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Spitalul Orãºenesc
Urlaþi ºi-a reluat
activitatea

Proiectul “Be Active Romania
2020” a ajuns ºi la Urlaþi

Anul acesta, trecerea
la ora de iarnã se face în
noaptea de 24 spre 25
octombrie, când ora 4:00
va deveni ora 3:00. 

Ultimele informaþii indicã
faptul cã anul 2020 ar putea fi
ultimul în care se produce
aceastã schimbare, o decizie

oficialã urmând sã se ia 
începând cu anul viitor. 

Iniþial, anunþul trebuia sã
aibã loc în luna aprilie 2020,
dar din cauza pandemiei de
Covid-19, demersul a fost
amânat. Trecerea la ora de
iarnã este momentul în care
noaptea devine mai lungã ºi
ziua devine mai scurtã.
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Ora de iarnã 2020. Dãm ceasurile înapoi

 Poliþia Localã Urlaþi
0244/70.85.70
Poliþia Naþionalã
0244/27.13.10
Pompieri Urlaþi
0751/16.33.80
Liceul Urlaþi 0244/27.13.16
Spitalul Orãºenesc Urlaþi
0244/27.25.18
Primãria oraºului Urlaþi
0244/27.14.29 (centrala)

Telefoane Utile 

Andra ºi Cãtãlin
Mãruþã - vizitã
surprizã la
Fundaþia “Bucuria
Ajutorului” Urlaþi
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Noi lucrãri de
modernizare
pe raza
oraºului

Informaþii utile
despre gripã ºi
COVID-19
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Suntem în mãsurã sã vã
anunþãm cã lucrãrile la noua Piaþã
Centralã din Urlaþi vor demara în
cel mai scurt timp. 

Astfel, aºa cum am aflat de la dl.
Viceprimar Stan Lazãr, a fost desem-
nat câºtigãtorul în urma licitaþiei pen-
tru acest proiect, lucrãrile la noua
piaþã urmând sã demareze de luna
viitoare. SC Fraicom SRL este firma
câºtigãtoare a licitaþiei, care va trebui
sã finalizeze proiectul în termen de 8
luni. Valoarea totalã a construcþiei este
de 1.293.482,12 lei (cu TVA), iar noua
Piaþã Centralã din Urlaþi (care se va
ridica pe actuala locaþie) va fi inaugu-
ratã la cele mai înalte standarde. 

Noua Piaþã Centralã
din Urlaþi va fi una ultra-
modernã. Pe lângã spaþii
bine delimitate, pentru
comercializarea diferite-
lor produse (printre care
ºi peºte proaspãt), noua
construcþie va beneficia de
grupuri sanitare, o parcare,
dar ºi perdele de aer cald sau
rece (dupã anotimp). 

Pe de altã parte, începând de anul
viitor, douã strãzi importante din
oraº vor suporta ample lucrãri de
modernizare. Este vorba despre
strãzile Eternitãþii ºi Cuza Vodã,

De luna viitoare, încep lucrãrile 
la noua Piaþã Centralã din Urlaþi

care vor beneficia de noi covoare
asfaltice (cu guri noi de canalizare),
spaþii verzi pe trotuare, dar ºi borduri
noi. 



GAZETA de URLAÞI

Inspector, Diana Rãducanu

1. Hotãrârea nr.64/22.09.2020
privind aprobarea plãþii cheltuielilor
cu naveta cadrelor didactice din
ªcoala Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile martie,
mai ºi iunie 2020.

2. Hotãrârea nr.65/22.09.2020
privind darea în administrare a
vehiculului - microbuz M2, marca
FIAT, bun ce aparþine domeniului 
privat al oraºului Urlaþi, cãtre ªcoala
Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”, Oraºul
Urlaþi.

3. Hotãrârea nr.66/22.09.2020
privind rectificarea bugetului general
al unitãþii administrativ-teritoriale pe
anul 2020.

Hotãrâri adoptate 
de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în
ºedinþa ordinarã din 
22 septembrie 2020:

Informaþii utile despre gripã ºi COVID-19
Noul coronavirus afecteazã

în mod disproporþionat popu-
laþiile vulnerabile, inclusiv per-
soanele în vârstã ºi cele cu boli
cronice, cum ar fi diabetul ºi
boli de inimã ºi plãmâni. 

În fiecare an, aceiaºi indivizi
sunt cei mai afectaþi de gripa
sezonierã. Estimãrile cercetãto-
rilor “Centers for Disease Con-
trol and Prevention” (CDC)
sugereazã ca 70-85% din decese-
le cauzate de gripã au avut loc
în rândul persoanelor în vârstã
de 65 de ani ºi mai mult. Gripa
poate duce la spitalizãri, pe-
rioade lungi de recuperare, pre-
cum ºi la complicaþii acute sau
pe termen lung.

Care este diferenþa 
dintre gripã ºi COVID-19?
Gripa ºi COVID-19 sunt boli

respiratorii contagioase, dar
sunt cauzate de virusuri dife-
rite. COVID-19 este cauzatã de
infecþia cu noul coronavirus
(numit SARS-CoV-2), iar gripa
este cauzatã de infecþia cu viru-
suri gripale. Deoarece unele
dintre simptomele gripei ºi
COVID-19 sunt similare, cele
douã afecþiuni pot fi greu de
diferenþiat doar pe bazã de
simptome, iar testarea poate fi
necesarã pentru a ajuta la con-
firmarea diagnosticului. Gripa ºi
COVID-19 au multe caracteristici
comune.

Va exista gripa 
împreunã cu COVID-19
toamna ºi iarna?
Deºi nu este posibil sã se

spunã cu certitudine ce se va
întâmpla toamna ºi iarna, este
probabil ca virusurile gripale ºi
virusul care provoacã COVID-19
sã se rãspândeascã. În acest con-
text, vaccinarea antigripalã va fi
mai importantã ca niciodatã.

Pot avea gripã ºi 
COVID-19 în acelaºi timp?
Da. Mediciii spun cã este

posibil sã aveþi gripã (precum ºi
alte boli respiratorii) ºi COVID-
19 în acelaºi timp. Experþii încã
studiazã cât de obiºnuit poate fi
acest lucru.

Un vaccin antigripal mã
va proteja împotriva 
COVID-19?
Vaccinarea antigripalã nu vã

va proteja împotriva COVID-19,
însã vaccinarea antigripalã are
multe alte avantaje importante.

