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performant 
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Pãrintele
PETRONIU
TÃNASE - 
“Moº Crãciun” 
pentru cei
nevoiaºi
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Primarul Marian Mãchiþescu, felicitat
de Patriarhul Daniel

Primarul Marian
Mãchiþescu a dovedit 
sistematic, prin intermediul
deciziilor luate, o grijã
deosebitã faþã de cei mai
necãjiþi ºi neajutoraþi
oameni din localitatea 
noastrã. 

Ajutorul acordat de
cãtre Primãria Urlaþi 
centrului “Sf. Stelian”
nu a trecut neobservat nici
la Bucureºti. Astfel, în ultima
zi din 2020, Preafericitul
Pãrinte Daniel - Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române 
i-a acordat Domnului Marian
Mãchiþescu o Diplomã

Omagialã în “semn de
preþuire ºi recunoºtinþã
pentru merite deosebite
în promovarea ºi
susþinerea valorilor
creºtine, a familiei ºi a
filantropiei”. 
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localã a demarat
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Impozitele
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locale NU
au fost
majorate

PAGINA 5

Din luna februarie 
alocaþiile pentru
copii vor creºte 
cu 20%
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 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 

Administraþia localã a demarat 
procedurile pentru noile investiþii

Inspector,

Diana Rãducanu

Hotãrâri adoptate de
Consiliul Local al oraºului
Urlaþi în ºedinþa ordinarã 
din 16 decembrie 2020:

1. Hotãrârea nr.83/
16.12.2020 pentru modificarea
H.C.L. Urlaþi nr.24 din 29 martie
2018 privind modificarea compo-
nenþei Consiliului de Adminis-
traþie al  Clubului Sportiv Unirea
Urlaþi.

2. Hotãrârea nr.84/
16.12.2020 pentru modificarea
H.C.L.Urlaþi nr. 119/25.10.2012
privind aprobarea înfiinþãrii a
douã linii de gardã la Spitalul
Orãºenesc Urlaþi.

3. Hotãrârea nr. 85/
16.12.2020 privind modificarea ºi
completarea Hotãrârii Consiliului
Local nr.109/2018 privind  tre-
cerea din domeniul privat în
domeniul public al Oraºului
Urlaþi a unor imobile-teren.

4. Hotãrârea nr. 86/
16.12.2020 privind rectificarea
bugetului general al unitãþii
administrativ-teritoriale pe anul
2020.

Hotãrâri adoptate de
Consiliul Local al oraºului
Urlaþi în ºedinþa extraordinarã
din 23 decembrie 2020:

1. Hotãrârea nr.
87/23.12.2020 privind rectifi-
carea bugetului general al unitãþii
administrativ-teritoriale pe anul
2020.

2. Hotãrârea nr. 88/
23.12.2020 privind aprobarea
plãþii burselor de performanþã,
de merit, de studiu ºi sociale
pentru elevii din cadrul Liceului
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”
Oraºul Urlaþi, pentru semestrul I
al anului ºcolar 2020-2021.

3. Hotãrârea nr. 89/
23.12.2020 pentru modificarea
H.C.L. Urlaþi nr.79/26.11.2020
privind aprobarea plãþii burselor

de merit, de studiu ºi sociale
pentru elevii din cadrul ªcolii
Gimnaziale „Cãnuþã Ionescu”
Oraºul Urlaþi, pentru semestrul I
al anului ºcolar 2020-2021.

4. Hotãrârea nr.
90/23.12.2020 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din Liceul
Teoretic „Brâncoveanu Vodã”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile mar-
tie, iunie ºi septembrie 2020.

5. Hotãrârea nr. 91/
23.12.2020 privind aprobarea
plãþii cheltuielilor cu naveta
cadrelor didactice din ªcoala
Gimnazialã „Cãnuþã Ionescu”,
Oraºul Urlaþi, pentru lunile
octombrie ºi noiembrie 2020.

Hotãrâri adoptate de Consiliul Local 
al oraºului Urlaþi în luna decembrie 2020:

Din luna februarie 
alocaþiile pentru
copii vor creºte 
cu 20%

Alocaþiile de stat pentru copii se vor
majora cu 20 la sutã, potrivit deciziei
Guvernului, de la 1 ianuarie 2021, dar cu
plata în luna februarie a.c. 

Astfel, pentru copiii cu vârste cuprinse
între 2 ºi 18 ani, cuantumul alocaþiei va
creºte la 214 lei, lunar (faþã de 185 lei, pânã
acum), iar pentru copiii cu vârste cuprinse
între 0 - 2 ani ºi cei între 0 - 18 ani, în-
cadraþi în grad de handicap, cuantumul va
fi de 427 de lei, lunar (faþã de 369 de lei, în
prezent).

Potrivit legislaþiei în vigoare, alocaþia de stat
se acordã tuturor copiilor pânã la împlinirea
vârstei majoratului, cetãþeni români, fãrã dis-
criminare, precum ºi tinerilor care au împlinit
vârsta de 18 ani, care urmeazã cursurile
învãþãmântului liceal sau profesional organizat
în condiþiile legii, pânã la finalizarea acestora.  

Administraþia publicã localã
Urlaþi a demarat procedurile de
pregãtire pentru noile investiþii
de pe raza oraºului. Aºa dupã
cum am aflat de la Dl. Primar
Marian Mãchiþescu, sunt avute în
vedere în primul rând strãzile
Cuza Vodã ºi Eternitãþii - ajunse
în stadiul de predare al PT-ului
(nn -proiectului tehnic). În cazul
acestor douã strãzi vorbim de
lucrãri ample de modernizare
precum covoare asfaltice noi (cu
guri noi de canalizare), spaþii

verzi pe trotuare, dar ºi borduri
noi. 

De asemenea, o serie de alte
strãzi din Urlaþi sunt pe lista de
sintezã la C.N.I (nn - Compania
Naþionalã de Investiþii), urmând
ca proiectul sã intre la licitaþia
pentru execuþie. Aici facem
referire la strãzile: Arioneºtii Noi,
Lalelelor, Liliacului, Macului,
Viorelelor, Mãceºului, Fundãtura
Crizantemelor, Crizantemelor
(bretea), Mihai Viteazul ºi
Socului. 

