
va genera o implicare mai responsabilă a populaţiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic al localităţilor întrucât containerele 
respectă un cod al culorilor. Totodată, încurajarea compostării deşeurilor biodegradabile (vegetale, dejecţii animaliere, deşeuri 
din agricultură) în propria gospodărie în zonele rurale va duce la creşterea cantităţilor de compost disponibile pentru agricultură, 
în timp ce colectarea diferenţiată a deşeurilor vegetale din zonele urbane va determina schimbarea procedurilor de lucru ale 
serviciilor orăşeneşti de întreţinere a spaţiilor verzi. În plus, amenajarea centrelor locale şi a celui judeţean pentru sortarea 
deşeurilor de ambalaje va crea noi locuri de muncă pentru locuitorii din mediul rural şi urban.

4 Dezvoltarea de noi centre pentru gestionarea fluxurilor speciale de deşeuri
În ceea ce priveşte fluxurile speciale de deşeuri, rezidurile din construcţii şi demolări (cărămizi, beton, tencuieli, ţigle, lemn, 
ş.a.m.d.), acestea nu vor mai fi admise în depozitul conform. Astfel, vor trebui amenajate depozite specializate dotate cu 
echipament de procesare (de regulă pentru sortare şi mărunţire). Pentru aplicarea acestor prevederi, se va întări controlul şi 
înăspri, din punct de vedere legal, autorizarea societăţilor de construcţii. Referitor la deşeurile menajere periculoase, deşeurile 
din echipamente electrice şi electronice, deşeurile din baterii şi acumulatori şi vehicule scoase din uz, acestea se vor colecta în 
puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor facilitând tratarea corespunzătoare a acestor tipuri de deşeuri.

4 Creşterea nivelului de informare a publicului
În ceea ce priveşte informarea/consultarea publicului, cetăţenii judeţului Cluj vor beneficia de campanii de informare cu privire 
la practicile legate de colectarea, tratarea sau depozitarea deşeurilor, pentru creşterea gradului de implicare şi conştientizare a 
publicului în ceea ce priveşte sistemul de colectare separată. De asemenea, populaţia va beneficia de materiale informative cu 
privire la activităţile de compostare, activităţi ce pot conduce în timp la diminuarea semnificativă a costurilor pentru serviciile de 
salubritate prin reducerea cantităţilor de deşeuri predate operatorilor de salubritate.
Totodată, prin implementarea acestui proiect, se doreşte creşterea nivelului de avertizare a publicului cu privire la penalizarea 
practicilor ilegale precum cea a abandonării deşeurilor în locuri neamenajate sau la întâmplare (de exemplu aruncarea pe stradă 
a deşeurilor mici care sunt împraştiate uşor de vânt) .
Un alt obiectiv al campaniei de informare şi conştientizare va include importanţa gestionării corecte a deşeurilor şi reducerea 
cantităţilor de deşeuri generate, ceea ce va conduce la o durată de viaţă mai mare şi eficientizarea SMID.



4.1. Realizarea de noi investiţii
În cadrul proiectului se vor realiza următoarele investiţii:
- Construcţia Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) în judeţul Cluj - depozitul central de deşeuri, staţie de 
sortare şi staţie de tratare mecanico-biologică;
- Construcţia a 3 Staţii de transfer în Gherla, Huedin şi Mihai Viteazu; 
- Construcţia drumurilor de acces pentru Centrul de management integrat al deşeurilor şi pentru staţiiile de transfer;
- Închiderea și ecologizarea depozitelor neconforme de deşeuri din judeţul Cluj;
- Furnizare de echipamente pentru colectarea deşeurilor;
- Furnizare de echipamente aferente depozitului de deşeuri;
- Promovarea compostării individuale în zonele rurale. În acest scop, vor fi livrate locuitorilor 21.000 de unităţi de compostare 
individuale cu capacitate de 220 litri. Se estimează ca aproximativ 4,500t/an deşeuri biodegradabile vor fi compostate în mod 
individual.

Investiţiile care au fost sau urmează să fie realizate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor necesare 
atingerii obiectivelor şi ţintelor până în anul 2013 pot fi grupate în două mari categorii:
4 Investiţiile prioritare finanţate prin POS Mediu;
4 Investiţiile care urmează a fi finanţate din alte surse sau care sunt în sarcina operatorilor de salubrizare.

4. Ce implică SMID în Judeţul Cluj?



Componente ale SMID

Componența Descriere Modul de 
finanţare

Colectarea 
deşeurilor

Echipamente Bucăţi

Eurocontainere de 1,1 mc pentru 
colectarea separată a deşeurilor 
menajere

7.820 POS Mediu

Unităţi de compostare individuală de 
220 litri 21.000 POS Mediu

Autospeciale de colectare a deşeurilor 
(autogunoiere compactoare)

56 de 16 mc
Alte surse 
(operatorul de 
salubrizare)

35 de 12 mc
Alte surse 
(operatorul de 
salubrizare)

Staţii de transfer

Locaţie Capacitate 
(tone/an)

Număr de 
autospeciale 
de transfer

Echipamente

Huedin 11.695 2

6 prescontainere de 24 mc pentru 
deşeurile municipale POS Mediu

2 containere de 15 mc pentru deşeuri 
voluminoase POS Mediu

1 container de 6 mc pentru deşeuri 
periculoase menajere Alte surse

1 container 30 mc pentru Deşeuri de 
Echipamente Electrice și Electronice 
(DEEE)