S-a demonstrat cã vaccinurile
antigripale reduc riscul îmbol-
nãvirii, spitalizãrii ºi decesului.
Vaccinarea antigripalã în aceas-
tã toamnã va fi mai importantã
ca niciodatã, nu numai pentru a
vã reduce riscul de a contacta
virusul gripal, dar ºi pentru a
ajuta la conservarea resurselor
potenþiale de îngrijire a sãnãtãþii.

COVID-19 este mai 
periculos decât gripa?
Gripa ºi COVID-19 pot provo-

ca boli grave, inclusiv boli care
duc la spitalizare sau deces.
Deºi încã mai existã multe de
învãþat despre COVID-19, în
acest moment se pare cã
COVID-19 are mortalitate mai
ridicatã decât gripa sezonierã;
cu toate acestea, este prea de-
vreme pentru a trage concluzii
din datele actuale. Acest lucru
se poate schimba pe mãsurã ce
aflãm mai multe despre nu-
mãrul de persoane infectate
care au/au avut forme uºoare.
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Componenþa Consiliului Local Urlaþi 

În urma voturilor cetãþenilor,
exprimate la alegerile locale din
data de 27 septembrie, PNL a
obþinut o victorie categoricã ºi la
Urlaþi. Aºa dupã cum se ºtie
Primarul Marian Mãchiþescu a
obþinut un nou mandat în fruntea
autoritãþii publice locale Urlaþi, la
o diferenþã covârºitoare în faþa
candidatului plasat pe locul doi. 

Iatã cum se prezintã componenþa
Consiliului Local Urlaþi, 
în mandatul 2020-2024:
1. STAN Lazãr - PNL
2. STANCIU Corneliu-Nicolae - PNL
3. BÃDOIU Gheorghe - PNL
4. ALEXANDRESCU George-Alin - PNL
5. ANASTASE Maria - PNL
6. RISTACHE Valeria - PNL
7. SMARANDA Alexandru - PNL
8. BARBU Aurica - PNL
9. MACHE Nicolae - PNL

10. BOLGIU Costin - Alianþa Pro 
Urlaþi (PSD - PRO România)
11. TUDOR Iftim Constantin -
Alianþa Pro Urlaþi(PSD - PRO
România)
12. DOBRE Marian - Alianþa Pro
Urlaþi (PSD - PRO România)
13. PUªCAªU Gabriel Bogdan - Alianþa
Pro Urlaþi (PSD - PRO România)
14. IVAN Cecilia Diana - Alianþa
Pro Urlaþi (PSD - PRO România)
15. CEAUª Nicolae Sorin - Alianþa
USR Plus
16. CRISBÃªANU Mircea Ioan -
Alianþa USR Plus
17. DRÃGAN Liviu - ALDE

Ca drept consecinþã,

PNL a obþinut ºi majoritatea

în Consiliul Local, cu un

numãr de 9 consilieri.

Alianþa Pro Urlaþi (PSD - PRO

România) - 5 consilieri,

Alianþa USR Plus - 2 consilieri,

ALDE - 1 consilier.

Teatrul devine materie
opþionalã în ºcoli,
începând cu clasa a III-a

Prezentã la deschi-
derea anului universitar
al Universitãþii de Artã
Teatralã ºi Cinema-
tograficã “I.L. Caragiale”,
Monica Anisie - minis-
trul Educaþiei, a anunþat
cã teatrul va deveni
materie opþionalã în
ºcoli începând cu acest
an ºcolar. Iniþiativa
aparþine UNATC.

Ministerul Educaþiei
a aprobat, prin ordin de
ministru, ca elevii sã
studieze la clasele a III-a
ºi a IV-a disciplina 
“Eu ºi scena”, la clasele
a VI-a ºi a VII-a disci-
plina “Teatrul ºi noi”,
iar la clasele a X-a ºi a
XI-a disciplina
“Laboratorul de
teatru”.

“Ca profesor de
limba ºi literatura
românã, ºi ministru,
consider cã acesta este
un moment important
pentru educaþie, un
moment care rãspunde
recomandãrilor Uniunii
Europene (pentru com-

petenþele cheie pentru
învãþarea pe tot par-
cursul vieþii, în care
sunt incluse ºi compe-
tenþele artistice), Decla-
raþiei de la Frankfurt
privind educaþia prin
arte ºi recomandãrilor
UNESCO privind agenda
de la Seul, în care se
precizeazã cã sprijinirea
artei în educaþie
sporeºte activitãþile cre-
ative ºi inovative ale
societãþii”, a declarat
ministrul Educaþiei.

Ministerul Educaþiei
nu a explicat, deocam-
datã, cum va fi posibilã
predarea celor 3 disci-
pline noi în ºcoli, ce fel
de profesori le vor
preda ºi nici dacã sunt
suficienþi dascãli formaþi
în acest sens. De aseme-
nea, nu se ºtie în ce
mãsurã aceste disci-
pline vor putea fi pre-
date în anul pandemiei,
în învãþãmântul online
sau în sistem hibrid.

în mandatul 2020-2024
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Primãria Urlaþi, prin 
Serviciul de Administrare 
a Domeniului Public ºi
Privat, a demarat o serie de
lucrãri de reabilitare ºi
amenajare a staþiilor de
aºteptare din oraº.

Este, de altfel, un lucru cât
se poate de firesc ºi necesar -
cu scopul de a oferi cetãþe-
nilor condiþii normale ºi de-
cente în aceste spaþii de aº-
teptare.

Pentru cã aceste lucrãri au
atras, în mediul online, co-
mentarii cu privire ºi la asfal-
tarea unor segmente de dru-
muri, vã anunþãm pe aceastã
cale cã aceste probleme sunt
cunoscute de cãtre Primarul
Marian Mãchiþescu ºi cã aces-

te lucrãri sunt cuprinse în pro-
iectele administraþiei publice
locale. 

Cu siguranþã mai sunt
lucruri de fãcut ºi de realizat
în oraºul nostru, dar asta cere
timp ºi bani. Proiectele nu se
realizeazã bãtând din palme
ºi, mai ales, este nevoie de im-
plicare la nivelul întregului
Consiliu Local Urlaþi! Pe de
altã parte, credem cã suntem
în asentimentul dumneavoas-
trã când spunem cã oraºul a
suferit transformãri mari în
ultimii ani, ce au necesitat
multã muncã, analizã ºi impli-
care. 