 Asigurarea a 50% din salariul
angajatului (dar nu mai mult de 2.500
de lei), pentru încadrarea pe o
perioadã nedeterminatã ºi cu normã
întreagã, a persoanelor în vârstã de
peste 50 de ani ale cãror raporturi de
muncã au încetat în perioada stãrii de
urgenþã sau alertã, din motive neim-
putabile lor. 

 Acordarea din partea statului a
35% din suma cuvenitã zilei de muncã
a lucrãtorilor zilieri, pentru o perioadã
de 3 luni, la încheierea convenþiei cu
beneficiarul de lucrãri.

 Asigurarea a 41,5% din salariul
aferent zilelor lucrate pentru o perioa-

dã de 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5
la sutã din câºtigul salarial mediu brut,
în cazul angajaþilor sezonieri.

 Pânã la finalizarea anului ºcolar
2020-2021, în eventualitatea în care 
cursurile se vor mai desfãºura online,
pãrinþii vor beneficia, în continuare, de
zile libere plãtite cu 75% din salariul
brut, dar nu mai mult de 75% din
câºtigul salarial mediu brut.

Pentru a rezista pandemiei, se
menþin unele facilitãþi fiscale, 

pânã la 31 martie
Contribuabilii, care aveau datorii la
buget la 31 martie 2020, pot cere 

anularea dobânzilor ºi a penalitãþilor
de întârziere aferente obligaþiilor fis-
cale principale pânã la 31 martie 2021,
termen  prelungit prin OUG nr.
26/2020.  Pentru aceasta, contribuabilii
trebuie sã achite integral obligaþiile fis-
cale principale restante la  31 martie
2020 pânã la data depunerii cererii
pentru anulare, sã achite integral obli-
gaþiile fiscale principale ºi accesorii
restante exceptate de la amnistia fis-
calã ºi sã depunã toate declaraþiile fis-
cale obligatorii.

O altã facilitate fiscalã menþinutã
pânã la 31 martie 2021, inclusiv, este
eºalonarea simplificatã, acordatã pen-
tru sume de peste 500 de lei, în cazul
persoanelor fizice, respectiv 5000 de
lei, în cazul celor juridice, dispusã prin
OUG nr. 181/2020. 

Guvernul a decis prelungirea mãsurilor de protecþie
socialã pentru angajaþi ºi angajatori pânã la 30 iunie 



Primãria Urlaþi ºi
Direcþia de Sãnãtate
Publicã Prahova au amena-
jat,  începând din 11 ia-
nuarie, un nou centru de
vaccinare la Urlaþi. 

Reamintim cã primul centru
de vaccinare a fost implemen-
tat în cadrul Spitalului
Orãºenesc Urlaþi. Cel de-al
doilea centru va funcþiona în
clãdirea Casei de Culturã ºi va
imuniza (conform etapei a
doua) bolnavii cronici, bãtrânii
de peste 65 de ani ºi angajaþii
din instituþiile publice aflate în
subordinea UAT-Urlaþi.

Conform informaþiilor
oferite de domnul Primar
Marian Mãchiþescu, tot
începând din 11 ianuarie un
centru mobil de la Spitalul

Orãºenesc Urlaþi va deservi
centrele de reabilitare aflate
pe raza UAT-Urlaþi. Echipa
mobilã va imuniza personalul
medical, angajaþii ºi beneficia-
rii din aceste centre.

”Dacã totul merge bine ºi
avem dozele necesare,
sperãm ca la începutul lunii
februarie sã demarãm ºi
etapa a treia. Cred cã, dacã
oamenii înþeleg importanþa

imunizãrii ºi reuºim sã vac-
cinãm  un procent de 70% din
locuitorii urbei, avem toate
ºansele sã revenim la norma-
litate ºi sã petrecem sfintele
sãrbãtori de Paºti fãrã mascã
facialã. Depinde de noi toþi
cât de repede ne întoarcem
la normalitate ºi la activitãþile
ºi evenimentele obiºnuite ale
comunitãþii”, a declarat
Primarul oraºului Urlaþi.

Un nou centru de vaccinare anti-COVID19 la Urlaþi
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Trebuie subliniat faptul cã vaccinarea 
nu este obligatorie, dar constituie singura
cale de a ne întoarce la o viaþã normalã! 

Sã spunem cu toþii STOP pandemiei 
SARS-CoV-2!!

România a trecut la starea de
alertã, pentru prima oarã, la jumã-
tatea lunii mai 2020. Deci aceasta ar
fi a opta prelungire a Guvernului, 
”la pachet” cu vechile mãsuri de
restricþii pentru prevenirea
rãspândirii infectãrii cu COVID 19. 

 Menþinerea obligativitãþii purtãrii
mãºtii în spaþiile publice, la locul de
muncã, în magazine sau mijloacele de
transport în comun, pentru toate per-
soanele care au împlinit vârsta de 5 ani;   

 Interdicþia circulaþiei în toate loca-
litãþile, pentru toate persoanele, în afara
locuinþei/gospodãriei, în intervalul orar
23.00 - 5.00, cu excepþiile motivate cunos-
cute;  

 Menþinerea testãrii sãptãmânale a
personalului de îngrijire ºi asistenþã, a
personalului de specialitate ºi auxiliar
care îºi desfãºoarã activitatea în centrele
rezidenþiale de îngrijire ºi asistenþã a per-
soanelor vârstnice, centrelor pentru
copii ºi adulþi, cu ºi fãrã dizabilitãþi, pre-
cum ºi pentru alte categorii vulnerabile;  

 Interziecerea evenimentelor pri-
vate (nunþi, botezuri, cununii, aniversãri,
mese festive) în spaþii deschise sau în-
chise, cum ar fi saloane, cãmine cultu-
rale, restaurante, baruri, cafenele,
sãli/corturi de evenimente;  

 Interdicþia circulaþiei în interiorul
localitãþilor pentru persoanele aflate în
grupuri pietonale mai mari de 6 per-
soane care nu aparþin aceleiaºi familii,
precum ºi formarea unor asemenea
grupuri.

Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Energie (ANRE)
va prelungi pânã la 30 iunie 2021
perioada în care consumatorii
casnici pot încheia contracte de
furnizare a energiei electrice pe
piaþa concurenþialã.

Piaþa de electricitate a devenit
complet liberalizatã începând cu 
1 ianuarie 2021, ceea ce înseamnã
cã românii nu mai plãtesc preþuri
stabilite de Autoritatea Naþionalã de
Reglementare în Energie (ANRE), 
ci trebuie sã compare ºi sã-ºi
aleagã de pe piaþa liberã oferta
care li se potriveºte cel mai bine.

