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În majoritatea oraşelor, gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare este redus şi nu depăşeşte nive-

lul de 50%. Nivelul de asigurare a localităţilor cu sisteme de canalizare în Republica Moldova actualmente rămâne a fi 
destul de jos şi diferă în funcţie de regiune. 

Din datele statistice se constată că numărul sistemelor de canalizare din republică este în descreştere, iar starea 
tehnică a acestor sisteme nu se ameliorează considerabil. 

Comparativ cu localităţile urbane, în localităţile rurale situaţia cu privire la epurarea apelor reziduale este deplorabilă. 
Datele indică faptul că sistemele de apeduct nu sunt construite în paralel cu sistemele de canalizare şi epurare a apelor 
reziduale, lipsa acestora având impact asupra poluării active a mediului, în special a solului, apelor de suprafaţă şi a 
celor freatice. 

Apele neepurate cu conţinut depăşit de substanţe chimice, fiind deversate în râuri, au un impact negativ asupra pro-
cesului de autopurificare. Sub influenţa poluanţilor scade concentraţia oxigenului dizolvat. Deficitul de oxigen în apă 
influenţează negativ asupra biotei şi poate surveni moartea peştilor. 

Cuvinte-cheie: ape uzate, sisteme de canalizare, ape evacuate, procese de autopurificare. 
 
WATER SUPPLY SYSTEMS, SEWERAGE SYSTEMS AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS  
IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA   
In most urban areas of the Republic the access of the population to public sewer service is limited and does not 

exceed the level of more than 50%. The number of sewage systems which serve urban and rural areas in RM currently 
remains quite low and varies by region. 

The statistical data shows that the number of sewer systems in the country is decreasing and technical condition of 
these systems does not improve considerably. 

Compared to urban areas, in rural areas the situation regarding waste water treatment is deplorable. The data indicate 
that water supply systems are not built in parallel with sewer systems and wastewater treatment. The lack of these 
combined systems has a detrimental impact on environment, especially for soil, surface water and groundwater. 

Untreated water contaminated with an exceeded content of chemicals is being discharged into rivers and may have a 
negative impact on the process of self-purification. Under the influence of pollutants the concentration of dissolved 
oxygen decreases. Deficiency of dissolved oxygen in water could have negative effects on biota and even may cause 
illness or death to fish. 

Keywords: waste water, sewage system, discharged water, auto-purification. 
 
 
Situaţia curentă a apelor uzate şi a sistemelor de canalizare în Republica Moldova 
Conform informaţiei oferite de BNS, din 1990 şi până în 2009 volumul total estimat de ape evacuate a 

scăzut de 4 ori – de la 2,7 mld. m3 până la 677 mil. m3. S-a constatat ca principalii factori sunt: reducerea vo-
lumului producţiei industriale şi agricole, starea deplorabilă şi stoparea funcţionării multor staţii de epurare. 
În ultimii 5 ani din această perioadă se atestă o scădere lentă, iar media este de 689 mil. m3 de ape reziduale 
pe an. Dintre acestea, 587 mil. m3, sau 85%, sunt evacuate de întreprinderile din stânga Nistrului, inclusiv 
533 mil. m3 (77%) de CET Dnestrovsc. Astfel, au fost evacuate, în medie (fără Transnistria) doar 87 mil. m3, 
sau 13%. Conform datelor prezentate în [1], cea mai mare parte de ape reziduale revine municipiului 
Chişinău.  

În municipiul Chişinău au fost evacuate, în medie, 58 mil. m3, iar în Regiunea Nord – 17 mil. m3, inclusiv 
în mun. Bălţi – 7,5 mil. m3, în r-nul Briceni – 3,1 mil. m3 şi în r-nul Edineţ – 1,8 mil. m3. În raioanele centrale 
au fost evacuate, în medie, 5,1 mil. m3, inclusiv 1,2 mil. m3 în Orhei, iar în Regiunea de Sud – 6,7 mil. m3, 
inclusiv în r-nul Cahul – 2,1 mil. m3, în r-nele Ştefan-Vodă, Căuşeni şi în UTA Găgăuzia – câte 1 mil. m3 
(Fig.1). Diferenţa mare dintre volumul apelor evacuate în Regiunea de Nord şi în celelalte regiuni se explică 
prin gradul mai înalt de industrializare a acestei regiuni [8]. 
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Fig.1. Volumul de ape evacuate, mil.m3. 