Suntem convinºi cã echipa
care se aflã alãturi de
Primarul Marian Mãchiþescu
are deja prinse, în agenda de

lucru a proiectelor viitoare, o
serie de alte noi lucrãri ºi in-
vestiþii menite sã ridice cali-
tatea vieþii locuitorilor din
absolut toate cartierele ora-
ºului.  Noi, toþi cei care con-
tribuim la redactarea acestui
ziar, vom fi alãturi tot timpul
de dumneavoastrã pentru a
deveni cetãþeni
informaþi!

Noi lucrãri de modernizare pe raza oraºului

Restricþii în 30 de loca-
litãþi din Prahova
Comitetul Judeþean pentru
Situaþii de Urgenþã
Prahova, întrunit în ºedinþã
extraordinarã organizatã în
sistem audioconferinþã, a
supus dezbaterii ºi aprobãrii
Hotãrârea nr.59/13.10.2020
pentru modificarea scenari-
ilor de lucru pentru mai
multe unitãþi de învãþãmânt,
situaþii generate fie de creº-
terea/scãderea ratei de
infectare cu SARS-CoV-2,
raportatã la mia de locuitori,
fie de apariþia unor cazuri de
COVID-19 în rândul elevilor

ºi/sau personal didactic
ºi auxiliar. 

Totodatã, a fost adop-
tatã ºi Hotãrârea nr.
60/13.10.2020 privind apro-
barea unor noi mãsuri
pentru combaterea
rãspândirii infecþiei cu noul
coronavirus, dupã cum
urmeazã:

 obligativitatea
purtãrii mãºtii de protecþie,
astfel încât sã acopere
nasul ºi gura, pentru toate
persoanele prezente în
spaþiile publice deschise
din judeþul Prahova, cum ar
fi: pieþe, târguri/oboare,

gãri,
auto-
gãri, staþii
pentru trans-
portul în comun, parcuri,
locuri de joacã, cu excepþia
persoanelor care desfãºoarã
activitãþi fizice intense sau în
condiþii de muncã solicitante
ºi a copiilor cu vârsta mai
micã de 5 ani.
Administratorii, respectiv
proprietarii spaþiilor publice
deschise vor afiºa la loc vi-
zibil informaþii privind obliga-
tivitatea purtãrii mãºtii de
protecþie în spaþiile respec-
tive.

 mãsura are în
vedere urmãtoarele
unitãþile administrativ 
teritoriale: Poienarii Burchii,
Pãuleºti, Surani, Breaza,
Blejoi, Plopu, Albeºti-

Paleologu,
Gura Vadului,

Bãneºti, Sãlciile,
Târgºorul Vechi,

Cocorãºtii Mislii,
Bãicoi, Pãcureþi,

URLAÞI, Fulga, Baba Ana,
Mãneciu, Bãtrâni, Plopeni,

Ciorani, Ploieºti, Filipeºtii de
Târg, Bãlþeºti, Poiana
Câmpina, Mãneºti, Gherghiþa,
Câmpina ºi Adunaþi, din
judeþul Prahova, în care inci-
denþa cumulatã a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare
de 1,5/1000 de locuitori, se
dispune:

 toate instituþiile publice
ºi private, precum ºi opera-
torii economici au obligaþia
analizãrii modului de
desfãºurare a activitãþii în
vederea organizãrii progra-
mului de lucru în regim de
muncã la domiciliu/tele-
muncã, iar acolo unde
acest lucru nu este posibil
se recomandã decalarea
programului de lucru;

 activitatea restauran-
telor ºi a cafenelelor în
interiorul clãdirilor, inclu-
siv din interiorul

hotelurilor, pensiunilor sau
altor unitãþi de cazare este
limitatã la maximum 50% din
capacitate, cu asigurarea unei
distanþe de minimum 2 m
între mese ºi participarea a
maximum 6 persoane la o
masã, dacã sunt din familii
diferite, ºi cu respectarea
tuturor mãsurilor de pro-
tecþie sanitarã stabilite prin
lege;

activitatea teraselor
aflate în aer liber este limi-
tatã la maximum 50% din
capacitate cu asigurarea
unei distanþe de minimum
2 m între mese ºi partici-
parea a maximum 6 per-
soane la o masã, dacã sunt
din familii diferite, ºi cu
respectarea tuturor mãsurilor
de protecþie sanitarã stabilite
prin lege;

 desfãºurarea acti-
vitãþii cu publicul a opera-
torilor economici din
domeniul jocurilor de
noroc la maximum 50% din
capacitate ºi cu respectarea
tuturor mãsurilor de pro-
tecþie sanitarã stabilite
prin lege.

Masca de protecþie a devenit obligatorie la Urlaþi! 
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Starea de alertã a fost prelungitã cu încã 30 de zile



Pompierii avertizeazã:

Atenþie la focul deschis pe timp 
de secetã!

Este ºtiut cã în perioadele sece-
toase, creºte riscul de incendiu în
zonele afectate de uscãciune
avansatã. În aceste condiþii, Pom-
pierii avertizeazã cã focul deschis
poate avea urmãri foarte grave. 

Este important sã aveþi în
vedere urmãtoarele:

 NU aruncaþi la întâmplare res-
turi de þigãri ºi chibrituri aprinse!

 NU utilizaþi foc deschis în
zonele afectate de uscãciune
avansatã!

 NU efectuaþi lucrãri care
creeazã condiþii favorizante pentru
producerea de incendii!

Informaþi-vã ºi respectaþi
mãsurile stabilite de autoritãþi!

 Anunþaþi în cel mai scurt timp

orice început de incendiu pe care îl
observaþi, la numãrul unic pentru
apeluri de urgenþã - 112

 Nu vã deplasaþi prin
perdeaua de fum generatã de
incendiu!

Studenþii ºi elevii pot lua bilete gratuite online pentru cãlãtoria cu trenul
Studenþii ºi elevii îºi pot procura

ºi online biletele gratuite pentru cãlã-
toria cu trenul, în urma recentei de-
cizii a Executivului de modificare a
HG nr. 42/2017, dar numai dupã ce
aceastã reglementare va apãrea în
Monitorul Oficial. 

Astfel, conform unui comunicat al
CFR Cãlãtori, studenþii care doresc
eliberarea online a biletelor de tren
vor trebui sã-ºi creeze un profil de
utilizator pe site-ul CFR Cãlãtori. 