Alte surse 
(producători EEE/ 
asociaţii colective)

Sistem de cântărire POS Mediu



Componența Descriere Modul de 
finanţare

Staţii de transfer

Locaţie Capacitate 
(tone/an)

Număr de 
autospeciale 
de transfer

Echipamente

Mihai 
Viteazu 58.278 8

21 containere simple de 24 mc pentru 
deşeurile municipale POS Mediu

1 Echipament de presare fix POS Mediu

8 containere de 15 mc pentru deşeuri 
voluminoase POS Mediu

3 containere de 6 mc pentru deşeuri 
periculoase menajere Alte surse

3 containere de 30 mc pentru DEEE
Alte surse 
(producători EEE/ 
asociaţii colective)

Sistem de cântărire POS Mediu

Gherla 36.273 3

13 pres-containere de 24 mc pentru 
deşeurile municipale POS Mediu

6 containere de 15 mc pentru deşeuri 
voluminoase POS Mediu

2 containere de 6 mc pentru deşeuri 
periculoase menajere Alte surse

3 containere de 30 mc pentru DEEE
Alte surse 
(producători EEE/ 
asociaţii colective)

Sistem de cântărire POS Mediu

CMID Cluj 
Napoca

Locaţie Echipamente de colectare

Cluj-
Napoca 
„Tufele 
roşii”

Deşeuri 
voluminoase 30 containere de 15 mc POS Mediu

Deşeuri 
periculoase 
menajere

11 containere de 6 mc Alte surse

DEEE 8 containere de 30 mc
Alte surse 
(producători EEE/ 
asociaţii colective)



Componența Descriere Modul de 
finanţare

Depozit conform 
de deşeuri 

Locaţie
Capacitate 
depozitare 
deşeuri 
(mc)

Echipamente

CMID Cluj 
Napoca

1.350.556 
(celula I)

Instalaţia de biogaz
1 compactor
1 încărcător frontal
3 camioane cu benă basculabilă
Sistemul de cântărire

POS Mediu

5.600.000 
(celula II)

Instalaţia de biogaz
s.a

Alte surse 
(operatorul 
depozitului)

Staţie de sortare

Locaţie
Capacitate 
input 
deşeuri 
(tone/an)

Echipamente

CMID Cluj 
Napoca 91.800

2 Instalaţii de sortare
2 Prese de balotare
12 containere de 24 mc pentru stocarea deşeurilor 
sortate
2 încărcătoare frontale
2 motostivuitoare şi 2 camioane cu cârlig

POS Mediu

Staţie de tratare 
mecano-biologică

Locaţie
Capacitate 
input 
(tone/an)

Echipamente

CMID Cluj 
Napoca 206.400

4 încărcătoare frontale
8 containere
2 shreddere
2 separatoare magnetice
2 ciururi rotative
1 sită de rafinare
1 maşină de transport containere

POS Mediu



Componența Descriere Modul de 
finanţare

Închiderea 
depozitelor 
neconforme

Denumire 
depozit Lucrari

Pata Rât

Impermeabilizare
Împrejmuire
Sistem de colectare gaz
Sistemul de faclă
Sistem de colectare levigat
Sistem colectare ape pluviale
Sistem monitorizare ape subterane

Alte surse

Turda

Impermeabilizare
Împrejmuire
Sistem de colectare gaz
Sistemul de faclă
Sistem de colectare levigat
Sistem colectare ape pluviale
Sistem monitorizare ape subterane

POS Mediu

Câmpia 
Turzii

Impermeabilizare
Împrejmuire
Sistem de colectare gaz
Sistem de colectare levigat
Sistem colectare ape pluviale
Sistem monitorizare ape subterane

POS Mediu

Dej

Impermeabilizare
Împrejmuire
Sistem de colectare gaz
Sistem de colectare levigat
Sistem protecţie inundaţii
Sistem monitorizare ape subterane

POS Mediu

Gherla

Impermeabilizare
Împrejmuire
Sistem de colectare gaz
Sistemul de faclă
Sistem de colectare levigat
Sistem colectare ape pluviale
Sistem monitorizare ape subterane

POS Mediu



Componența Descriere Modul de 
finanţare

Închiderea 
depozitelor 
neconforme

Denumire 
depozit Lucrari

Huedin

Impermeabilizare
Împrejmuire
Sistem de colectare gaz
Sistemul de faclă
Sistem de colectare levigat
Sistem colectare ape pluviale
Sistem monitorizare ape subterane

POS Mediu

Drumuri de acces 
la CMID și Stații 
de transfer

CMID și 
Stații de 
transfer

Drumuri de acces la CMID și Stații de transfer Alte surse



4.2. Împărţirea pe zone de colectare
Pentru a asigura implementarea corespunzătoare a Sistemului de Management Integrat al deşeurilor, judeţul Cluj a fost împărţit 
în 4 zone de colectare, aferente Centrului de Management Integrat al deşeurilor şi staţiilor de transfer. Zonarea a fost realizată 
după cum urmează: 

Zona 1 acoperă partea centrală şi cea de est a judeţului, deservită de unitatea centrală de gestionare a deşeurilor din Cluj-
Napoca. Deşeurile colectate din zona 1 vor fi transportate de autogunoiere direct la Centrul de Management Integrat al 
Deşeurilor (CMID Cluj Napoca).
Zona 2 acoperă partea vestică a judeţului, deservită de staţia de transfer din Huedin. 
Zona 3 acoperă partea sudică a judeţului, deservită de staţia de transfer din Mihai Viteazu. De asemenea, zona va fi deservită de 
2 staţii de sortare mici construite prin proiecte Phare, în Câmpia Turzii cu o capacitate totală de 4,000 tone/an şi în Mihai Viteazu 
cu o capacitate totală de 300 tone/an.