       În total          Chişinău            Reg.              Reg.              Reg. 
              Nord             Centru            Sud 

 
Accesul la sistemul de canalizare a apelor uzate 
Serviciile publice de alimentare cu apă şi sanitaţie se află în centrul atenţiei Guvernului Republicii Mol-

dova şi a autorităţilor publice locale. Din Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie, adoptată prin Hotărârea 
Guvernului RM în martie 2014, constatăm că avem probleme mari în ce priveşte epurarea apelor reziduale 
din Republica Moldova [1,5]. 

În prezent, în Republica Moldova sunt 1032 localităţi cu sisteme centralizate de alimentare cu apă pota-
bilă, dintre care 3 municipii şi 52 oraşe.  

Apele uzate rezultate în urma diferitelor activităţi umane sunt, în general, colectate şi transportate printr-o 
reţea de canalizare la o staţie de epurare, iar după epurare sunt evacuate în receptor. Ele pot fi stocate într-un 
bazin impermeabil, de unde sunt transportate ulterior într-o reţea de canalizare. În unele cazuri, apele uzate 
sunt evacuate direct în receptor, fără a fi epurate [6].  

În prezent, de reţele de canalizare publică dispun 623 centre populate, inclusiv: 3 municipii, 52 oraşe, 556 
localităţi rurale. 

Din toată populaţia republicii, care are acces la sistemele comunale de alimentare cu apă, 49% locuiesc în 
zona construcţiilor necanalizate. 

În majoritatea oraşelor gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare este redus şi nu depă-
şeşte nivelul de 50%. Actualmente, nivelul de asigurare a localităţilor cu sisteme de canalizare în Republica 
Moldova ramâne a fi destul de jos şi diferă în funcţie de regiune.  

Rezultatele prezentate în Raportul de performanţă elaborat de V.Chivriga şi P.Panaite [8] cu privire la 
gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare sunt următoarele (Fig.2). 

 

 138



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2014, nr.6(76) 
Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”    ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X   p.137-144 
 

Fig.2. Gradul de acces al populaţiei Republicii Moldova la serviciul public de canalizare, %. 
Conform datelor prezentate în Raportul de performanţă [8], numai în două localităţi, Căuşeni şi munici-

piul Chişinău, accesul populaţiei urbane la serviciul public de canalizare este peste media naţională (Fig.2). 
Gradul de acces al populaţiei la serviciul public de canalizare în aceste localităţi constituie, respectiv, 67,84% 
şi 86,68%, media pe republică fiind de 63%. Un nivel mai redus, dar apropiat de media pe republică, este în-
registrat în oraşele Ştefan-Vodă (61,93%), Cantemir (52,59%), Cahul (50,82%) şi în municipiul Bălţi (57,36%). 

Sistemul comunal de canalizare a apelor reziduale ale localităţilor din Republica Moldova este alcătuit 
din 464 staţii de epurare, 557 staţii de pompare şi reţele de canalizare cu lungimea totală de 2602 km. Din 
datele statistice prezentate în Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie constatăm că în republică numărul 
sistemelor de canalizare este în descreştere (Fig.3), iar starea tehnică a acestor sisteme nu se ameliorează 
considerabil. 

Analizând Figura 3 observăm că în jur de 35% din sistemele de canalizare prezente pe teritoriul Republicii 
Moldova nu funcţionează. Una dintre problemele principale ce persistă în domeniul managementului apelor 
reziduale este lipsa şi starea tehnică nesatisfăcătoare a sistemelor de canalizare.  

 
Fig.3. Sisteme de canalizare existente în perioada 2008-2012 în Republica Moldova. 

 
Potrivit datelor statistice, numărul populaţiei cu acces la servicii de canalizare a constituit 761 mii per-

soane, sau 21,4% din totalul populaţiei, inclusiv 50,1% în localităţile urbane şi numai 1,0% în localităţile 
rurale. Cea mai mare pondere a populaţiei cu acces îmbunătăţit la servicii de canalizare este înregistrată în 
Regiunea Nord – 23,4%, urmată de regiunile Centru – 10,2% , Sud – 6,7% şi UTA Găgăuzia – 2,2% (Fig.4). 
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Fig.4. Nivelul de asigurare a localităţilor din Republica Moldova (pe regiuni)  
cu sisteme de canalizare. 

În anul 2012 lungimea totală a reţelei de canalizare a constituit 2,6 mii km (Tab.1), din care de facto au 
funcţionat 2,4 mii km (92,3%).  