Liberalizarea înseamnã cã
preþurile nu vor mai fi reglementate,
iar furnizorii vor achiziþiona toatã
cantitatea de energie de pe bursã. 

În acest context, specialiºtii reco-
mandã consumatorilor sã renunþe la
contractele pe care le au în prezent
ºi care le vor aduce facturi mai mari
ºi sã caute în piaþa liberã oferte cu
preþuri ºi condiþii mai bune. 

Ei pot sã-ºi pãstreze furnizorul
sau pot alege un altul dintre cei
licenþiaþi. Ministrul Energiei, Virgil
Popescu, recomandã acelaºi lucru.
“Oamenii ar trebui sã se uite pe 

site-ul ANRE, la comparatorul de
preþuri, ºi sã-ºi aleagã oferta cea mai
bunã”, a spus Virgil Popescu. El a
precizat cã, totuºi, va cere Consi-
liului Concurenþei sã verifice dacã
preþurile de serviciu universal nu
sunt cumva majorate artificial.

La rândul sãu, Bogdan Chiriþoiu,
preºedintele Consiliului Concuren-
þei, a spus cã este foarte important
ca oamenii sã încheie contracte pe
piaþa concurenþialã, fie cu actualul
furnizor, fie cu altul, pentru a benefi-
cia de condiþii mai avantajoase.
Oamenii mai trebuie sã ºtie cã nu va
rãmâne nimeni fãrã curent dacã nu
semneazã noi contracte. În plus, ei
îºi pot schimba oricând contractele.   

România era ultima þarã din
Uniunea Europeanã
care nu

liberalizase pânã acum piaþa de
electricitate. Acest lucru era obliga-
toriu prin legislaþia europeanã, iar
România a cerut mai multe derogãri
de-a lungul anilor, fiind ultimul ter-
men posibil pentru a finaliza proce-
sul.

Termenul pentru încheierea noilor contracte 
la energie va fi prelungit pânã în iunie 2021

Consumatorii care
au rãmas în piaþa reglementatã

au douã posibilitãþi: fie nu fac
nimic, rãmân cu vechile con-
tracte ºi plãtesc automat
preþuri numite “de serviciu uni-
versal” (care vor fi mai mari cu
13-26%), fie încheie alte con-
tracte în piaþa liberã (con-
curenþialã).

Pentru zona Muntenia Nord,
cel mai mic preþ este perceput de
Tinmar Energy SA, iar cel mai
mare de CEZ Vânzare. Cei ºase
furnizori de ultimã instanþã
desemnaþi de ANRE, conform
deciziei din 18 noiembrie 2020,
sunt: CEZ Vânzare, Enel Energie,
Enel Energie Muntenia, EON
Energie Romania, Electrica
Furnizare ºi Tinmar Energy. 

Starea de alertã - 
prelungitã cu alte 30 de zile,
din 13 ianuarie



FLORENTIN TINCA

În oraºul Urlaþi îºi
desfãºoarã activitatea o
unitate militarã pentru
intervenþii în caz de
incendii.

Acum 60 de ani acþi-
unea de stingere a incendi-

ilor se fãcea cu pompieri
voluntari, recrutaþi dintre
salariaþii din cizmãrie,
croitorie, funcþionariatul
public etc. 

Zi sau noapte, la alar-
mã, aceºti oameni se
prezentau la Remiza PSI de
unde cu maºina de inter-

venþii a primãriei se de-
plasau la locul incendiului. 

Amintim cu respect
nume ca: Mihalache,
Marin, Timaru, Taraº,
Pârvulescu, Dumitrache,
Bãnicã ºi alþii care pe lângã
meseria de bazã, fãceau ºi
acest voluntariat greu, cu
seriozitate ºi spirit de sacri-
ficiu. 

Se pregãteau lunar pen-
tru desãvãrºirea mânuirii
instalaþiilor de stingere a
incendiilor ºi nu de puþine
ori au avut motive de satis-
facþie prin felul profesional
de execuþie. Mai mult, au
primit deseori distincþii pe

ramurã, având chiar dra-

pelul de fruntaºi pe þarã.

În aplauzele urlãþenilor,

pe stadionul local s-au

desfãºurat ceremonii de în-

mânare a însemnelor de re-

cunoaºtere a valorii lor.

Anual, în colaborare cu

alte formaþii similare se

desfãºurau mitinguri de

demonstraþii ºi întreceri

care sã arate gradul de

mãiestrie. Pentru ceea ce

au fãcut, meritã respectul

nostru.

Urlaþiul de altãdatã
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Pompierii voluntari cu maºina de intervenþie

Dragostea nu piere
niciodatã

Preot Profesor 
Iconom Stavrofor,

PÂRVU I. GHEORGHE

Dacã vrei sã-þi meargã bine,
Gândeºte-te ºi la mine;
Fereºte-te de sperjur
Ca s-ai dragoste în jur.

C-aºa a fost viaþa mea
Cu gândul la dumneata,
Iubindu-mi familia,
Clerul ºi Biserica.

S-arãþi dragoste la toþi,
Nu numai pentru nepoþi,
ºi sã ºtii ºi de la mine
Cã pãcatu-i o ruºine.

Iar de þi-am greºit cumva,
Orice om m-o judeca
Cã tot omul mai greºeºte,
Dar se mai ºi pocãieºte.

Aºadar, iubiþii mei,
Nu fiþi numai cãldicei*.
Cã Domnul nostru Hristos
Îl vrea-n Cer pe pãcãtos.

Iar omul de se-ndrepteazã
El în viaþã ºi viseazã
C-o s-ajungã sus în Cer
Unde îngerii nu pier.

Chiar ºi sfinþii de-au greºit,
Pãcatul l-au ispãºit,
Crezul l-au mãrturisit
ªi la Domnul s-au suit!

De-au greºit, s-au pocãit
ªi-apoi s-au împãrtãºit.
Cu hranã nepieritoare
Pentru viaþa viitoare!

ªi-au ajuns acolo Sus
Lângã Tronul lui Iisus
Cã dragostea-i pentru toþi
De la strãmoºi la nepoþi.

Cine iubeºte nu lasã
Nici dragostea de acasã,
Cã aceasta nu se pierde
Cum e pãdurea cea verde.