Zona 4 acoperă partea nord-estică a judeţului, deservită de staţia de transfer din Gherla. Zona va fi deservită şi de o staţie mică 
de transfer din Gherla cu o capacitate de 5,000 tone/an, precum şi de o staţie de compostare în Dej cu o capacitate totală de 
1,000 tone/an, construită prin proiect Phare.

Deşeurile colectate în staţiile de transfer vor fi transportate în containere cu ajutorul unor maşini de transport specializate la 
Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID Cluj Napoca).



4.3. Schema de funcţionare SMID



4.4. Activităţi ce urmează a fi desfăşurate în cadrul 
SMID

4.4.1. Activităţi de colectare

Pentru a putea fi reciclate mai ușor, este necesar ca deșeurile să fie depozitate în recipienţi diferiţi 
ţinând cont de categoria din care fac parte. Astfel, fiecărei fracţii de deşeuri îi va fi atribuită o 
culoare distinctă. Astfel:

- pubele albastre vor fi utilizate pentru colectarea hârtiei și cartonului;
- pubele galbene vor fi utilizate pentru colectarea plasticului și metalului;
- pubele verzi vor fi utilizate pentru colectarea sticlei albe sau colorate;
- pubele maro vor fi utilizate pentru colectarea deșeurilor biodegradabile;
- pubele negre vor fi utilizate pentru colectarea deşeurilor reziduale.

Colectarea se va face inițial în sistem cu 4 pubele (una pentru hârtie/carton, una pentru metal 
/ plastic, una pentru sticlă și una pentru fracţia mixtă), urmând ca, ulterior, în urma finalizării 
proiectului şi delegării serviciului de salubritate, sistemul să prevadă şi colectarea separată a 
fracţiei de biodeşeuri, respectiv colectarea pe 5 fracţii.

În cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj vor fi gestionate acele 
categorii de deşeuri din lista Europeană a Deşeurilor care sunt în responsabilitatea autorităţilor 
administraţiilor publice locale, şi anume:

l deşeuri municipale, prin acestea înţelegându-se deşeuri municipale şi asimilabile celor 
menajere, respectiv:

- fracţii colectate separat (deşeuri reciclabile şi deşeuri periculoase, inclusiv deşeurile de 
echipamente electrice şi electronice);
- deşeuri din grădini şi parcuri;
- deşeuri municipale amestecate (deşeuri reziduale);
- deşeuri din pieţe;
- deşeuri stradale;
- deşeuri voluminoase.

l deşeuri de ambalaje provenite de la populaţie – conform legii, autorităţile adminisitraţiei 
publice locale au responsabilităţi în ceea ce priveşte colectarea şi sortarea deşeurilor de 
ambalaje.
l o parte din deşeurile de ambalaje rezultate din industrie, comerţ şi instituţii care nu intră 

sub incidenţa gestionării directe de către generatori.
l deşeurile din construcţii şi demolări provenite din activităţile de renovare ale locuinţelor;
l nămolul de la epurarea apelor uzate orăşeneşti – asigurarea spaţiului de depozitare 

(conform prevederilor legale, maxim 10 % din cantitatea de deşeuri nepericuloase depozitate 
poate fi nămol de epurare, nămol care să îndeplinească condiţiile de acceptare la depozitare).
l deşeurile periculoase din deşeuri municipale.



4 Colectarea separată a deşeurilor municipale şi a deşeurilor din ambalaje

În vederea atingerii ţintelor privind reciclarea/valorificarea deşeurilor de ambalaje, precum 
şi reducerea procentului de deşeu biodegradabil în depozitul ecologic, prin Sistemul de 
Management Integrat al Deşeurilor s-a propus pentru început, colectarea deşeurilor pe 
următoarele fracţii:

l Deşeuri menajere şi asimilabile:
- deşeuri reciclabile din ambalaje (deşeuri de hârtie şi carton, deşeuri de plastic/ 
metal şi deșeuri de sticlă);
- deşeuri biodegradabile (deşeuri alimentare provenite de la 20% din populaţia din 
mediul rural, deşeurile din pieţe);
- deşeuri amestecate (care includ şi fracţie biodegradabilă din deşeurile menajere).

l Deşeuri din parcuri, grădini şi cimitire.
l Deşeuri stradale.
l Alte tipuri de deşeuri (deşeuri voluminoase, DEEE-uri, deşeuri periculoase mici din 
gospodării, deşeuri de moloz în cantităţi mici din renovarea aparatamentelor şi caselor).