Tabelul 1  
Reţeaua sistemelor de canalizare, 2009-2012 

 2009 2010 2011 2012 
Numărul localităţilor cu 
sisteme de canalizare 135 134 135 130 
Sisteme de canalizare, 
unităţi 172 169 167 158 

Inclusiv dotate cu staţii de 
epurare 128 126 132 124 

Lungimea totală a reţelei 
de canalizare, km 2548,5 2586,5 2592,1 2602,1 

 
Din datele prezentate în Tabelul 1 observăm că lungimea totală a reţelei de canalizare este în creştere, 

însă creşterea este lentă, din lipsa de resurse financiare. 
 

 
Fig.5. Lungimea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, km. 

 
Datele din Figura 5 relevă că, deşi construcţia sistemelor de alimentare cu apă înregistrează un spor, 

aceasta nu este susţinută de construcţia sistemelor de canalizare, fapt ce presupune riscul de poluare a apelor, 
impunându-se cerinţe privind protecţia mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate. 
Comparativ cu anul 2008, numărul sistemelor de canalizare s-a redus cu 5 unităţi, iar lungimea sistemelor de 
canalizare rămâne practic aceeaşi.  

Sistemele de epurare în localităţile rurale 
Comparativ cu localităţile urbane, în localităţile rurale starea de lucruri cu privire la epurarea apelor rezi-

duale este nesatisfăcătoare. Rezultatele statistice comparative sunt prezentate în Figura 6. 
Datele din Figura 6 denotă un decalaj semnificativ al cotei populaţiei cu acces la serviciile de aprovizio-

nare cu apă şi de canalizare din mediul urban şi din cel rural, deşi în structura populaţiei predomină populaţia 
din mediul rural (58,4%). Datele indică faptul că sistemele de apeduct nu sunt construite în paralel cu sistemele 
de canalizare şi epurare a apelor reziduale, lipsa acestora având impact asupra poluării active a mediului, în 
special a solului, apelor de suprafaţă şi a celor freatice. Deşi accesul la apă şi sanitaţie este important pentru 
un mod adecvat de viaţă, acesta, în special în mediul rural, este scăzut. Astfel, trebuie majorat numărul siste-
melor de apă şi canalizare în zonele rurale, prin investiţii axate pe extinderea şi modernizarea reţelelor de apă 

 140



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2014, nr.6(76) 
Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”    ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X   p.137-144 
 
şi canalizare, construcţia staţiilor de epurare, precum şi prin eficientizarea serviciilor publice de apă şi cana-
lizare. Toate datele referitoare la canalizarea apelor uzate în Republica Moldova sunt prezentate în Tabelul 2. 
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Fig.6. Ponderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare (%) în localităţile rurale şi urbane. 

  

Tabelul 2  
Lungimea sistemelor de canalizare a apelor uzate în Republica Moldova 

Lungimea totală a reţelelor  
de canalizare, 
km 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

În total, 
inclusiv în 

2540,1 
 

2552,0 
 

2556,2 
 

2548,5 
 

2586,5 
 

2592,1 
 

2602,1 
 

localităţi urbane 2083,7 2103,9 2128,6 2141,9 2182,3 2235,9 2241,4 
localităţi rurale 456,4 448,1 427,6 406,6 404,2 356,2 360,7 

Capacitatea stabilită a staţiilor 
de epurare a apelor uzate,  
mii m3 în 24 ore, inclusiv în 

742,8 741,0 723,0 723,6 723,9 732,3 729,1 

localităţi urbane 701,2 699,6 682,8 684,3 684,3 687,2 686,0 
localităţi rurale 41,6 41,4 40,2 39,3 39,6 45,1 43,1 

Volumul de ape uzate colectate, 
mil. m3, inclusiv în 76,3 73,9 73,2 70,8 72,1 67,9 66,5 

localităţi urbane 75,2 72,7 72,0 69,7 71,0 67,2 65,7 
localităţi rurale 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 0,7 0,8 

Volumul de aре uzate trecute 
prin staţiile de epurare,  
mil. m3, inclusiv în 

74,6 71,2 68,8 70,1 66,3 72,2 64,4 

localităţi urbane 73,8 71,3 70,5 68,3 69,6 65,8 63,9 
localităţi rurale 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 

Volumul de aре uzate trecute 
prin staţiile de epurare (în %) 
faţă de total ape uzate 
colectate, inclusiv în 

97,8 97,6 97,2 97,2 97,3 97,7 96,8 
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localităţi urbane 98,2 98,0 98,0 98,0 98,1 98,0 97,2 
localităţi rurale 72,9 72,7 56,9 43,5 44,3 62,7 63,6 

În prezent, 977 localităţi rurale (66%) dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. Prin-
cipalele surse de apă din zonele rurale sunt apele subterane extrase manual din fântâni private sau publice.  
În 565 localităţi rurale este un anumit tip de infrastructură centralizată pentru managementul apei uzate.  
În majoritatea zonelor rurale această infrastructură este învechită, abandonată şi nefuncţională, 49% din 
populaţie locuieşte în comunităţi în care clădirile nu sunt racordate la reţele de canalizare [2]. 