În cazul elevilor, aceºtia îºi vor putea
procura biletele respective doar de la
casele  CFR Cãlãtori dotate cu sistem
electronic de emitere. 

Înscrierea datelor care atestã calitatea
de student/elev ºi dreptul la gratuitate
pentru cãlãtoria cu trenul se poate face
dupã cum urmeazã: 

 pentru studenþi - fie pe site-ul
www.cfrcalatori.ro dintr-un cont de uti-
lizator online, fie la casele de bilete CFR
Cãlãtori dotate cu sistem electronic de
emitere; 

pentru elevi - doar de la casele
de bilete CFR Cãlãtori dotate cu sistem
electronic de emitere.

Confirmarea/verificarea/validarea
datelor care atestã calitatea de elev/stu-
dent ºi dreptul la gratuitate la trans-
portul cu trenul se va efectua o singurã
datã pentru fiecare an ºcolar/universitar
ºi numai în cazul în care elevul/studen-
tul este posesorul actelor doveditoare a
calitãþii respective, conform prevederilor
legale în vigoare. 

Pentru informaþii legate de acest
subiect, puteþi consulta site-ul  
www.cfrcalatori.ro.

Mulþi dintre noi se pretind
oameni civilizaþi, dar pe zi ce trece
vedem cã lucrurile nu stau chiar
aºa. Dovadã sunt ºi ultimele 
imagini surprinse de un trecãtor în
Parcul Bellu din Urlaþi, ºi pe care ni
le-a trimis la redacþie. 

Indignat de prezenþa tot mai
frecventã a unor tineri certaþi cu
bunul simþ, cu un comportament care
nu þine de o societate modernã ºi ci-
vilizatã, cel care ne-a trimis aceste
fotografii a încercat sã surprindã cât
mai bine mizeria lãsatã de câþiva
tineri care au poposit în locul mai sus
menþionat. 

Pe aceastã cale, vrem sã mulþumim
celui care ne-a trimis aceste imagini. Pe
de altã parte, dorim sã-l informãm 
pe cititorul nostru cã aceste 
imagini au ajuns ºi la autoritãþile locale
competente, pentru luarea mãsurilor ce
se impun în astfel de situaþii - fãptui-
torul a fost identificat ºi sancþionat
cu amendã în valoare de 1.000 de lei
de cãtre Poliþia Localã Urlaþi. 

Nu vom fi niciodatã de acord cu
încãlcarea celor mai elementare norme
de civilizaþie ºi de bun simþ, ºi nu vom
tolera astfel de manifestãri în frumosul
nostru oraº. 

Atragem atenþia, pe aceastã cale,
cã pentru astfel de gesturi sunt pre-
vãzute amenzi foarte mari, dupã cum
urmeazã: 

 între 100 ºi 1.000 de lei - pentru
persoane fizice;

între 1.000 - 2.500 de lei  - pentru
persoanele juridice, conform HCL
Urlaþi nr. 64/2018 privind constatarea
ºi sancþionarea contravenþiilor pe teri-
toriul oraºului Urlaþi, judeþul Prahova.

“Tuturor ne place sã trãim în
curãþenie, dar e important sã o ºi
menþinem. Este vorba despre
respectul pe care îl purtãm celor de
lângã noi. Dar, pentru toate acestea,
este necesarã contribuþia fiecãrui
locuitor al oraºului. Sper sã nu se
ajungã la aplicarea sancþiunilor, iar
cetãþenii sã participe activ sesizând

orice abatere la tel. 0244/271.429
sau direct la sediul Primãriei
Urlaþi”, a declarat primarul Marian
Mãchiþescu. 

Trebuie sã menþionãm cã în
perioada urmãtoare, vor fi intensifi-
cate acþiunile de control cu privire
la aspectul semnalat de cititorul
nostru. În acest sens, cetãþenii tre-
buie sã þinã cont de urmãtoarele:

 sã conºtientizeze faptul cã punc-
tele de colectare a deºeurilor/gu-
noiului sau oricare altã locaþie de pe 
domeniul public nu reprezintã puncte
de colectare a deºeurilor voluminoase
sau de orice altã naturã;

 deºeurile volumi-
noase ºi orice alte tipuri
de deºeuri vor fi depozi-
tate, în vederea eva-
cuãrii, conform progra-
mului de colectare,
numai în locurile spe-
cial amenajate.

Parcul Bellu, transformat de unii tineri în tomberon public!

GAZETA de URLAÞI

A fost înfiinþatã Poliþia animalelor!

4

Dupã ce, luna tre-
cutã, ne-a înºtiinþat cã a
aprobat înfiinþarea
Poliþiei ªcolare, guver-
nul ne aduce la
cunoºtinþã, printr-o
recentã ordonanþã de
urgenþã, constituirea
unei unei structuri tot în

ograda Ministerului
Afacerilor Interne: 
înfiinþarea Poliþiei ani-
malelor! Din câte ni s-a
precizat, aceasta urmea-
zã a avea structuri în
toate judeþele, numã-
rând, în total, 488 de
angajaþi, precum ºi 88
de medici veterinari. 

Aºadar, secvenþele
cu haitele de maidanezi
care atacã bãtrânii sau
copiii când merg/vin de
la ºcoalã vor deveni, 
de-acum, istorie!

Noua structurã a
Poliþiei române ar urma
sã devinã operaþionalã
în termen de 60 de zile,
perioadã în care se vor
organiza concursurile

pentru angajarea de per-
sonal, stabilirea legis-
laþiei de funcþionare etc.
”În proiect sunt pre-
vãzute ºi investiþii, cum
ar fi achiziþionarea de
autoutilitare ºi a
dotãrilor specifice, pen-
tru a putea interveni în
timp operativ acolo
unde este nevoie, în
scopul salvãrii unui
suflet nevinovat. Noua
structurã are menirea
de instaurare a legii în
acest domeniu în care
România a fost extrem
de deficitarã”, a declarat
Marcel  Vela, ministrul
Afacerilor Interne. 
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În organizarea Federaþiei
Române “Sportul pentru
Toþi”, în acest an “Sãptãmâna
Europeanã a Sportului” s-a
desfãºurat concomitent în 20
de judeþe ale þãrii. Proiectul a
fost co-finanþat prin
Programul ERASMUS+ al
Uniunii Europene ºi
Ministerul Tineretului ºi
Sportului din România. 