Cã aceasta-i o virtute
Cu-ale sale daruri multe.
Dragostea-i de-a pururi vie 
Pentru cei de omenie.

Iar Sfânt’ Pavel ne învaþã
Dându-ne ºi o povaþã
Cã dragostea-i bucurie
Pentru cei de omenie!

*Cãldicel: nici cald, nici rece,
calea de mijloc.

162 de ani de la înfãptuirea Unirii Principatelor Române
Unirea Principatelor Române,

cunoscutã ºi ca “Mica Unire”, a
avut loc la jumãtatea secolului al
XIX-lea prin unirea Moldovei cu
Þara Româneascã sub numele
“Principatele Unite ale Moldovei ºi
Þãrii Româneºti”. 

Procesul Unirii, bazat pe puternica
apropiere culturalã ºi economicã
între cele douã þãri, a cunoscut o
etapã decisivã, care s-a dovedit a fi
ireversibilã, prin alegerea colonelului
moldovean Alexandru Ioan Cuza ca
domnitor al ambelor Principate - la 5
ianuarie 1859 în Moldova ºi la 
24 ianuarie 1859 în Þara Româneascã.

Procesul a început odatã cu
adoptarea Regulamentelor Organice
între 1831-1832 în Muntenia ºi
Moldova, care stipulau necesitatea
unificãrii politice, urmate de acorduri
vamale între 1833 ºi 1835 ºi lichidarea
posturilor vamale între cele douã þãri
începând cu 1 ianuarie 1848, în timpul
domniilor lui Mihail Sturdza, respec-

tiv Gheorghe Bibescu. Dezno-
dãmântul rãzboiului Crimeii a stãvilit
pentru un timp ambiþiile geopolitice
ale imperiului rus la Dunãrea de jos,
fãrã a consolida efectiv imperiul
Otoman de care depindeau Prin-
cipatele, ceea ce a creat un context
favorabil realizãrii Unirii. 

Votul popular favorabil Unirii în
ambele þãri, rezultat în urma unor
Adunãri ad-hoc în 1857, a condus
cãtre Convenþia de la Paris din 1858 -
o înþelegere între Marile Puteri, prin
care se accepta o uniune mai mult for-
malã între cele douã þãri, cu guverne
diferite ºi cu unele instituþii comune. 

La începutul anului 1859 liderul
unionist moldovean Alexandru Ioan
Cuza a fost ales ca domnitor al
Moldovei ºi Þãrii Româneºti, act care
a adus cele douã state într-o uniune
personalã. 

În 1862, cu ajutorul unioniºtilor
din cele douã þãri, Cuza a unificat
Parlamentul ºi Guvernul, realizând
unirea politicã. 

Dupã înlãturarea sa de la putere,

în 1866, Unirea a fost consolidatã de

succesorul sãu, principele Carol de

Hohenzollern-Sigmaringen, iar consti-

tuþia adoptatã în acel an a denumit

noul stat România.

Anul acesta, Ziua Unirii Prin-

cipatelor Române a fost sãrbãtoritã în

garnizoanele din þarã prin ceremonii

militare ºi religioase, dar fãrã ca par-

ticipanþii sã se prindã în Hora Unirii,

din motive de securitate sanitarã - din

cauza pandemiei de Covid-19. 

Unitatea militarã pentru intervenþii
în caz de incendii
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Primarul Marian
Mãchiþescu a dovedit
sistematic, prin intermediul
deciziilor luate, o grijã
deosebitã faþã de cei mai
necãjiþi ºi neajutoraþi
oameni din localitatea
noastrã. 

Fie cã s-a implicat personal
sau prin intermediul servici-
ilor sociale din cadrul
Primãriei, edilul ºef din Urlaþi
a adus un strop de fericire pe
chipul acestora, dar mai cu
seamã pentru cei 30 de copii
de care are grijã pãrintele

Manuel Radu la Centrul de 
Zi “Sf. Stelian” - din cadrul
Fundaþiei “Bucuria Ajutorului”
Urlaþi. 

Ajutorul acordat de cãtre
Primãria Urlaþi centrului
“Sf. Stelian” nu a trecut ne-
observat nici la Bucureºti.
Astfel, în ultima zi din 2020,
Preafericitul Pãrinte Daniel -
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române i-a acordat Domnului
Marian Mãchiþescu o Diplomã
Omagialã în “semn de preþuire
ºi recunoºtinþã pentru merite
deosebite în promovarea ºi

susþinerea valorilor creºtine, a
familiei ºi a filantropiei”. 

“Aceastã diplomã mã
onoreazã. Nu am fãcut decât
sã fiu aproape de niºte copii
care chiar au nevoie de aju-
tor. Mã bucur cã prin apor-
tul meu, al Primãriei Urlaþi,
am reuºit sã le oferim o
ºansã acestor copii ºi, în
acelaºi timp, sã facem ceva
împotriva abandonului
ºcolar - o problematicã tot
mai actualã în societate”, 
ne-a declarat Primarul
Marian Mãchiþescu,

care a primit Diploma
Omagialã din partea
Patriarhului Daniel, dar ºi o
frumoasã medalie, din mâna
preotului Manuel Radu - cel
care alãturi de familia dum-
nealui se ocupã de micuþii din
Centrul de Zi “Sf. Stelian”. 

Primarul Marian Mãchiþescu,
felicitat de Patriarhul Daniel

Protejarea mediului - o preocupare majorã a tuturor

Impozitele ºi taxele
locale NU AU FOST

MAJORATE
Primãria Urlaþi aduce la cunoºtinþã

locuitorilor oraºului cã pentru anul
2021 impozitele ºi taxele locale NU AU
FOST MAJORATE, acestea fiind doar
indexate þinând cont de rata inflaþiei de
3,8 % - comunicatã pe site-urile oficiale
ale Ministerului Finanþelor Publice ºi
Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice. 

Pentru plata cu anticipaþie a impozi-
telor ºi taxelor locale datorate pentru
întregul an de cãtre contribuabili, pânã la
data de 31 martie 2021, se acordã o bonifi-
caþie de 10%. 