Deşeurile reciclabile se vor colecta de pe întregul teritoriu al judeţului, atât din mediul urban, 
cât şi din mediul rural, astfel:

l de la populaţie:
a) în cadrul Unităţilor Administrativ Teritoriale (UAT-urilor) care nu au implementat 
proiecte PHARE CES, în recipienţi asiguraţi de Consiliul Judeţean Cluj /ADI Eco 
Metropolitan Cluj:

- deşeuri de hârtie şi carton din mediul urban şi rural: eurocontainere de 1,1 mc pe 
platformele de pre-colectare;
- deşeuri de sticlă din mediul urban şi rural : eurocontainere de 1,1 mc pe 
platformele de pre-colectare;
- deşeuri de plastic şi metal din mediul urban şi rural : eurocontainere de 1,1 mc pe 
platformele de pre-colectare.

b) în cadrul UAT-urilor care au implementat proiecte PHARE CES - în recipienţii 
asiguraţi prin aceste proiecte şi de către operatorii de salubrizare desemnaţi;
c) în cadrul UAT-urilor care au încheiat parteneriate cu asociaţiile colective care preiau 
responsabilitatea producătorilor de ambalaje se realizează şi colectarea în recipienţi 
de colectare specifici, furnizaţi de aceste asociaţii, amplasate în puncte de colectare pe 
domeniul public;
l sectorul comercial/industrial/instituţii publice:

- deşeurile reciclabile de hârtie şi carton vor fi colectate în recipienţi adecvaţi puşi 
la dispoziţie de operatorul de salubrizare, după caz în chirie, contra cost sau gratuit; 
- deşeurile reciclabile de plastic şi metal vor fi colectate în recipienţi puşi la 
dispoziţie de operatorul de salubrizare, după caz în chirie, contra cost sau gratuit;
- deşeurile de sticlă vor fi colectate în recipienţi puşi la dispoziţie de operatorul de 
salubrizare, după caz în chirie, contra cost sau gratuit.



Deşeurile biodegradabile se vor colecta pe raza întregului judeţ. Este vorba de acele deşeuri care suferă descompuneri 
anaerobe sau aerobe, precum: deşeurile alimentare, deşeurile din grădini şi pieţe, deşeurile din parcuri şi grădini. Colectarea se 
va realiza astfel:

În zona urbană se va implementa colectarea deşeurilor biodegradabile, după cum urmează:
l deşeuri verzi din parcuri, grădini şi cimitire: colectare cu maşini adecvate ale operatorului de spaţii verzi;
l deşeuri organice din pieţe: colectare în recipienţi adecvaţi ermetic închişi şi transportaţi cu autospeciale adecvate ale 
operatorului de salubrizare.

În zona rurală colectarea deşeurilor biodegradabile va fi implementată după cum urmează:
l deşeurile organice de la populaţie: prin compostarea în gospodăriile proprii (pentru 20% din populaţia din mediul rural 
se va asigura gratuit o unitate individuală de compostare);
l deşeuri verzi din parcuri, grădini şi cimitire: colectare cu maşini adecvate ale operatorului de spaţii verzi;
l deşeuri organice din pieţe: colectare în recipienţi adecvaţi ermetic închişi şi transportaţi cu autospeciale adecvate ale 
operatorului de salubrizare.

Principalele avantaje ale compostării deşeurilor biodegradabile: 

l asigură protecţia mediului înconjurător;
l reduc costurile pentru serviciile de salubritate, dacă se optează pentru compostare în gospodărie;
l constituie o metodă eficientă de reciclare pentru reziduurile din mediul rural;
l se obţine un îngrăşământ valoros pentru agricultură, compostul fiind fertilizantul ideal pentru grădină şi este recomandat în 
special pentru răsaduri, înlocuind eficient mari cantităţi de îngrăşăminte chimice;
l compostul este un excelent condiţionator de sol, îmbunătăţeşte structura solului, are un aport important de materie organică 
şi reduce potenţialul pentru eroziunea solului;
l utilizarea compostului conduce la reducerea poluării difuze din agricultură.



Pentru deşeurile mixte (în amestec), colectarea lor se va realiza după cum urmează: 

În zona urbană:
l zona cu case: colectare în recipienţi de colectare adecvaţi, de diferite dimensiuni, furnizaţi de operatorii de salubrizare – 
din poartă în poartă;
l zona cu blocuri: colectare în recipienţi de diferite dimensiuni, furnizaţi de operatorii de salubrizare – pe platformele de 
pre-colectare;
l sectorul comercial, instituţional şi industrial: colectare în recipienţi proprii.

În zona rurală:
l de la populaţie: colectare în recipienţi de colectare adecvaţi, de diferite dimensiuni, furnizaţi de operatorii de salubrizare 
– din poartă în poartă;
l din sectorul comercial, instituţional şi industrial: recipienţi adecvaţi puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare, după 
caz în chirie, contra cost sau gratuit.

Deşeurile stradale vor fi colectate în recipienţi adecvaţi, puşi la dispoziţie de operatorul de salubrizare, amplasaţi pe domeniul 
public, atât în mediul urban cât şi în mediul rural.

Alte deşeuri care se colectează separat în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor sunt deşeurile voluminoase, 
deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE-urile) şi deşeurile periculoase mici din gospodării. 

DEEE-urile sunt produse scoase din uz care includ o gamă variată de articole electrice şi electronice precum: frigidere, 
echipamente IT şi de telecomunicaţii, congelatoare, instrumente electrice şi electronice, maşini de spălat, echipamente 
medicale, instrumente de monitorizare şi control, uscătoare de păr, tocătoare automate, televizoare etc. După colectarea 
separată a acestora, următoarele etape de gestionare sunt dezasamblarea şi reciclarea în fabrici de reciclare.  



