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REGULAMENT 
PRIVIND FOLOSIREA EMBLEMEI DE CRUCE ROŞIE 

 
 
Preambul 
 
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Regulamentul privind 
folosirea emblemei de cruce roşie sau semilună roşie de către Societăţile 
Naţionale, adoptat de Conferinţa Internaţională a Crucii Roşii şi Semilunii 
Roşii, Viena, 1965, revizuit de Consiliul Delegaţilor, reunit la Budapesta în 
1991 şi cu rezoluţiile privind emblema adoptate de alte Conferinţe 
Internaţionale ale Crucii Roşii şi Semilunii Roşii. 
Regulamentul privind folosirea emblemei de cruce roşie sau semilună roşie de 
către Societăţile Naţionale a fost aprobat unanim de către Statele părţi la 
Convenţiile de la Geneva, din august 1949, şi de către Statele care au ratificat  
Protocoalele adiţionale. 
Unul din scopurile Regulamentului revizuit la Budapesta în 1991  este acela 
de a permite Societăţilor Naţionale să-şi diversifice şi să-şi extindă sursele de 
finanţare, fără a aduce  nici un prejudiciu respectului datorat emblemei sau 
denumirii de cruce roşie sau semilună roşie. 
Nici una dintre prevederile prezentului Regulament nu constituie în nici un  fel 
o derogare de la prevederile art. 294 şi art.351 ale Codului Penal sau ale art. 
4 –6 din Legea SNCRR 139/1995. 
 
Capitolul 1 
Introducere 
 
Art.1 Prezentul regulament privind folosirea emblemei de Cruce Roşie de 
către SNCRR stipulează diversele moduri în care emblema crucii roşii pe fond 
alb poate fi folosită de SNCRR, în conformitate cu prevederile Dreptului 
Internaţional Umanitar, cu Principiile Fundamentale ale Mişcării Intrenaţionale 
de Cruce Roşie şi Semilună Roşie (de aici înainte Mişcare) şi cu legislaţia 
naţională. 
 
Art. 2 Prezentul regulament se bazează pe Convenţiile de la Geneva din 12 
august 1949, mai ales pe prima Convenţie (Convenţia pentru ameliorarea 
soartei răniţilor şi bolnavilor din forţele armate în campanie) şi, pentru  
anumite prevederi pe Protocolul 1 din 8 iunie 1977, adiţional la Convenţiile de 
la Geneva, privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale. 
Art. 44 al primei Convenţii de la Geneva din 12 august 1949 face distincţie 
între folosirea emblemei în scop de protecţie şi folosirea acesteia în scop 
indicativ şi stabileşte regulile generale care guvernează cele două moduri de 
utilizare. 
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Art. 3 Prezentul Regulament se aplică tuturor structurilor de conducere ale 
SNCRR, tuturor categoriilor de membri, voluntarilor şi personalului salariat al 
SNCRR. 
 
Capitolul 2 
Reguli generale 
 
Art. 4 Folosirea emblemei în scop de protecţie este destinată să marcheze 
personalul medical şi religios, precum şi bunurile care trebuie respectate şi 
protejate în timp de conflict armat. 
Folosirea emblemei în scop indicativ arată că anumite persoane sau bunuri au 
legătură cu Mişcarea. 
 
Art. 5  SNCRR poate folosi emblema ca mijloc de protecţie în timp de pace, 
iar în timp de conflict armat, doar cu acordul şi în condiţiile stipulate de către 
guvernul României. 
SNCRR poate folosi emblema ca mijloc indicativ atât în timp de pace cât şi în 
timp de conflict armat, în limitele impuse de legislaţia statului român, de 
Regulamentul privind folosirea emblemei de cruce roşie şi semilună roşie de 
către Societăţile Naţionale şi de prevederile Dreptului Internaţional Umanitar. 
 
Art. 6 SNCRR poate folosi emblema doar pentru activităţile conforme cu 
principiile stabilite de Conferinţele Internaţionale ale CR/SR. În permanenţă se 
va garanta că nimic nu aduce atingere prestigiului emblemei sau reduce 
respectul datorat acesteia. 
 