Contribuabilii îºi pot achita impozitele,
taxele locale, respectiv amenzile prin
urmãtoarele modalitãþi de platã:

 în numerar / POS-uri direct la
casieria Primãriei Urlaþi 

 online: prin Ghiºeul Unic al
Sistemului Naþional Electronic de platã
online cu carduri Bancare, GHISEUL.RO

 ordin de platã (prin banca unde
contribuabilul are cont deschis). Pentru
contul de cont corespunzãtor plãþii
dorite, accesaþi  Lista Conturi IBAN 

http://urlati-ph.ro: 

Persoanele fizice ºi juridice pot 
achita taxele ºi impozitele prin ordin
de platã, astfel:

Beneficiar: Oraºul Urlaþi
Cod fiscal 2844189
Trezoreria Mizil

Fiecare dintre noi, avem 
puterea ºi obligaþia de a influ-
enþa procesul de ecologizare a
propriului oraº sau a zonei 
unde îºi petrece vacanþa. 

Soluþia este la îndemâna noas-
trã ºi constã în depozitarea selec-
tivã a deºeurilor. 

Mai precis, trebuie sã 
depozitãm deºeurile în locurile
special amenajate.

Obligaþiile ºi responsabilitaþile
cu privire la colectarea selectivã
a deºeurilor:

sã depoziteze deºeuri  pe
tipuri  de sortimente în recipiente
puse la dispoziþie conform
inscripþionãrii  culorii destinate
acestora;

sã  nu  depoziteze  în  preaj-
ma  recipientelor destinate  colec-
tãrii  selective  alte tipuri de
deºeuri;

sã nu-ºi însuºeascã materiale
depuse în recipiente  de colectare
selectivã;

sã nu colecteze  deºeuri
recuperabile fãrã a deþine  auto-
rizaþiile legale  pentru aceastã
activitate;

Deºeurile menajere conþin can-
titãþi mari de materiale refolosibile
care pot fi colectate ºi valorificate.

Este foarte important sã ºtim cã,
dupã ce am consumat un produs,
ambalajul acestuia trebuie sã fie
depozitat în mod corect, aºa încât
acesta sã fie reciclat ºi, astfel, sã
protejãm mediul.

AVANTAJELE COLECTÃRII 
SELECTIVE
 Reducem nivelul emisiilor

nocive din aer – reducem 
poluarea;

 Diminuãm cantitatea
deºeurilor;

Eliminãm transformarea unor
zone în focare de infecþie;

 Economisim energia;
 Creºtem calitatea vieþii ºi sãnã-

tatea copiilor.

Resursele naturale sunt limitate
ºi nu se regenereazã foarte repede,
în timp ce cantitatea de deºeuri
creºte ajungând sã ocupe supra-
feþe mari de teren. 

Este important sã înþelegem cã
aproape jumãtate din deºeurile pe
care le aruncãm pot fi reutilizate. 

Obligaþiile ºi responsabilitãþile persoanelor fizice ºi
juridice cu privire la colectarea selectivã a deºeurilor 

DEªEU – orice obiect care nu mai este folosit ºi
este aruncat;

RECICLARE – procesul de prelucrare a deºeurilor
în vederea reutilizarii lor; aproape toate materialele
care intra în compoziþia deºeurilor: hârtia, sticla,
ambalajele din plastic, cutiile din metal pot fi reci-
clate;

COLECTARE SELECTIVÃ – este una dintre etapele
reciclãrii, alãturi de separarea ºi procesarea unora din-
tre componentele deºeurilor, în vederea transformãrii
lor în produse utile. 

Colectarea selectivã a deºeurilor este un proces 
la îndemâna tuturor ºi presupune depozitarea
deºeurilor în locuri speciale pentru a fi reciclate.
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Prof. Cristina
NICOLAI, 

Director Grãdiniþa 
“Clopoþica” Urlaþi

Deºi grãdiniþa, ca ºi întregul sis-
tem de învãþãmânt, se aflã în plinã
pandemie, profesorii de la Grãdiniþa
cu Program Prelungit “Clopoþica” nu
au uitat cã sunt într-un plin proces
de formare. 

Astfel, în data de 15 decembrie 2020
doamna director prof.  Nicolai Cristina
a susþinut la Casa Corpului Didactic -
filiala Urlaþi activitatea intitulatã
“Profesorul între perisabil ºi far
cultural”. Activitatea a avut în centru
profesorul ºi îngrijorãrile acestuia în
contexte pe care acum câþiva ani nici
mãcar nu le intuiam. Materialul prezen-
tat a fost fundamentat pe cartea regre-
tatului profesor dr. Gabriel Albu -
“Grijile ºi îngrijorãrile profesorului”. 

Tot mai preocupaþi de adaptarea ºi
modificarea macrosistemului edu-
caþional, de obþinerea performanþelor
rapide, necesitatea schimbãrilor în
ºcoli pe fondul noilor presiuni econo-
mico-financiare, necesitatea perfec-
þionãrii personalului didactic ºi
creºterea standardelor de evaluare a
calitãþii, de cele mai multe ori nu se
mai þine cont de limitele rezistenþei fi-
zice ºi psihice ale cadrelor didactice
sau riscurile la care aceºtia se expun. 

Pe fondul creºterii - sub diferite pre-
texte - a  încãrcãturii obligaþiilor de ser-
viciu (care mai de care mai urgente ºi
mai importante), profesia de profesor
devine tot mai solicitantã. 

Aceastã tendinþã duce la creºterea
coeficientului de obosealã ºi de
epuizare a resursei umane, la degra-
darea lentã, dar evidentã, a atmosferei
afectiv-relaþionale din interiorul peri-
metrului ºcolar. Stresul, îngrijorãrile,
uzura/epuizarea psihicã sunt princi-
palele ºi realele ameninþãri la adresa
sãnãtãþii fizice, mentale ºi emoþionale a
personalului didactic. 

Profesorul are nevoie de o constan-
tã stare de calm, de siguranþã ºi de re-
lativã aºezare interioarã pentru a se
putea concentra asupra a ceea ce
urmeazã sã facã la ºcoalã. 

În context pandemic, când didacti-
ca a suferit schimbãri majore odatã cu
predarea online, încercãm sã explorãm
îngrijorãrile profesorilor, dar ne dorim
sã avansãm ºi modalitãþi de redresare a
spiritului  inovator al OMULUI.