Deşeurile periculoase casnice includ: detergenţi, medicamente, deşeurile de acumulatori, becuri uzate, vopsele, etc. În prezent, 
principalele metode de tratare sunt colectarea separată şi reciclarea, tratarea fizică și chimică, incinerarea şi depozitarea 
acestora. Doar o mică parte din acest flux de deşeuri sunt colectate separat şi apoi reciclate (baterii auto, ulei uzat, bateriile 
telefoanelor mobile) de către producatorii, importatorii şi firmele care comercializează ulei de motor şi baterii auto, precum şi 
reţelele de telefonie mobilă. 

În cadrul SMID, DEEE-urile şi Deşeurile periculoase casnice vor fi colectate în cadrul campaniilor de colectare, la cerere sau prin 
aport voluntar în containere distribuite în cadrul staţiilor de transfer şi a CMID Cluj-Napoca.

4 Colectarea separată a deşeurilor de construcţii şi demolări
Colectarea deşeurilor de construcţii şi demolări generate de populaţie din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară 
a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală pe teritoriul administrativ al localităţilor este responsabilitatea 
administraţiilor publice locale şi activitatea va fi concesionată operatorului de salubrizare menajeră.
Prin proiectul SMID nu sunt prevăzute investiţii pentru colectarea, valorificarea sau depozitarea finală a acestor deşeuri. 
Colectarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări se face în recipientele puse la dispoziţie de către 
Operatorul de salubrizare (containere metalice), la cererea generatorilor de deşeuri, plata făcându-se în baza unui contract de 
prestări servicii încheiat cu generatorul.

4 Gestionarea nămolurilor de la staţiile de epurare orăşeneşti
Nămolurile vor fi generate şi gestionate (colectare, tratare, transport) de operatorii staţiilor de epurare orăşeneşti din judeţul 
Cluj. Prin proiectul SMID Cluj se prevede asigurarea spaţiului de depozitare pentru acest nămol în celula de depozitare a 
deşeurilor, din cadrul CMID Cluj Napoca (conform prevederilor legale, maxim 10 % din cantitatea de deşeuri nepericuloase 
depozitate poate fi nămol de epurare, nămol care să îndeplinească condiţiile de acceptare la depozitare).

4.4.2. Transportul şi transferul deşeurilor 

Transportul deşeurilor municipale şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza către staţiile de transfer, respectiv CMID Cluj Napoca, 
cu ajutorul autospecialelor de transport specializate, ale operatorilor de salubrizare, fie că sunt autogunoiere compactoare (de 
diferite capacităţi), fie că sunt specializate pentru transportul deşeurilor vegetale sau stradale.
În cadrul staţiilor de transfer, deşeurile municipale vor fi compactate şi introduse în pres-containere sau containere simple, pe 
categoriile menţionate mai sus, pentru a fi transferate către instalaţiile din cadrul CMID Cluj Napoca cu ajutorul autospecialelor 
de transport - containere cu hook-lift. Staţia de transfer din Mihai Viteazu este singura din cele trei staţii care va opera cu o 
instalaţie de compactare fixă (care va transfera deşeurile compactate în containere de 24 mc simple), celelalte două staţii fiind 
dotate doar cu prescontainere, care, după umplere la capacitatea optimă, vor fi transportate la CMID.
În cadrul staţiilor de transfer şi la CMID sunt prevăzute şi zone pentru depozitarea temporară a următoarelor deşeuri:

- deşeuri voluminoase;
- deşeuri periculoase din deşeuri menajere;
- deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE).

Colectarea acestor deşeuri presupune un flux separat de celelalte deşeuri municipale, atât până în staţiile de transfer cât şi 



din staţiile de transfer mai departe. Nici unul din aceste deşeuri nu vor ajunge în CMID (cu 
excepţia celor din zona 1, pentru care există chiar în cadrul CMID Cluj Napoca amenajat un 
punct de colectare).

Capacităţile staţiilor de transfer au fost calculate luându-se în considerare populaţia 
generatoare de deşeuri din zona deservită de fiecare staţie. Fluxurile de deşeuri speciale 
(voluminoase, DEEE-uri, deşeuri periculoase menajere) vor fi colectate în staţiile de transfer, şi 
vor fi evacuate din staţia de transfer doar pe bază de acorduri/contracte de tratare/eliminare 
cu operatori economici autorizaţi pentru aceste activităţi, cu respectarea legislaţiei naţionale 
şi europene privind transporturile de deşeuri.
Anual, din cantitatea totală de deşeuri menajere, se estimează un procent de 0,5% de deşeuri 
periculoase menajere şi un procent de 5% de deşeuri voluminoase.

4.4.3. Sortarea deşeurilor reciclabile

Staţia de sortare din cadrul CMID Cluj Napoca are în cuprinsul său două linii de sortare 
independente amplasate într-o hală metalică cu podea de beton, de aproximativ 5.000 mp, 
cuprinzând:

l spaţiu de recepţie şi stocare temporară a deşeurilor reciclabile mixte;
l 2 instalaţii de sortare:
- benzi pentru transportul deşeurilor la benzile de sortare manuală;
- platforma superioară, plasata la 3- 4 metri deasupra podelei clădirii;
- linii de sortare manuală, pe platforma superioară a halei, formate din benzi 
transportoare lente, cu 12 secţiuni de separare, fiecare cu câte 2 deschideri pentru primirea 
deşeurilor reciclabile;
- unitate de separare magnetică a metalelor feroase, la capătul benzilor de sortare 
manuală;
- compartimente de stocare temporară a materialelor sortate, amenajate sub benzile de 
sortare, separate prin pereţi metalici;
- benzi pentru transportul materilalelor sortate la unitatea de balotare;
- unitatea de balotare, pentru compactarea materialele sortate (plastic, hârtie, metal, cu 
excepţia sticlei, care va fi colectată în containere speciale, fără compactare).
l spaţiu de depozitare a materialelor sortate balotate până la valorificare, cu suprafaţa de 
aproximativ 600 mp.
l sistem de control al aerului în hala de sortare, cuprinzând:
- reţea de conducte pentru colectarea aerului poluat din toate punctele cu emisii de praf şi 
miros din hală;
- unitate de tratare a aerului poluat- filtru cu saci.
l sistem de furnizare a aerului proaspăt în zonele de sortare manuală.
l cameră de control, pentru controlul automatizat al instalaţiilor din staţia de sortare.