Peste 30.000 de persoane
au participat în acest an la
acest eveniment, care s-a
axat pe 4 teme: sport
în domeniul edu-
caþional, sport la
locul de muncã,
sport în cluburi
sportive ºi fitness. În
prima categorie s-au
încadrat ºi elevii ªcolii

“Cãnuþã Ionescu” din Urlaþi,
care au participat cu mult
entuziasm la eveniment. 

“Pentru cã iubim acþiu-
nile sportive alãturi de
copii ºi gândim cã ele aduc
un mare beneficiu creºterii
lor, pe data de 24 septem-
brie, în curtea ºcolii am

realizat mai multe 
acþiuni în acest sens”, 
a declarat dna. Adriana
ANGHEL, profesor de
educaþie fizicã ºi sport

în cadrul ªcolii “Cãnuþã
Ionescu”. 

Proiectul “Be Active Romania 2020”
a ajuns ºi la Urlaþi

Siguranþa elevilor -
pe primul plan în
pandemie!

Autoritãþile publice locale au depus efor-
turi susþinute pentru a le oferi copiilor cele
mai bune condiþii pentru desfãºurarea
orelor la ºcoalã. Conform recomandãrilor ºi
urmãrind cu stricteþe reglementãrile impuse
de pandemia de Covid-19, la nivelul tuturor
instituþiilor de învãþãmânt de pe raza
oraºului au fost adoptate o serie de mãsuri
pentru protejarea elevilor, cât ºi a cadrelor
didactice. Cele mai importante mãsuri i-au
vizat pe copii, care îºi desfãºoarã activitatea
protejaþi de panouri plexiglas, mãºti de pro-
tecþie ºi respectând distanþarea socialã
impusã. 

“Pentru noi, siguranþa elevilor este pe
primul loc! În acest fel, vom reuºi sã
aducem toþi elevii în mod fizic la ºcoalã,
respectând mãsurile de distanþare impuse.
Pe aceastã cale, mulþumim pentru implicare
ºi pentru  efortul depus pãrinþilor ºi auto-
ritãþilor publice locale!”, a transmis con-
ducerea ªcolii “Cãnuþã Ionescu” într-o
postare pe contul de facebook.

Spitalul Orãºenesc Urlaþi ºi-a reluat activitatea
Spitalul Orãºenesc Urlaþi ºi-a

reluat activitatea, respectiv consul-

taþiile medicale în regim spitalizare

continuã ºi Camerã de gardã, 

inclusiv linia de gardã pe medicinã

internã (medicinã internã ºi 

pediatrie). 

Acest lucru s-a petrecut începând
de luni, 19 octombrie 2020, cu res-
pectarea obligatorie a mãsurilor de
protecþie în pandemie. 

Având în vedere actualul context
epidemiologic, manager Elena-Rita
Ciºmaº face apel la înþelegere ºi cola-
borare din partea cetãþenilor, astfel
încât activitatea medicalã în cadrul spi-
talului sã se desfãºoare în condiþii de
siguranþã, atât pentru pacienþi, cât ºi
pentru personalul medical. 

În acest context, 
vã reamintim urmãtoarele:

1. Consultaþiile în cabinetele me-
dicale ºi investigaþiile paraclinice (ana-
lize de laborator ºi radiologie) se vor
acorda doar pe baza programãrii tele-
fonice prealabile, drept urmare
pacienþii sunt rugaþi sã sune înainte la
numerele de telefon din lista de mai
jos. Foarte important este sã vã prezen-
taþi doar la ora la care aþi fost progra-
maþi!;

2. Accesul în Spitalul Orãºenesc
Urlaþi este permis urgenþelor ºi
pacienþilor programaþi. În cazul în care
aveþi simptomatologie respiratorie,
anunþaþi acest lucru telefonic înainte de
prezentarea la cabinetul medical sau
laborator;

3. Purtaþi mascã de protecþie facialã
ºi evitaþi sã veniþi însoþiþi sau sã aduceþi

cu dumneavoastrã lucruri ºi bagaje
care nu vã sunt necesare;

4. La intrarea în clãdire, fiecãrui
pacient i se va mãsura temperatura ºi
va completa fiºa de triaj epidemiologic.
Mãsurarea temperaturii ºi completarea
fiºei de triaj epidemiologic sunt
condiþii obligatorii de acces în Spital!
Totodatã, NU se va permite staþionarea
pe holuri sau în alte spaþii. 

“Vreau sã reamintesc faptul cã
în cadrul Spitalului Orãºenesc
Urlaþi sunt oferite servicii în regim
de spitalizare continuã, ambulato-
riu si spitalizare de zi, precum ºi
analize de laborator ºi investigaþii
radiologice ºi de imagisticã me-
dicalã”, ne-a declarat managerul
Spitalului Orãºenesc Urlaþi, 
Ec. Elena-Rita Ciºmaº.

Pentru informaþii sau programãri,
cetãþenii sunt rugaþi sã apeleze 

urmãtoarele numere de telefon: 

RECEPÞIE:  0729/258957
0244/272518 tasta, 1

LABORATOR:  0751/190075
RADIOLOGIE: 0244/272518, tasta 0

Reprezentanþii Ministerului Finan-
þelor Publice au anunþat cã firmele
care au obligaþii fiscale neachitate ulte-
rior declarãrii Stãrii de Urgenþã
(COVID-19) vor putea solicita eºalo-
narea plãþii acestor sume pe o
perioadã de pânã la 12 luni, fãrã
garanþii, ºi cu un calendar de ram-
bursare propriu. 

Ministerul Finanþelor Publice a
elaborat deja un proiect de ordonanþã

de urgenþã prin care se reglementeazã
eºalonarea la platã, în forma simplifi-
catã, a obligaþiilor bugetare neachitate
în urma crizei COVID-19. 

Facilitatea se acordã pe o perioadã
de 12 luni, pentru obligaþiile bugetare
acumulate de la data intrãrii în Starea
de Urgenþã (16 martie), cu condiþia ca
debitorii sã nu fi înregistrat obligaþii fis-
cale restante dinainte de Starea de
Urgenþã.