PRINCIPALELE GRIJI 
ALE PROFESORULUI ÎN
SOCIETATEA ACTUALÃ:

 grijile referitoare la familia sa
 grijile referitoare la respon-
sabilitãþi instituþionale
 grijile referitoare la siguranþa
postului
 grijile referitoare la viitor
 grijile referitoare la preca-
ritãþile materiale
 grijile referitoare la utilizarea
tehnologiei digitale 
 grijile referitoare la ges-
tionarea eºecurilor 
 grijile referitoare la inadap-
tabilitatea profesionalã
 grijile referitoare la superfi-
cialitatea în profesie

ªcoala sub ameninþarea 
“barbariei”  

Elevii - în general oamenii - nu mai
citesc literaturã de calitate. Civilizaþia
cãrþilor este în evident declin. Toate 
s-au schimbat radical ºi rapid odatã cu
utilizarea la scarã socialã a internetu-
lui. El configureazã cultura pe orizon-
talã în care scopul este miºcarea însãºi,
surfingul de suprafaþã. Dacã pânã acum
valoarea fundamentalã – considerã A.
Baricco (2009)  era efortul (echivalent
cu timp, erudiþie, sârguinþã), bar-
barizarea societãþii a inventat omul ori-
zontal. El face surfing mental - care pre-
supune efort facil, fiindu-i teamã de
profunzimi. 

Mai mult ca niciodatã are loc, mai
ales în vremuri pandemice, o mutaþie
care ne afecteazã pe toþi (Baricco,
2009) ºi alegem “suprafaþa în locul pro-
funzimii, viteza în locul reflecþiei,
surfingul în locul aprofundãrii, multi-
tasking-ul în locul specializãrii, plã-
cerea în locul efortului”. Prin
urmare, a educa înseamnã a
scoate copilul din barbarismul,
din autismul sãu natural ºi a-l
duce spre ceva ce-l va ajuta sã
devinã, sã se transforme, sã
capete formã. Prin educaþie
lumea noastrã capãtã sens.

Odatã cu ameninþarea 
„barbariei” apar ºi dramele 

profesorului

DRAMA CONªTIENTIZÃRII
ÎMBÃTRÂNIRII. Pe mãsurã ce trece
timpul, profesorul face din ce în ce
mai des apel la amintiri, invocã trecu-
tul ca marcã a experinþei de predare.
Îi este tot mai limpede ireversibilitatea. 

De exemplu, elevii nu mai sunt la
fel,  pãrinþii au alte cerinþe. Îmbãtrânind

cultural, profesorul se regãseºte pe
sine într-o lume tot mai strãinã si enig-
maticã. Lucrând tot timpul cu tinerii,
profesorii tind sã conºtientizeze perma-
nent îmbãtrânirea.

DRAMA SINGURÃTÃÞII/
PÃRÃSIRII. Cum poate fi  profesorul
singur printre atâþia oameni? Când
întâlnirile cu harul lor special dintre
profesor ºi elev dispar, când locul
luminii ºi prospeþimii tinereºti este
luat de pustiul singurãtãþii, profesorul
o resimte din plin.

DRAMA IDENTIFICÃRII. Se referã
la faptul cã  atunci când am optat pen-
tru aceastã profesie, am optat implicit
pentru un anume statut, în orice
moment ºi loc ne-am afla. Rigorile pro-
fesiei ne urmãresc, iar oamenii au pre-
tenþii ºi aºteptãri de la noi. 

De exemplu,  în situaþii în care,

deºi suntem undeva în concediu, ni se
cere o baghetã magicã pentru a inter-
veni în cazuri când copiii fac ade-
vãrate crize de identitate/isterie. Nu o
datã mi s-a spus…”Pãi liniºteºte-l tu,
doar eºti educatoare!”, fãrã  ca pãrin-
tele sã sesizeze cã acel comportament
al copilului este generat de o serie
întreagã de factori ce dezlãnþuie ºi
care necesitã  instrumente specifice
de investigare.  

DRAMA INUTILITÃÞII. Debutantul
din aceastã profesie pleacã  cu ideea cã
el nu va fi ca “X” profesor, care punea
note mici ºi dãdea extemporale la
supãrare.  El constatã cã, în fapt, potri-
vit aspiraþiilor sale nimic nu se schim-
bã, toate sunt fãrã de rost. Se trezeºte
pur ºi simplu într-o cursã a neputinþei. 

DRAMA SCHIMBÃRII PARADIG-
MEI PREDÃRII. De aproape un an, cu
toþii trãim drama unei metodici pe care
nu am învãþat-o nicicând pe bãncile fa-
cultãþilor. Este drama predãrii online în
faþa unui laptop, al unui telefon, fãrã sã
ai acces la toate armele unei didactici
faþã în faþã, în care limbajul nonverbal
este aproape inexistent. Feedback-ul
vine greu ºi de multe ori formal. 

Este cert un lucru: dorinþa tuturor
de a ne întoarce cu toþii la viaþa
banalã ºi fericitã pe care o trãiam
înainte, la privitul copiilor în ochi,
la eliberarea zâmbetului specific
copilãresc ºi, nu în ultimul rând,
reîntoarcerea la îmbrãþiºãrile cu
care dascãlii se “hrãneau”.

Profesorul, între perisabil ºi “far” cultural

 Dezvoltãm viaþa oamenilor- ne  îngrijim ºi suþinem dez-
voltarea minþilor, trupurilor, sufletelor;
Transmitem ºi protejãm cultura - aducem în lume cunoaºterea sis-

tematicã ºi inoculãm în mintea celor care ne acceptã “tinereþea fãrã
bãtrâneþe ºi viaþa fãrã de moarte”. Îi ducem pe copii într-o miraculoasã ºi

nobilã aventurã;
Dezvoltãm raþiunea, servim ideile, “scoatem copiii din întunericul Peºterii

la lumina Soarelui” (Gabriel  Albu);
Suntem pãstrãtorii echilibrului, al simþului mãsurii, al bunului simþ. Dãm

claritate vieþii tinerelor generaþii. 
Suntem pãstrãtorii valorilor umane fãrã de care o societate emancipatã ºi

democraticã nu poate exista: libertatea, generozitatea, responsabilitatea, loialitatea,
modestia, tenacitatea, simplitatea, demnitatea, respectul, colaborarea, frumosul etc;

Profesorului îi este inerent un ideal educaþional. El nu lasã realitatea aºa cum
a gãsit-o atunci când a ales sã facã profesia asta. Într-o lume autosuficientã, fãrã
ideal, nu este nevoie de profesori. 