Staţia de sortare este prevăzută să funcţioneze 312 zile pe an, în 2 schimburi de 6 ore, pe fiecare 
linie putând fi sortate cca 147,5 tone/zi.



Fluxul staţiei de sortare (estimări 2013):

Varianta optimă aleasă este aceea de operare a unei capacităţi de 91.800 tone/an, cu obţinerea a cca 53.300 tone/an deşeuri 
reciclabile, sortate pe patru mari categorii de deşeuri (12 fracţii în total): 

- hârtie/carton (3 fracţii: carton, hârtie imprimată, amestec hârtie), 
- metalice (2 fracţii: feroase şi neferoase), 
- plastic (5 fracţii: folie, PEID, PET, PVC şi altele) şi 
- sticlă (2 fracţii: sticlă colorată şi sticlă albă). 

4.4.4. Tratarea deşeurilor biodegradabile

În vederea atingerii ţintelor privind reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate, tratarea deşeurilor biodegradabile 
urmează a se realiza prin:

l compostarea la locul de generare (în gospodării) a fracţiunilor organice din mediul rural (20% din populaţia din mediul 
rural);
l colectarea separată a deşeurilor din parcuri şi grădini şi a deşeurilor organice din pieţe şi tratarea lor pentru obţinerea de 
compost;
l tratarea biologică a deşeurilor mixte într-o staţie de tratare mecano-biologică.

Staţia de tratare mecano-biologică are o capacitate de 206.376 tone/an şi face parte din Centrul de Management Integrat al 
Deşeurilor Cluj Napoca.

circa 91.788 t/an

Staţie sortare Circa38.459 tone/an
refuz de sortare 

Depozit 
circa 53.248 t/an deșeuri reciclabile:

deşeuri reciclabile colectate separat 
(cu exceţia deşeurilor lemnoase) 

- 22.416 t/an hartie și carton; 
- 17.571 t/an plastic; 
- 8.317 t/an metal
- 4.944 t/an sticla



Varianta tehnică aleasă prin Studiul de Fezabilitate permite 
organizarea unui flux separat în staţia de tratare mecano-
biologică pentru deşeurile preponderent organice, astfel încât 
să fie tratate în brazde separate de celelalte deşeuri reziduale 
cu conţinut biodegradabil, cu obţinerea unui compost de bună 
calitate, valorificabil în agricultură.
Staţia de tratare mecano-biologică are capacitatea de 206.400 
tone/an. Funcţionarea staţiei de compostare din cadrul CMID se 
se va desfăşura pe o suprafaţă totală de 37.000 mc, amenajată 
din:
l platformă betonată, acoperită, pentru recepţia deşeurilor;

l hală pentru Unitatea de pretratare, cu 2 linii de tratare mecanică, fiecare cu:
- mărunţitor;
- magnet permanent, pentru separarea materialelor feroase;
- ciur rotativ.

l sistem de control al aerului în hala de pretratare, cuprinzând:
- reţea de conducte pentru colectarea aerului poluat din toate punctele cu emisii de praf şi miros din hală;
- unitate de tratare a aerului poluat (filtru cu saci, pentru reţinerea prafului, biofiltru pentru dezodorizare);
- sistem de furnizare a aerului proaspăt;
- sistem automat de supravegehere a temperaturii, umidităţii şi căderii de presiune.

l platformă de tratare, cu 2 linii de tratare biologică, în suprafaţa de aproximativ 13000 m, amenajate astfel:
- pereţi de beton;
- sistem de acoperire a grămezilor de tratare cu membrană rezistentă la apă, care va avea partea centrală 
semipermeabilă, cu rolul de dezodorizare şi a lăsă sa treacă aerul suflat în materialul organic, iar partea marginală, din 
polietilena ramforsată;
- maşină de înfaşurat pentru manevraea sistemului de acoperire;
- sistem de aerare forţată, la partea inferioră a grămezilor;
- sistem de umidificare a materialului din grămezi;
- sistem de colectare levigat;
- sistem de control automat a gradului de aerare, a temperaturii şi umidităţii în grămezi.

l unitate de rafinare: platformă cu sistem de separare prin cernere a fracţiunii organice stabilizate rezultate din celulele de 
tratare biologică.
l clădire administrativă.

Staţia va fi deschisa 6 zile pe săptămână;
Timp de funcţionare: 312 de zile pe an, 2 schimburi de câte 7 ore

Ţinta de deşeuri biodegradabile care trebuie reduse la depozitare pentru anul 2013, pentru judeţul Cluj este de 117.000 tone (din 
cele 195.000 tone estimate a fi generate), iar pentru 2016 este de 142.000 tone (din cele 196.000 tone estimate a se genera).