Art. 7 Trebuie evitată orice confuzie între folosirea emblemei în scop de 
protecţie şi folosirea sa în scop indicativ. Dacă în timp de conflict armat 
SNCRR îşi continuă activităţile din timp de pace, se vor lua toate măsurile 
necesare pentru ca emblema folosită în scop indicativ, amplasată pe 
persoane sau pe bunuri, să fie percepută ca marcând legătura acestora cu 
SNCRR, şi nu ca acordând dreptul la protecţie, conform prevederilor Dreptului 
Internaţional Umanitar. 
În mod special, emblema va fi de dimensiuni relativ mici şi nu va fi amplasată 
pe brasarde sau pe acoperişuri. 
Încă din timp de pace se vor lua măsuri pentru respectarea regulii anterioare, 
astfel încât, încă de la începutul unui eventual conflict armat să se evite 
confuzia cu emblema folosită ca mijloc de protecţie. 
 
Art. 8 Atunci când emblema este folosită în scop de protecţie, ea trebuie să-şi 
păstreze forma de origine, deci nu se adaugă nimic la crucea roşie pe fond 
alb. În astfel de cazuri se va folosi o cruce formată din 5 pătrate roşii egale, iar 
fondul trebuie să fie întotdeauna alb. 
Atunci când emblema se foloseşte în scop indicativ, ea trebuie să fie în 
conformitate cu art. 4 din Legea SNCRR 139/1995 sau să constea dintr-o 
cruce roşie însoţită de numele SNCRR. 
 
Art. 9 Emblema folosită ca mijloc protector trebuie să fie vizibilă de la o 
distanţă cât mai  mare. Dimensiunile sale vor fi în funcţie de circumstanţe. În 
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timp de noapte sau atunci când vizibilitatea este redusă, ea poate fi luminoasă 
sau iluminată. 
Pe cât posibil, ea trebuie să fie confecţionată din materiale care să o facă 
posibil de recunoscut de către mijloacele tehnice de detectare şi trebuie să fie 
amplasată pe drapele sau pe  suprafeţe plane care pot fi văzute din cât mai 
multe direcţii, inclusiv din aer. 
 
Capitolul 3 
Folosirea emblemei în scop de protecţie 
 
Secţiunea 1: Folosirea emblemei în scop de protecţie în timp de pace 
 
Art. 10 În timp de pace, emblema poate fi folosită în scop de protecţie de către 
SNCRR pentru identificarea unităţilor şi a mijloacelor de transport  în legătură 
cu care s-a decis în mod definitiv destinaţia pentru scopuri medicale, în 
eventualitatea unui conflict armat. 
 
Art. 11 Se recomandă ca în timp de pace, emblema, în forma sa de origine,  
(cruce roşie pe fond alb) să fie folosită cât mai puţin, chiar şi la dimensiuni 
mici, pentru a evita orice confuzie cu folosirea ei în situaţii de conflict armat. 
 
Secţiunea 2:  Folosirea emblemei în scop de protecţie în timp de conflict 
armat 
 
Art. 12 Acordul pentru folosirea emblemei ca semn protector în caz de conflict 
armat se dă în toate situaţiile de către guvernul României. 
 
Art. 13 În baza Principiului Fundamental al Umanităţii, atunci când, în caz de 
conflict armat, datorită tulburărilor grave ale ordinii de drept, este imposibil din 
punct de vedere practic să se obţină acordul expres al guvernului, SNCRR 
poate folosi emblema ca mijloc de protecţie pentru măsurile umanitare 
urgente. 
 
Art. 14 Personalul medical al SNCRR, autorizat de guvern să folosească 
emblema ca semn protector în caz de conflict armat, va afişa emblema în 
timpul îndeplinirii misiunilor, într-un mod care să asigure o vizibilitate optimă. 
În astfel de cazuri, personalul medical al SNCRR asistă serviciile medicale ale 
forţelor armate şi se supune regulamentelor militare. 
Ca dovadă a statutului lor, membrii personalului medical al SNCRR trebuie să 
poarte asupra lor cartea de identitate specială, emisă în acest scop  de 
autorităţile statului român. 
 
Art. 15 Unităţile medicale şi mijloacele de transport ale SNCRR pentru care 
există acordul guvernului de a afişa emblema în caz de conflict armat, trebuie 
să folosească emblema, astfel încât să se asigure o vizibilitate optimă.  
Cu consimţământul guvernului, SNCRR poate folosi pentru marcarea unităţilor 
medicale şi a mijloacelor de transport, şi semnele distinctive opţionale, 
recunoscute pe plan internaţional, respectiv semnalul luminos albastru, 
semnalul radio şi mijloacele electronice de identificare. 
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Capitolul 4 
Folosirea emblemei în scop indicativ 
 
Art. 16 Membrii, voluntarii şi angajaţii SNCRR pot folosi emblema ca semn 
indicativ, de regulă de dimensiuni mici, în timpul serviciului prestat în 
beneficiul SNCRR. În afara serviciului, membrii, voluntarii şi salariaţii pot folosi 
doar o emblemă de dimensiuni mici, de exemplu sub forma unei insigne sau a 
unui ecuson. 
De regulă, emblema folosită în scop indicativ conform prezentului articol, 
trebuie să fie în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea SNCRR 
139/1995. 
 