Eºalonarea se va acorda în termen
de cel mult 5 zile, pe baza unei cereri la
care se anexeazã propunerea de grafic,
fãrã a fi necesarã constituirea de
garanþii. Cererile de eºalonare vor putea
fi depuse pânã la data de 15 decembrie,
inclusiv, pentru toate obligaþiile buge-
tare acumulate începând cu 16 martie
pânã la data depunerii cererii. În cazul
companiilor care fac sau vor face obiec-
tul unui control fiscal, eventuale sume

suplimentare de platã vor intra, de
asemenea, în calendarul de eºalonare. 

Procedura simplificatã va presupune
depunerea unei cereri, cu un grafic de
eºalonare anexat, cu rate egale sau
inegale, în funcþie de cum apreciazã
fiecare contribuabil în parte. O cerinþã
pentru firmele care vor primi
eºalonarea pentru 12 luni este sã nu se
regãseascã în vreuna dintre proce-
durile de insolvenþã.

Eºalonãri pe 12 luni la plata taxelor pentru firmele afectate de pandemie
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Recomandãri de conduitã sanitarã pentru elevi
Grupul de Comunicare Strategicã

prezintã o serie de reguli ºi reco-
mandãri de conduitã sanitarã pe
care elevii trebuie sã le aibã în
vedere odatã cu începerea noului
an ºcolar. Pentru a preveni
rãspândirea noului coronavirus, 
trebuie sã aveþi în vedere 
urmãtoarele:

1. MASCA trebuie purtatã astfel
încât sã acopere atât nasul, cât ºi gura.
Masca reduce masiv riscul de
rãspândire a virusului! Atunci când e
purtatã atât de cãtre persoana
potenþial infectatã, cât ºi de cãtre per-
soana neinfectatã, se reduce la minimum
riscul de transmitere a virusului mai
departe. Utilizarea mãºtii în spaþii
închise (ex: o salã de clasã) previne
transmiterea virusului atunci când mai
multe persoane se aflã simultan într-o
încãpere. Tot masca face sã poatã fi
redusã distanþa minimã dintre per-
soane la cel puþin 1 metru în interior.
Masca trebuie purtatã ºi în aer liber
atunci când distanþa dintre persoane
nu poate fi menþinutã la cel puþin 1,5
metri sau atunci când un numãr mare
de persoane se aflã în aceeaºi zonã. 

 Nu înlãturaþi masca ºi nu o pur-
taþi sub bãrbie, în special atunci când
vorbiþi în apropierea unei alte per-
soane sau în sala de clasã. Masca este
individualã ºi NU se oferã propria
mascã utilizatã sã fie purtatã de o altã
persoanã. 

2. DISTANÞA FIZICÃ trebuie pãs-
tratã la cel puþin 1 metru în interior, cu
obligaþia purtãrii mãºtii, ºi cel puþin 1,5
metri în aer liber, atunci când nu este
purtatã masca. Pãstrând distanþa faþã
de celelalte persoane aria de
rãspândire a virusului este redusã la
minimum. Întrucât particulele care pot
fi infecþioase sunt rãspândite prin sim-
pla vorbire, purtarea mãºtii ºi distanþa
fizicã fac ca aceste particule sã nu
ajungã la celelalte persoane.

 În sala de clasã, trebuie menþi-
nutã distanþa atât faþã de colegi, cât ºi
faþã de profesori, în timpul orelor, în
pauze sau în momentul sosirii/plecãrii
de la cursuri. 

În cazul orelor de educaþie fizicã
vor fi evitate acele activitãþi care pre-
supun contactul direct între elevi sau
prin intermediul obiectelor atinse
frecvent (ex: jocul de echipã cu
mingea).

3. MÂINILE TREBUIE IGIENIZATE
sau dezinfectate ori de câte ori
atingem o suprafaþã care ar putea fi
infectatã (ex: clanþe, mânere, balus-
trade, butoane de lift). E important sã
ne gândim cine ar fi putut atinge
respectiva suprafaþã înaintea noastrã.
Dacã mâinile noastre nu sunt igie-
nizate/dezinfectate, atunci NU tre-
buie sã ne atingem ochii, nasul
sau gura, deoarece virusul poate fi
pe mâini ºi în acest mod sã ne infec-
tãm. Mâinile trebuie spãlate cel puþin
20 de secunde cu apã ºi sãpun sau
dezinfectate. Trebuie sã avem grijã
sã dezinfectãm nu doar mâinile,
dar ºi obiectele pe care le
purtãm frecvent cu noi, cum
ar fi telefonul mobil.

 În sala de clasã,
aºezaþi-vã întotdeauna în
acelaºi loc ºi evitaþi sã
atingeþi obiectele
colegilor, scaunele ºi
bãncile ocupate de
aceºtia. Dezinfectaþi-vã
mâinile de fiecare datã
dupã ce atingeþi obiecte sau
suprafeþe comune (ex: cretã,
burete, tablã). Aveþi grijã
unde plasaþi ghiozdanul astfel
încât sã fie cât mai ferit de o
posibilã contaminare. 

Tinerii sunt afectaþi într-o mai micã
mãsurã în cazul infectãrii cu noul coro-
navirus (COVID-19), dar ei pot rãspân-
di virusul, chiar fãrã sã-ºi dea seama,
cãtre persoanele vârstnice ºi/sau cu
boli cronice (ex: pãrinþi, bunici, profe-
sori, persoane cu deficienþe imunolo-
gice) în cazul cãrora infectarea poate
avea consecinþe extrem de grave. 

 Din acest motiv, este foarte
important ca tinerii sã respecte mã-
surile de protecþie sanitarã ºi sã aver-
tizeze imediat atunci când prezintã
simptome (ex: febrã, tuse, nas

înfundat, frisoane, dureri de cap,
dureri musculare, stare de obosealã,
etc). 

 Elevii cu simptome de boalã
NU trebuie sã se prezinte la ºcoalã,
iar pãrinþii au obligaþia de a anunþa
unitatea de învãþãmânt, precum ºi
medicul de familie.

 Pãrinþii/ însoþitorii care con-
duc elevii la ºcoalã NU pot intra în
instituþia de învãþãmânt decât în 
situaþii excepþionale, cu aprobarea 
prealabilã a conducerii ºcolii. 

 Elevii care fac parte din grupe
de risc în ipoteza infectãrii cu noul
coronavirus (COVID-19), sau locu-
iesc cu persoane care se aflã în gru-
pele de risc, pot face ºcoala online,
pe baza unei solicitãri din partea
pãrinþilor, în urma unei adeverinþe
medicale din partea medicului de fami-
lie sau a medicului curant.