În urma tratării deşeurilor în staţia de tratare mecano-biologică se estimează producerea unui material asemănător compostului 
(CLO – compost like output). CLO-ul poate fi utilizat ca material de acoperire în celula de depozitare a CMID (vor fi necesare cca 
30.000 tone/an). Este estimată producţia a 54.163 tone/an CLO şi a cca 124 082 tone/an reziduu, care va fi eliminat pe depozit.



Fluxul de deşeuri în cadrul instalaţiei de tratare mecano-biologică.

4.4.5. Depozitare

Depozitul conform este proiectat cu o capacitate totală de circa 6,9 milioane mc, din care prima celulă are o capacitate 
depozitare deşeuri de cca 1.350.556 mc. Perioada totală de viaţă estimată pentru depozit este de 24 ani, din care prima celula 5 
ani. 

Tipurile de deşeuri care urmează a fi depozitate sunt următoarele:
l refuzul staţiilor de sortare existente pe teritoriul judeţului;
l refuzul staţiei de compostare care operează la Dej;

Tratare biologica

Sortare/ 
Rafinare

pierderi prin degradare

refuz de sortare

Depozit Feleacu

refuz de la rafinare

deşeuri umede
(cu conţinut mare de biodegradabil)

Descompunere intensă
20 zile

deşeuri din parcuri, grădini
si pieţe

deşeuri metalice

material stabilizat - CLO

deşeuri reziduale (fracţia umedă 
din deşeuri menajere şi asimilabile) 

Recepţie/
Pre-tratare



l refuzul staţiei de sortare din cadrul CMID Cluj Napoca;
l refuzul de la pre-tratarea deşeurilor şi de la rafinarea materialului stabilizat rezultate de la instalaţia de tratare mecano-
biologică;
l deşeurile stradale din întregul judeţ;
l nămolurile rezultate de la staţiile de epurare orăşeneşti proporţie de 1:10, ceea ce implică o cantitate totală de nămol 
depozitată de aproximativ 20.000 – 22.000 tone/an cu min. 35 % substanță uscată.

Materialul inertizat rezultat la tratarea biologică a deşeurilor reziduale va fi folosit ca material de acoperire zilnică a deşeurilor 
depozitate.

4.4.6. Închiderea depozitelor de deşeuri neconforme

Judeţul Cluj are 6 depozite de deşeuri urbane neconforme care trebuie închise şi ecologizate. Suprafaţa totală a acestor depozite 
este de cca 26,70 ha, cu un volum total estimat de deşeuri depozitate de 3,5 milioane mc. 

Depozitele închise vor trebui să fie monitorizate pe o durată de minim 30 de ani, timp în care vor fi urmărite nivelul şi calitatea 
apelor subterane, se va asigura buna funcţionare a sistemelor de captare a gazelor de depozit şi va fi monitorizată cantitatea şi 
calitatea levigatului colectat.

Prin Proiect vor fi finanţate lucrările de închidere pentru următoarele depozite urbane neconforme:
l Depozitul de deşeuri Turda;
l Depozitul de deşeuri Câmpia Turzii;
l Depozitul de deşeuri Cetan – Dej;
l Depozitul de deşeuri Gherla;
l Depozitul de deşeuri Huedin. 

Lucrările de închidere finanţate, care vor fi realizate în conformitate cu prevederile legale (HG 349/2005 privind depozitarea 
deşeurilor) şi Normativul tehnic privind depozitarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul nr. 757/2004, presupun:

l Realizarea impermeabilizării suprafeţei depozitului;
l Montarea instalaţiei de biogaz;
l Montarea instalaţiei de colectare a levigatului;
l Împrejmuirea depozitului şi construcţia porţii de acces.



5. Prevenirea şi reducerea cantităților 
de deșeuri generate 
Prevenirea este primul pas în ierarhia deşeurilor, ca prima opţiune pentru evitarea generării de deşeuri prin luarea de acţiuni şi 
măsuri încă din faza de proiectare sau prin eficientizarea proceselor. În acest sens, primul obiectiv al Politicii Uniunii Europene 
în domeniul gestionării deşeurilor este reducerea la minimum a impactelor negative rezultate din generarea deşeurilor asupra 
sănătăţii populaţiei şi asupra mediului.  Prin această politică se urmăreşte  reducerea  consumului de resurse şi favorizeaza 
aplicarii  “ierarhiei deşeurilor”. Ierarhia prezintă  diferitele opţiuni de gestionare a deşeurilor, de la cea mai bună, la cea mai 
puţin bună opţiune pentru mediu şi sănătate, astfel: prevenirea, reutilizarea, reciclarea, recuperarea de energie şi tratare prin 
incinerare sau depozitare. 

Pentru atingerea celor mai bune rezultate este nevoie de iniţierea unui 
plan de prevenire a deşeurilor în care să fie implicaţi atât consumatorii cât 
şi producătorii. In ceea ce priveşte consumatorii, principalele metode de 
prevenire cu câteva exemple concrete sunt:

Reducerea cantităţilor de deşeuri generate: Reducerea acestor cantităţi se 
poate realiza prin luarea în considerare a mai multor opţiuni, printre care:
- Alegeţi produsele confecţionate din materiale reciclate şi care pot fi uşor 
reciclate;
- Când alegeţi între două produse similare, cumpăraţi-l pe cel care are mai 
puţine ambalaje inutile;

- Analizaţi dacă este necesar să achiziţionaţi alimente preambalate atâta vreme cât acestea pot fi achiziţionate 
neambalate;
- Identificaţi si frecventaţi magazinele care stochează produsele fără ambalaj sau cu puţin ambalaj;
- Reutilizaţi pungile pentru transportarea produselor şi utilizaţi pungi confecţionate din material reciclabil;
- Luaţi în considerare achiziţionarea de cantităţi mai mari sau pachete economice de produse pe care le utilizaţi frecvent. 
Aceste pachete au în general mai puţin ambalaj pe unitatea de produs.