Art. 17 Emblema, însoţită de textul  ”Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
Romania, Filiala XXXXXXX”  poate fi amplasată pe clădirile şi sediile folosite 
de SNCRR, indiferent dacă acestea sunt sau nu proprietatea SNCRR. Literele 
vor avea acelaşi caracter şi aceeaşi dimensiune. În astfel de cazuri, emblema 
trebuie să fie de dimensiuni relativ reduse, să nu fie amplasată pe acoperiş, 
astfel încât, în caz de conflict armat, să se evite orice confuzie cu emblema 
folosită ca mijloc protector. 
 
Art. 18 SNCRR nu va amplasa emblema pe clădiri sau sedii aflate în 
proprietatea sau administrarea sa, dar pe care nu le ocupă, ci le închiriază 
sau le dă spre folosinţă unor terţe părţi. 
 
Art. 19  Atunci când SNCRR împarte clădirea cu alte persoane sau societăţi, 
emblema trebuie să fie amplasată doar pe partea de clădire ocupată de 
SNCRR. În astfel de cazuri, trebuie să se ia măsuri ca activităţile persoanelor 
sau societăţilor vecine să nu aducă prejudicii în mod indirect prestigiului 
emblemei. 
 
Art. 20  Emblema poate fi amplasată ca semn indicativ pe mijloacele de 
transport ale SNCRR, atunci când acestea sunt folosite de către membrii sau 
angajaţii acesteia. În astfel de cazuri, emblema trebuie să respecte 
prevederile art. 4 din Legea SNCRR 139/1995 şi să fie de dimensiuni relativ 
mici. 
Pentru a preveni orice folosire abuzivă, în cazul închirierii sau vânzării 
mijloacelor de transport aparţinând SNCRR, emblema trebuie înlăturată sau 
acoperită. 
 
Art. 21 SNCRR poate autoriza terţe părţi să folosească emblema pentru 
posturi de prim ajutor sau ambulanţe, cu condiţia ca acestea să acorde, în 
mod exclusiv, servicii gratuite.  
Astfel de autorizări se acordă prin decizia comitetului de direcţie şi doar în 
schimbul dreptului de a controla cu regularitate folosirea emblemei. SNCRR 
îşi rezervă dreptul de a-şi retrage autorizaţia în orice moment şi cu efect 
imediat. 
 
Art.  22  Toate ştampilele şi antetele folosite de structurile teritoriale ale 
SNCRR trebuie să fi în conformitate cu anexele a, b şi, respective, c la acest 
Regulament. 
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Art.  23  SNCRR poate folosi emblema însoţită de numele sau iniţialele sale 
ori conformă cu art. 4 din Legea SNCRR pentru marcarea ajutoarelor 
expediate pe cale terestră, ferată, navală sau aeriană şi destinate victimelor 
conflictelor armate sau ale dezastrelor naturale. 
SNCRR va lua măsurile necesare prevenirii oricărui abuz. Această prevedere 
se aplică doar ajutoarelor în sine, în scopul identificării originii lor, nu şi 
mijloacelor de transport folosite. 
 
Capitolul V 
Difuzare şi colectă de fonduri 
 
Art. 24  SNCRR poate folosi emblema pentru sprijinirea campaniilor şi a 
acţiunilor pe care le organizează, pentru a-şi face cunoscute activităţile, 
pentru a difuza cunoaşterea Dreptului Internaţional Umanitar şi a Principiilor 
Fundamentale ale Mişcării sau pentru a strânge fonduri, în  limitele 
prevederilor art. 5-8 din prezentul Regulament. 
Atunci când este afişată pe materiale tipărite, obiecte sau alte materiale 
promoţionale ale unor astfel de campanii, emblema trebuie să respecte 
prevederile art. 4 din Legea SNCRR 139/1995 sau să fie însoţite de numele 
SNCRR, ori de un text sau un semn promoţional. 
Obiectele nu trebuie să sugereze sub nici o formă protecţia acordată de 
Dreptul Internaţional Umanitar sau apartenenţa la Mişcare, şi nici să creeze 
posibilitatea unui abuz ulterior de emblemă. Obiectele trebuie să fie de 
dimensiuni mici sau să fie confecţionate dintr-un material rapid perisabil. 
Art. 25 Dacă SNCRR colaborează cu o societate comercială sau cu o altă 
organizaţie în scopul strângerii de fonduri sau pentru continuarea difuzării 
activităţilor sale, ea poate afişa marca, logo-ul sau  numele aceste societăţi 
sau organizaţii pe articolele folosite de SNCRR, pe materialele sale 
promoţionale sau pe bunurile pe care le comercializează, în următoarele 
condiţii: 