 În cazul absenþei de la ºcoalã
pentru cel puþin 3 zile consecutive,
elevul va trebui sã prezinte în
momentul revenirii la ºcoalã o ade-
verinþã medicalã din partea medicu-
lui de familie.

DRUMUL
PÂNÃ LA

ªCOALÃ. Dacã este
posibil, optaþi pentru

deplasarea pietonalã ºi
evitaþi folosirea mijloacele

de transport în comun. În
transportul în comun, pur-
taþi obligatoriu mascã, pãs-
traþi distanþa faþã de cele-
lalte persoane, evitaþi atin-
gerea suprafeþelor comune
ºi dezinfectaþi-vã mâinile
imediat ce aþi pãrãsit
transportul în comun.

RECREAÞIA ALÃ-
TURI DE COLEGI. Dacã
purtaþi mascã, pãstraþi

distanþa de minimum 
1 metru faþã de colegi.
Evitaþi sã faceþi schimb sau
sã atingeþi obiectele perso-
nale pe care au pus mâna ºi
alte persoane (ex: telefoane
mobile, manuale, rechizite,
etc) ºi dezinfectaþi-vã
mâinile dupã orice contact
cu suprafeþe comune. 

TIMPUL PETRECUT
DUPÃ ªCOALÃ. În cazul în
care, dupã orele petrecute
la ºcoalã, mai rãmâneþi alã-
turi de colegi/prieteni, aveþi
grijã sã respectaþi aceleaºi
reguli sanitare, indiferent
dacã persoanele alãturi de
care vã aflaþi prezintã sau
nu simptome de infectare.

Este de preferat ca petre-
cerea timpului liber sã aibã
loc în aer liber, dacã este
permisã de condiþiile
meteorologice. 

ÎNTOARCEREA
ACASÃ. Atunci când
reveniþi acasã aveþi grijã ca,
dupã ce lãsaþi încãlþãmintea
la intrare, sã vã spãlaþi pe
mâini, sã dezinfectaþi
obiectele personale (ex:
chei, telefon mobil), sã
schimbaþi îmbrãcãmintea
folositã afarã ºi sã o aºezaþi
separat de îmbrãcãmintea
folositã în casã. Acordaþi
atenþie sporitã ghiozdanu-
lui, respectiv zonelor în
care îl plasaþi ºi riscul de
contaminare.

Momente cheie pentru elevi în afara orelor:

Un mediu ºcolar sigur - prioritatea Poliþiei Române
Asigurarea unui

mediu ºcolar sigur, prote-
jat de diferitele forme de
manifestare a crimina-
litãþii, este o prioritate
pentru Poliþia Românã. 

În vederea îndeplinirii
acestui obiectiv, a fost
aprobatã înfiinþarea unei
structuri de poliþie care
sã participe activ la con-
solidarea unui climat
optim de siguranþã în
unitãþile de învãþãmânt.

Odatã cu începerea
ºcolii, poliþiºtii de la sigu-
ranþa ºcolarã ºi-au început
misiunile pentru protejarea
elevilor. 

Aceºtia vor acþiona
împreunã cu celelalte struc-
turi ale Ministerului
Afacerilor Interne ºi Poliþiei
Române, precum ºi cu alte
instituþii ºi organizaþii negu-
vernamentale, într-un efort
conjugat, în scopul creãrii
unui mediu sigur atât pen-

tru elevi, cât ºi pentru per-
sonalul din învãþãmânt ºi
implicit pentru societate.

Poliþiºtii de la siguranþã
ºcolarã vor dezvolta
parteneriatul poliþie -
ºcoalã-comunitate, în ve-
derea realizãrii unui proces
educaþional antiinfracþional
ºi antivictimal. 

Începând cu acest an
ºcolar, odatã cu crearea
acestei structuri special-
izate, în mediul ºcolar va

exista o prezenþã mult mai
mare ºi mai activã a
poliþiºtilor.

De asemenea, o mai
bunã interacþiune cu elevii,
cu familiile acestora ºi cu
profesorii, precum ºi
cunoaºterea caracteristi-
cilor socio-demografice din
zona unitãþilor de
învãþãmânt vor ajuta la pre-
venirea bullying-ului ºi a
faptelor antisociale.
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26 octombrie - Sfântul Mare Mucenic Dimitrie,
Izvorâtorul de mir

Sfântul mare mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(Dumitru) este unul din
marii sfinþi mucenici, fãcãtor
de minuni ºi tãmãduitor.
Numele de ”Izvorâtorul de
mir” nu este o metaforã.
Dupã trecerea sa în veº-
nicie, din osemintele sale a
izvorât mir, fenomen întâlnit
frecvent la sfinþii Bisericii
Ortodoxe. 

În credinþa popularã, 
Sf. Dumitru este vestitorul
iernii ºi patronul pãstorilor.
Astfel, dacã Sf. Gheorghe
încuie iarna ºi înfrunzeºte

întreaga naturã, Sf. Dumitru
desfrunzeºte codrul ºi
usucã plantele. 

Aceastã sãrbãtoare este
întâmpinatã în fiecare an
cu hramuri, pomeni, dar ºi
jocuri cu focuri vii. Con-
form tradiþiei populare,
oamenii care sar peste
focuri vor fi sãnãtoºi între-
gul an ºi feriþi de necazuri
ºi boli. Rolul focului este
de a alunga fiarele, având
ºi puteri roditoare, astfel în-
cât dupã ce este stins oa-

menii obiºnuiesc sã arunce
în grãdinã cenuºa ºi cãr-
bunii. Femeile obiºnuiesc
sã împartã covrigi, nuci,
mere, struguri ºi prune
uscate tuturor celor care
sar peste foc. Se pomenesc
morþii ºi se dã de pomanã
coliva de Sâmedru (patro-
nul pãstorilor), dar ºi
colaci în formã de cruce.

Pe 27 octombrie este
cinstit ºi Sf. Cuvios Dimitrie
cel Nou Basarabov, ocroti-
torul Bucureºtilor. 

La mulþi ani tuturor celor care
poartã numele Sfântului Dimitrie!

Statisticã: 2 milioane de români nu 
au muncit niciodatã cu carte de muncã!