Profesorul este condamnat la un optimism realist. Optimismul se bazeazã pe
luciditatea lui, pe forþa cu care îºi gãseºte capacitatea de a da viaþã bunelor sale
intenþii. El are încredere în el însuºi, în elevii lui ºi îi valorizeazã.  

Suntem iubitori de oameni, în special de copii. “Iubirea este inima profe-
siei de profesor. Iubirea de oameni este sensul cel mai profund  al profesiei
noastre”.

CONCLUZIE:
Se simte nevoia sã ne întoarcem puþin la noi înºine. Este

momentul sã redefinim identitatea  profesionalã.  Suntem ºi vom
rãmâne noi înºine, profesori, cât timp avem conºtiinþa cã putem

lãsa dupã noi o lume mai bunã decât am gãsit-o. 
Gabriel ALBU

În ciuda nenumãratelor drame, trebuie 
sã conºtientizãm ROLUL DE PROFESOR - 
aºa cum bine aprecia ºi GABRIEL ALBU

în cele ce urmeazã: 

”

”
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Împreunã pentru cei aflaþi în suferinþã
Sãrbãtorile de iarnã aduc

bucurie în inimile fiecãrei familii.
Dar, pe zi ce trece, sunt tot mai
numeroase familiile care nu
reuºesc sã punã pe masã copiilor
cele necesare. Iar în acest punct a
intervenit #GENERAÞIAALTFEL,
împreunã cu câteva persoane 
dornice sã ajute. 

Cu toþii au pregãtit daruri ºi ali-
mente de bazã pentru a alina
greutãþile ºi povara acestor familii greu
încercate. Una dintre acestea este ºi
familia Stan, din capãtul strãzii
Arioneºtii Vechi - o familie numeroasã,
alcãtuitã din 12 persoane, din care
majoritatea sunt minori. 

Cu greu pãrinþii reuºesc sã asigure
traiul de zi cu zi pentru o asemenea
familie. Cu toate cã ei muncesc, veni-
tul lor nu este unul care sã asigure un
trai decent copiilor, de multe ori ali-
mentele fiind insuficiente.

Cel de-al doilea caz este cel al 
familiei Ilie, de pe strada Socului. 
Este vorba despre o familie incom-
pletã, unde bunicii au fost nevoiþi sã
îºi asume responsabilitatea pãrinþilor
care au plecat în strãinãtate neþinând
cont de situaþia în care îºi lasã copiii. 

Domnul Mitu lucreazã cu ziua pen-
tru asigurarea minimului necesar celor
4 copii ce îi are în grijã, împreunã cu
soþia lui (doamna Liliana) - aceasta

fiind responsabilã cu creºterea ºi edu-
carea copiilor. Întrucât copiii dorm
împreunã cu bunica într-o camerã
micuþã, domnul Mitu este nevoit sã
stea separat într-o anexã gospodã-
reascã a cãrei structurã de rezistenþã
este grav afectatã (foto).  

Voluntarii au decis ca acþiunile lor
sã nu se opreascã odatã cu finalul sãr-
bãtorilor, dar au nevoie de mai mulþi
oameni implicaþi în campania lor. 

“Împreunã cu dumneavoastrã tre-

buie sã încercãm sã construim o 

modestã cãsuþã unde sã aibã ºi aceºti

oameni niºte condiþii normale de trai,

întrucât cele existente ne-au cutremu-

rat. Am promis cã ne vom întoarce la

ei ºi cu alte ocazii”, ne-a declarat

Alin Alexandrescu, unul dintre

iniþiatorii acestei frumoase acþiuni. 

Meritã sã-i amintim, însã, ºi pe ceilalþi implicaþi în aceastã campanie umanitarã -
Alexandra Teea Dumitru, Georgiana Mãrãºescu, Florin Veghiu, Mihai Pap,

Ana Rusu, Alex Pap, Daniel Ilie, Ionuþ Breslaºu, George Rudaru “Fryzy”, dar
ºi “spiriduºii” Ana Militaru ºi Denisa.

ªi Primãria ºi Consiliul Local
Urlaþi au rãspuns prezent 
la astfel de acþiuni pe final de an. 

Este cazul unei campanii iniþiate
de cãtre GIC - Urlaþi (Grupul de
Iniþiativã Comunitarã), care a bucurat
cu alimente ºi cadouri o bãtrânã imobi-
lizatã la pat de 30 de ani! Ajutorul a
constat din reparaþii la casa în care
locuieºte bãtrâna (lucrãri de zugrãvit ºi
la acoperiº), înlocuirea ferestrei ºi a
uºii de la intrare, înlocuirea sobei 
(nn - nu s-a putut recupera nimic din
cea veche). 

Pe lângã toate acestea, s-au executat
acþiuni de curãþenie ºi igienizare, dar ºi
asigurarea de hranã, alimente diverse
ºi lemne de foc. Acþiunea desfãºuratã
cu sprijinul Primãriei Urlaþi s-a numit
“Dãruieºte
Bucurie!”. 

“Dãruieºte Bucurie!” 

În sãptãmâna pre-

mergãtoare marii sãrbã-

tori a Crãciunului, la

Parohia “Sfinþii Voievozi”

Urlaþi au fost pregãtite

pachetele cu alimente

pentru familiile nevoiaºe

din localitate. 

Nu a fost, însã, posibil ca
tot oraºul sã primeascã câte
ceva în acelaºi timp. Dar sã-i
dãm cuvântul iniþiatorului
acestei campanii, pãrintele
Petroniu Tãnase. 

“În ciuda stãruinþei
depuse, am primit mesaje
cu critici ºi nemulþumiri atât

la diferite postãri,  cât ºi în
privat adresate în principal
preotului  paroh. Gândiþi-vã
cã este un singur om ºi nu
poate mulþumi pe toatã
lumea, þinând cont ºi de
contextul în care ne aflãm.
Cât priveºte cadourile per-
sonalizate, acestea nu au
fost date în mod prefe-
renþial, ci au fost dãruite
tuturor copiilor care au
venit în mod constant la 
bisericã ºi care au auzit în
predicã cã trebuie sã scrie 
o scrisoare lui Moº Crãciun,
pentru ca prin aceasta sã
aflãm vârsta, dimensiunile
hãinuþelor ºi ce îºi mai

doresc aceºtia. Prin urmare,
au primit cadouri toþi copii
care au întocmit aceste
scrisori, indiferent de paro-
hie sau stare socialã”, ne-a
spus pãrintele Petroniu. 