a) să nu se creeze nici o confuzie, pentru public, între activităţile societăţii 
comerciale sau calitatea produselor acesteia şi emblema SNCRR; 

b) SNCRR trebuie să deţină controlul asupra întregii campanii, mai ales în 
ceea ce priveşte alegerea articolelor pe care se afişează marca, logo-ul 
sau numele societăţii comerciale şi locul, forma şi dimensiunile acestor 
însemne; 

c) Campania trebuie să fie legată de o anumită activitate şi, ca regulă 
generală, trebuie să fie limitată în timp şi spaţiu; 

d) Societatea comercială sau organizaţia respectivă nu trebuie să fie 
implicată în nici un fel în actvităţi contrare obiectivelor şi Principiilor 
Fundamentale ale Mişcării sau care ar putea fi percepute de public ca  

      fiin d controversate; 
e) SNCRR trebuie să-şi menţină dreptul de a pune capăt contractului cu 

respectiva societate comercială sau organziaţie în orice moment şi cu 
transpunerea în practică, în termen scurt, dacă activităţile partenerului 
subminează respectul pentru emblemă sau prestigiul acesteia; 

f) Avantajul material sau financiar obţinut de SNCRR dintr-o astfel de 
campanie trebuie să fie substanţial, fără a afecta independenţa 
SNCRR; 
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g) Contractul dintre SNCRR şi partener trebuie să fie încheiat în scris; 
h) Contractul trebuie să fie aprobat de comitetul de direcţie. 

 
Art. 26 SNCRR poate permite societăţilor comerciale sau altor organizaţii să 
menţioneze în materialele lor promoţionale că au făcut o donaţie sau au 
contribuit în alt mod la activitatea SNCRR. Astfel de menţiuni pot fi autorizate 
şi pentru produsele destinate vânzării, dacă sumele obţinute din vânzarea lor 
sunt donate în întregime sau în parte SNCRR. 
Totuşi, astfel de autorizări sunt supuse respectării stricte a condiţiilor 
prevăzute la articolul anterior, la lit. a,c,d,e,f,g,h. 
SNCRR trebuie să monitorizeze cu grijă modul în care ajutorul primit este 
descris în materialele promoţionale sau pe produsele menţionate anterior. 
Acelaşi lucru este valabil pentru toate fotografiile sau alte materiale vizuale 
folosite în cadrul campaniei. 
În alte cazuri decât cele menţionate mai sus, SNCRR nu va permite folosirea 
emblemei pe bunuri destinate vânzării şi va autoriza folosirea acesteia pe 
materiale promoţionale, doar cu condiţia ca emblema să fie de dimensiuni 
mici şi însoţite de o explicaţie clară privind ajutorul primit de SNCRR. 
 
Art. 27 Este permisă folosirea emblemei în scop decorativ, în limitele 
prevederilor art. 6, cu ocazia unor acţiuni publice sau pe materiale destinate 
promovării SNCRR şi a Mişcării, cum ar fi: filme, publicţii, medalii sau alte 
însemne de recunoştinţă. Pentru astfel de utilizare este permis un desen mai 
liber. 
Emblema folosită cu scop decorativ trebuie să fie însoţită pe cât posibil de 
emblema SNCRR, aşa cum  este ea prevăzută în art. 4 din Lege. 
 
Art. 28  Emblema poate figura pe medalii şi pe alte însemne de recunoştinţă 
acordate de SNCRR, cu condiţia de a fi însoţită de numele SNCRR şi, dacă 
este posibil, de câteva cuvinte care să descrie scopul medaliei sau să 
definească serviciul oferit. Forma sa poate fi decorativă, în conformitate cu 
art. anterior. 
 
 
Capitolul VI 
Prevederi finale 
 
Art. 29 Toţi membrii, voluntarii şi angajaţii SNCRR au obligaţia de a proteja 
emblema Crucii Roşii, de preveni orice abuz de emblemă şi de a semnala 
toate cazurile de folosire abuzivă a acesteia.  
 
Art. 30 Prezentul Regulament este aprobat la data de 29.05.2003. 
 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