Douã milioane de români
nu au muncit vreodatã cu carte
de muncã, se aratã într-o infor-
mare a Institutului Naþional de
Statisticã...Mulþi dintre aceºtia
spun cã ºi-au sacrificat cariera
pentru familie. 

4 din 5 români, care au în
îngrijire copii sub 15 ani, sunt
persoane care au ºi un loc de
muncã. Cei care au ales sã
îmbine viaþa de familie cu cea
profesionalã conteazã foarte
mult ºi pe sprijinul angajatoru-
lui. Dar, sunt contraziºi de cei
care au gãsit soluþii - care au
muncit încã din adolescenþã,
pentru a-ºi extinde propriul CV.

Cei care au ales sã îmbine
viaþa de familie cu cea profe-
sionalã conteazã foarte mult ºi
pe sprijinul angajatorului, 
atunci când apare o problemã
în familie. 

Chiar ºi aºa, 2 milioane de
români nu au lucrat niciodatã
cu carte de muncã! Sunt fie
persoane casnice, fie
întreþinute de alþii sau care 
trãiesc din chirii ºi alte venituri. 

Conform unui studiu, mulþi
dintre aceºtia spun cã ºi-au sa-
crificat cariera pentru a se dedi-
ca familiei.

Urlaþiul de altãdatã
FLORENTIN TINCA

Privind din Centru cãtre Han,
vedeai cãruþul alb. Avansa încet,
încet pe lângã bordurã, împins de
cine? 

Un omuleþ îmbrãcat în alb, cu
ºapca albã, mãsliniu la faþã, cu
mustaþã de actor de vodevil. 

Îºi opreºte cãruþul plin cu
îngheþatã la cornet, sirop ºi

halviþã, sub copacul din colþ la
vechea brutãrie.

Pânã sã-ºi tragã sufletul ºi sã
îºi aranjeze bunãtãþile la vedere,
copiii îl înconjurau, asteptând
înghiþind în sec cu leuþul în mânã
sã-ºi ia ceva bun. Din când în
când îi auzeai vocea uºor
rãguºitã fãcând reclamã  -
IA ÎNGHEÞATAAAA!

Nea MITICÃ BERCU, acesta

este personajul pitoresc al anilor

60, singurul capitalist în mareea

comunistã a acelor vremuri. Nu

venea zilnic, ci în funcþie de cum

îºi fãcea rost de cele necesare

preparãrii produselor sale. Sã nu

uitãm cã atunci pâinea se dãdea

pe cartelã ºi accesul la multe pro-

duse era foarte dificil. Nu ºtiu

motivul pentru care îl tolerau

autoritãþile comuniste, poate pen-

tru ca era o bucurie a copiilor, iar

câºtigul lui  insignifiant. Este ade-

vãrat cã exista o cofetãrie a 

cooperaþiei în oraº, dar goliciunea

galantarului producea depresie. 

Nea MITICÃ BERCU vindea cu

un leu o îngheþatã la cornet sau o

halviþã, sau o bomboanã multico-

lorã. Un sirop bãut de toatã lumea

cu aceleaºi douã, trei pahare

superficial spãlate dupã consum,

costa 50 de bani.

An dupã an era bucuria copi-
ilor. Dispariþia lui de pe piaþã, întâi
o nedumerire, apoi o tristeþe. 

A fost o patã de culoare în
viaþa urbei noastre.
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Andra ºi Cãtãlin Mãruþã - vizitã surprizã 
la Fundaþia “Bucuria Ajutorului” Urlaþi

Zi de zi pãrintele Manuel
Radu, împreunã cu soþia ºi toþi
ceilalþi care se ostenesc cu
dragoste pentru aproapele, se
asigurã sã nu le lipseascã nimic
copiilor de care au grijã la
Fundaþia “Bucuria Ajutorului”.
Primãria ºi Consiliul Local Urlaþi
achitã absolut toate utilitãþile
pentru Centrul de Zi 
“Sf. Stelian”, dar niciodatã un 
ajutor nu prisoseºte. 

Aºa se face cã munca desfãºuratã
cu sârg ºi abnegaþie de “echipa”
pãrintelui Radu este rãsplãtitã de
oameni cu inimã mare - care din
puþinul lor aduc un zâmbet pe faþa
copilaºilor proveniþi din familii defa-
vorizate sau monoparentale. 

Ultima vizitã a fost, însã, una
selectã ºi i-a avut în prim plan pe
cunoscuþii Andra ºi Cãtãlin Mãruþã -
care au venit cu o grãmadã de
lucruri ºi cadouri la copiii care
frecventeazã acest centru. Bucuria a
fost fãrã margini atât pentru micuþi,
cât ºi pentru preotul Manuel Radu -
care a postat câteva imagini pe con-
tul de facebook al Fundaþiei
“Bucuria Ajutorului”. 

“Astãzi ne-am bucurat de oaspeþi
de seamã! Cãtãlin Mãruþã ºi Andra, o
familie binecuvântatã de Dumnezeu
cu 2 copii minunaþi - David ºi Eva. Ce
frumos este atunci când dãruieºti ºi
celorlalþi din ceea ce ai. Bucuria  a
fost imensã! Vã mulþumim oameni
frumoºi!”, a postat pãrintele
Manuel Radu. La rândul ei, Andra a postat un

mesaj impresionant pe contul sãu de
facebook, pe care îl redãm mai jos: 

“Aº vrea sã îl cunoaºteþi ºi voi
pe pãrintele Manuel. Este un
înger, nu un om. Pentru zeci de
copii cu situaþie grea din Urlaþi,
unde are el parohia, pãrintele
Manuel reuºeºte sã facã minuni.
De ani de zile, copiii primesc o
masã caldã, rechizite, se joacã ºi
învaþã într-un centru fondat ºi
susþinut de preot ºi de familia lui.

Am fost ºi noi sã ducem haine ºi
jucãrii ºi sã ne umplem sufletele
de bucurie în preajma unor
oameni minunaþi. De aceea, aº
vrea sã vã spun ºi vouã sã tri-
miteþi ce puteþi în acest loc unde
cineva se va bucura cu adevãrat
de ele. ªtiu cã mulþi dintre voi îºi
sorteazã lucrurile de câteva ori pe
an ºi nu ºtiu unde sã trimitã dona-
þii prin curier: cãutaþi Fundaþia
Bucuria Ajutorului din Urlaþi -
Centrul de zi Sfântul Stelian. 

Dar din dar se face Rai!”



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