Reutilizare: Reutilizarea unui obiect sau produs, înseamnă folosirea acestuia de mai multe ori şi/sau schimbarea utilităţii produselor:
- Asiguraţi-vă că pentru imprimante sau aparate fax puteţi folosi cartuşe reîncărcabile;
- Căutaţi articole care au posibilitatea să fie reîncărcate sau reumplute. De exemplu: unele sticle şi recipiente pentru 
băuturi şi detergent sunt proiectate pentru reumplerea şi refolosirea acestora;
-  Încercaţi utilizarea creativă a ambalajelor/recipientelor. De exemplu: utilizarea paleţilor pentru confecţionarea de mobilier.

Repararea produselor durabile: Anumite produse care au termen lung de viaţă pot fi reparate/recondiţionate şi astfel utilizate 
pentru o perioadă mai lungă de timp. Astfel, anumite măsuri ce pot fi luate în acest sens sunt:

- Alegeţi aparatură casnică şi echipamente electronice de folosinţă îndelungată şi cu perioade de garanţie extinse;
- Păstraţi aparatele în stare bună de funcţionare prin urmarea instrucţiunilor producătorilor;
- Schimbaţi anvelopele in funcţie de anotimp pentru reducerea uzurii acestora;
- Dacă este posibil, reparaţi hainele şi încălţămintea.



Există, în general, două tipuri de tarife avute în vedere pentru toate activitățile viitoare in domeniul deşeurilor în județul Cluj, 
inclusiv cele de colectare:

- pentru gospodării;
- pentru utilizatorii comerciali, denumiți în continuare unități economice.

Tariful va fi aplicat în mod unitar (tarif unic) de către fiecare operator de colectare (pentru fiecare zonă, cu precizarea că va exista 
un tarif diferenţiat între mediul urban şi mediul rural. Tarifele plătite de populaţie (diferenţiat pe mediul urban/rural) nu va putea 
depăşi planul  anual de evoluţie al tarifelor.

Stabilirea  nivelului acestora pentru urmatorii ani a tinut cont de gradul de suportabilitate al populaţiei, astfel încât tariful 
cu TVA pentru populaţie să nu depăşească 1,8% din veniturile aferente decilei  cu cele mai mici venituri, pe de o parte, şi 
sustenabilitatea financiară a sistemului, pe de altă parte.  

Tariful maxim posibil pentru utilizatori (de exemplu, limita de tarifare fără TVA, pentru utilizatorii de uz casnic) ajunge de la 
201,61 RON/t în anul 2012 la  333,86 RON/t în anul 2031, creşterea graduală a tarifelor ţinând cont de factori economici şi sociali 
precum: prognoze legate de inflaţie şi de modificarea costurilor de operare, prognoze privind evoluţia veniturilor populaţiei, 
modificări ale cantităţilor de deşeuri generate, etc. 

6. Tarifare



Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform Contractului de finanţare)

An

Tarif în lei/t, fără TVA Tarif în lei/persoană/lună (populaţie), 
inclusiv TVA

Tarif pentru 
populaţie

Gradul de 
suportabili-
tate (în % din 
venitul pe 
gospodărie din 
decila cea mai 
saracă)

Tarif pentru 
agenţii 
economici

Media Zona urbană Zona rurală

2009 201.61 1.97% 201.61
2010 201.61 1.95% 245.69
2011 201.61 1.93% 289.78 5.82 7.55 2.33
2012 201.61 1.90% 333.86 5.92 7.61 2.35
2013 201,61 1.84% 333.86 5.96 7.67 2.52
2014 205.10 1,80% 333,86 6,12 7,87 2,58
2015 214,55 1,80% 333,86 6,45 8,30 2,72
2016 223,19 1,80% 333,86 6,78 8,70 2,85
2017 232,09 1,80% 333,86 7,11 9,12 3,05
2018 240,51 1,80% 333,86 7,42 9,53 3,18
2019 249,05 1,80% 333,86 7,75 9,94 3,32
2020 258,32 1,80% 333,86 8,10 10,40 3,47
2021 266,51 1,80% 333,86 8,42 10,81 3,61
2022 275,04 1,80% 333,86 8,76 11,25 3,75
2023 283,82 1,80% 333,86 9,11 11,70 3,90
2024 292,85 1,80% 333,86 9,48 12,17 4,05
2025 301,94 1,80% 333,86 9,86 12,65 4,21
2026 310,65 1,80% 333,86 10,25 13,12 4,39
2027 320,15 1,80% 333,86 10,65 13,63 4,64
2028 329,96 1,80% 333,86 11,08 14,16 4,84
2029 333,86 1,77% 333,86 11,30 14,44 4,96
2030 333,86 1,71% 333,86 11,39 14,55 5,02
2031 333,86 1,66% 333,86 11,49 14,67 5,07
2032 333,86 1,61% 333,86 11,58 14,79 5,11