Din totalul localităţilor rurale, de sisteme centralizate de canalizare dispun 251 localităţi (17%). În raionul 
Orhei numai 5 centre populate dispun de sisteme comunale de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare,  
47 localităţi utilizează apele freatice din fântâni, 31 din 68 centre populate rurale din raionul Soroca nu dispun 
de alimentare centralizată cu apa potabilă, iar apeduct şi canalizare există numai în or. Soroca. Lipsesc siste-
me centralizate de alimentare cu apă în 30 localităţi din raionul Râşcani şi în 37 localităţi din raionul Leova. 

Datele privind canalizarea apelor uzate au fost comparate în raport cu sistemele de alimentare cu apă 
(Tab.3). 

 Tabelul 3  
Sistemele de alimentare cu apă şi canalizare în Republica Moldova 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Lungimea apeductelor şi 
reţelelor de alimentare cu 
apă – în total, km 

6765,8 6847,2 7100,7 778,1 8036,2 8509,9 8914,7 9324,2 

în localităţi urbane 4045,0 4150,5 4196,2 4216,7 4371,8 4462,4 4545,9 4585,2 
în localităţi rurale 2720,8 2696,7 2904,5 3261,4 3664,4 4047,5 4368,8 4739,0 

Apă livrată tuturor 
consumatorilor –  
în total, mil. m3  

67,1 67,9 84,5 82,8 78,1 75,0 73,5 74,9 

în localităţi urbane 62,3 62,7 78,3 76,3 70,9 67,9 66,1 66,6 
în localităţi rurale 4,8 5,2 6,2 6,5 7,2 7,1 7,4 8,3 

Din care, apă livrată 
populaţiei, mil. m3 47,9 49,2 53,2 53,2 53,5 51,3 51,2 52,1 

în localităţi urbane 44,5 45,3 48,3 48,1 47,5 45,5 44,8 44,8 
în localităţi rurale 3,4 3,9 4,9 5,1 6,0 5,8 6,4 7,3 

Lungimea reţelelor de 
canalizare – în total, km 2592,2 2540,1 2552,0 2556,2 2548,5 2586,5 2592,1 2602,1 

în localităţi urbane 2078,7 2083,7 2103,9 2128,6 2141,9 2182,3 2235,9 2241,4 
în localităţi rurale 513,5 456,4 448,1 427,6 406,6 404,2 356,2 360,7 

Ape uzate trecute prin 
staţiile de epurare –  
în total, mil. m3

76,4 74,6 72,2 71,2 68,8 70,1 66,3 64,4 

în localităţi urbane 75,4 73,8 71,3 70,5 68,3 69,6 65,8 63,9 
în localităţi rurale 1,0 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
De menţionat că cea mai mare parte de ape uzate vin de la populaţie, sub formă de ape menajere (Fig.7). 

 142



STUD I A  UN IVERS I TAT I S  MOLDAV I AE ,  2014, nr.6(76) 
Seria “{tiin\e reale [i ale naturii”    ISSN 1814-3237    ISSN online 1857-498X   p.137-144 
 

 
Fig.7. Distribuţia volumului de ape uzate recepţionate de la abonaţi, în 2012. 

Informaţiile din figurile şi tabelele expuse mai sus prezintă starea sectorului de canalizare a apelor uzate 
în Republica Moldova, care se caracterizează prin: 

– accesul limitat al populaţiei la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare; 
– decalajul semnificativ dintre localităţile urbane şi cele rurale privind accesul la sistemele de apă şi 

canalizare;  
– diminuarea ponderii staţiilor de canalizare în raport cu sistemele de alimentare cu apă.  
Rezultatele auditului realizat în 2014 [2] constată că toate aceste probleme sunt stringente şi necesită rezol-

vare. Apele neepurate cu conţinut depăşit de substanţe chimice fiind deversate în râuri au un impact negativ 
asupra procesului de autopurificare [3]. Sub influenţa poluanţilor scade concentraţia oxigenului dizolvat, care 
se consumă pentru oxidarea lor. Deficitul de oxigen în apă influenţează negativ asupra biotei, poate surveni 
moartea peştilor. 