În ziua în care s-au
împãrþit aceste cadouri, la 
bisericã au venit ºi alte per-
soane care nu erau trecute
pe lista cu scrisorile ºi
despre care pãrintele
Petroniu ne-a spus cã le-a
vãzut pentru prima datã în
curtea bisericii. Mai mult, cã
unele dintre aceste per-
soane erau trecute bine
chiar de vârsta copilãriei.
Cu toate acestea, pãrintele

le-a oferit ºi acestora ali-
mente, oale pentru gãtit ºi
chiar un televizor - deci nu
au plecat nemiluite. 

“Nãdãjduim ca în viitor,
cu ajutorul Lui Dumnezeu ºi
împreunã - lucrarea dintre
preot ºi credincioºi, sã
putem înmulþi aceste acþiuni
de binefacere. Doamne
ajutã! Mulþumim! Felicitãrile
dumneavoastrã  le trans-
mitem tuturor  binefãcãto-
rilor care au participat atât
prin mijloace financiare, cât
ºi prin pregãtirea ºi dis-
tribuirea pachetelor”, a
încheiat pãrintele Petroniu
TÃNASE.  

Pãrintele Petroniu Tãnase - 
“Moº Crãciun” pentru cei nevoiaºi
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Cu douã sãptãmâni înainte
de trecerea în noul an, la
Spitalul Orãºenesc Urlaþi au
fost livrate ºi montate con-
tainerele necesare pentru
crearea corpului unde va fi
amplasat noul CT (computer
tomograf) al unitãþii sanitare. 

Dupã numeroase modificãri
ale planului arhitectural, dupã
rezolvarea problemelor de relo-
care a infrastructurii edilitare ºi
dupã stabilirea celei mai bune
soluþii din punct de vedere
tehnic, rezultatele au început 
sã se vadã. 

Execuþia lucrãrilor de relo-
care a reþelei de canalizare, a
reþelei de apã ºi cele de infra-
structurã au fost realizate în
regie proprie de cãtre angajaþii
Primãriei ºi ai Spitalului
Orãºenesc, reducându-se semni-
ficativ costurile. Aceste lucrãri
au fost efectuate sub suprave-
gherea domnului Viceprimar
Lazãr Stan ºi a consilierului 
Alin Alexandrescu. 

Achiziþia containerelor a fost
finanþatã de U.A.T. Urlaþi si de
C.J. Prahova ºi a fost aprobatã în
ºedinþa din 26.11.2020 a Con-
siliului Local Urlaþi, aceasta fiind
pe ordinea de zi la punctul 8.
Echipamentele medicale sunt
achiziþionate prin proiectul
“Creºterea capacitãþii de diag-
nosticare ºi îngrijire a

pacienþilor în contextul pan-
demiei COVID-19 la Spitalul
Orãºenesc Urlaþi”, cod SMIS
140271, proiect finanþat în cadrul
Programului Operaþional
Infrastructurã Mare. Valoarea
totalã a proiectului de achiziþie a
echipamentelor medicale este de
1.275.195,55 euro.

De asemenea, în vederea
dotãrii secþiei de radiologie cu
noile echipamente ºi în vederea
realizãrii investigaþiilor de 
imagisticã în condiþii optime, se
lucreazã la recompartimentarea
acesteia.

Noi, din acest colþ de 
paginã, felicitãm echipa admi-
nistrativã a Spitalului
Orãºenesc Urlaþi ºi Primãria
Urlaþi pentru realizarea aces-
tui nou proiect (ce va creºte
semnificativ calitatea serviciilor
medicale), cât ºi pentru impli-
carea de care dau dovadã în
continuare pentru creºterea
calitãþii vieþii locuitorilor
oraºului. 

Spitalul Orãºenesc Urlaþi va fi dotat 
cu un tomograf performant 

Unul dintre proiectele  pro-
movate de Primarul oraºului
Urlaþi, Dl. Marian Mãchiþescu în
campania electoralã pentru
alegerile locale din 2020 a
demarat sub privirile ºefului
biroului “Administraþia
Domeniului Public Urlaþi”, 
Dl. Constantin Rob.  

Lucrãrile, care au început efec-
tiv pe data de 19.01.2021, ºi care se
executã conform autorizaþiei nr.
119 din 22.12.2020, au termen de
finalizare luna iulie 2021. 

Proiectul intitulat “Modernizare
ºi amenajare Piaþa Centralã Oraºul
Urlaþi, Judeþul Prahova” are în
vedere amenajarea de spaþii bine
delimitate, pentru comercializarea
diferitelor produse alimentare (nn -

printre care ºi peºte proaspãt).
Noua piaþã va beneficia de grupuri
sanitare, o parcare modernã, dar ºi
perdele de aer cald sau rece (dupã
anotimp). SC Fraicom SRL este
firma câºtigãtoare a licitaþiei pentru
realizarea construcþiei a cãrei va-
loare este de 1.293.482,12 lei (cu
TVA) ºi care va fi inauguratã la cele
mai înalte standarde.

Au început lucrãrile la noua 
Piaþã Centralã din oraº

Containerele necesare
pentru crearea corpului
unde va fi amplasat noul
CT (computer tomograf)

În baza biletului de trimitere,

Serviciile medicale 
paraclinice pot fi 

acordate oriunde în þarã
Asiguraþii pot beneficia, începând de

luna trecutã, de efectuarea  unor analize
de laborator ºi investigaþii medicale para-
clinice pe întreg teritoriul României, fãrã a
mai condiþiona acordarea acestor servicii
doar de cãtre furnizorii de servicii me-
dicale paraclinice care se aflã în relaþie
contractualã cu aceeaºi casã de asigurãri
de sãnãtate cu care se aflã în contract ºi
medicul care a emis biletul de trimitere,
precizeazã un comunicat al C.J.A.S
Prahova. Astfel, în baza unui bilet de tri-
mitere eliberat de medici aflaþi în relaþie
contractualã cu oricare dintre casele de
asigurãri de sãnãtate, asiguratul poate be-
neficia de investigaþii paraclinice la orice
furnizor din þarã. Furnizorii de servicii me-
dicale paraclinice au obligaþia de a efectua
investigaþii paraclinice tuturor asiguraþilor
care li se adreseazã, indiferent de casa de
asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în
contract medicul care a fãcut recoman-
darea.



<<
  /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