 Staţiile de epurare din ţară realizează indici foarte reduşi şi necesită reconstrucţie capitală, deoarece apele 
reziduale neepurate se deversează în râuri. În anii 2010-2012 numărul staţiilor care funcţionează eficient 
continuă să scadă, situaţie redată în Tabelul 4. 

Tabelul 4 
Numărul staţiilor care funcţionează eficient 

Funcţionează Anul Total, unităţi 
eficient neeficient 

Nu funcţionează Epurare 
insuficientă 

2010 242 26 99 117 80% 
2011 198 17 112 69 92% 
2012 165 4 114 48  

Sursă: Rapoartele anuale ale IES, anii 2010-2012  
 
Conform informaţiei IES, şi staţia de epurare a S.A. „Apă-Canal Chişinău” epurează insuficient apele 

uzate, cauza fiind volumele insuficiente de ape reziduale recepţionate şi concentraţia excesivă de substanţe 
nocive, care dereglează funcţionarea optimă a procesului tehnologic de epurare a apelor uzate la staţie. 

În [4] se constată că probele apelor deversate prelevate de către IES denotă depăşiri ale concentraţiilor 
maximal admisibile, apele râului Bâc fiind afectate regulat. O sursă de poluare a râului Bâc este şi staţia de 
epurare Bulboaca, care captează apele uzate din or. Anenii Noi, aceasta având o stare avansată de uzură, ce 
provoacă numeroase avarieri ale reţelelor, iar ca rezultat apele uzate sunt deversate direct în râul Bâc.  

Concluzii 
Apele neepurate cu conţinut depăşit de substanţe chimice fiind deversate în râuri au un impact negativ 

asupra procesului de autopurificare. Sub influenţa poluanţilor scade concentraţia oxigenului dizolvat, care se 
consumă pentru oxidarea lor. Deficitul de oxigen în apă influenţează negativ asupra biotei, poate surveni 
moartea peştilor. 

Depăşirile concentraţiilor maxime de poluanţi în apele uzate epurate se depistează la amoniu, substanţe în 
suspensii şi substanţe organice exprimate în CBO5. 
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De menţionat că un impact deosebit de mare asupra mediului îl provoacă gestionarea neadecvată a apelor 
pluviale, care este doar parţial organizată în cele mai mari oraşe, fiind foarte redusă în centrele raionale. 

Gestionarea nămolului produs la instalaţiile de epurare a apelor uzate nu este efectuată adecvat şi nu 
corespunde cerinţelor actelor normative în vigoare. 

 
Bibliografie: 

1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.199 din 20.03.2014 „Cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare 
cu apă şi sanitaţie (2014-2028)”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.72-77.  

2. Raportul auditului privind protecţia şi utilizarea durabilă a apelor din râuri şi fluvii. Chişinău, 2014. 
3. Raportul de audit în domeniul mediului – aprovizionare cu apă şi canalizare. Chişinău, 2012. 
4. GONCEAR, V., GUVIR, T. Proiectul Programului şi Planului de măsuri pentru implementarea prevederilor ce ţin 

de Protocolul Apă şi Sănătate. Chişinău, 2014. 
5. Strategia de alimentare cu apă şi sanitaţie a Republicii Moldova. Chişinău, 2013. 50 p. 
6. BACAL, P. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova (aspecte teoretice şi aplicative). 

Chişinău: Editura ASEM, 2010. 240 p. ISBN 978-9975-75-536-8 
7. Programul Naţional pentru Asigurarea Securităţii Ecologice [online]. Centrul informaţional de Mediu. [Accesat la 

18.02.2014]. Disponibil: http://cim.mediu.gov.md/infmed/view3.htm 
8. CHIVRIGA, V., PANAINTE, P. Serviciile publice de gospodărire comunală în municipii şi centre raionale: 

RAPORT DE PERFORMANȚĂ. Chişinău: ARC, 2013. 88 p. ISBN 978-9975-61-732-1 
 
Notă: Aceste cercetări au fost realizate în cadrul Proiectului CISWastewater - Continuous improvement strategy  
for increasing the efficiency of wastewaters treatment facilities in the Black Sea coastal states,  
Contract nr.2.2.3.72546.202, MIS-ETC 2177 
 

Prezentat la 28.11.2014  
 

 144

http://cim.mediu.gov.md/infmed/view3.htm


<<
  /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
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


