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Sărbători fericite şi La Mulţi Ani! 

Vă dorim un An nou plin de realizări şi vă invităm să ne 

fiţi alături şi la activităţile organizate în 2016! 

Pe 17 decembrie, la Sala "Arta" a Muzeului Judeţean 

"Ştefan cel Mare" Vaslui, Europe Direct Vaslui a premiat 

câştigătorii concursului de fotografii "Europa prin 

Obiectiv", în cadrul expoziţiei de fotografii, cu acelaşi 

nume. 

Expoziţia a încheiat caravana de informare „Înainte şi 

după. 8 ani de la 

i n t e g r a r e a 

R o m â n i e i  î n 

U n i u n e a 

Europeană”  şi 

c o n c u r s u l  d e 

fotografii anterior 

m e n ţ i o n a t . 

Expoziţia cuprinde  

atât fotografiile realizate proiectelor vizitate în cadrul 

caravanei de informare, cât şi cele înscrise în concurs. 

Evenimentul, ce a început de la ora 13.00, s-a bucurat de 

prezenţa domnului Dumitru Buzatu, Preşedintele 

Consiliului Judeţean Vaslui (structura gazdă a Centrului 

Europe Direct), a domnului Caragaţă Valeriu, 

Administratorul Public al Judeţului Vaslui, a doamnei 

Vasiliu Cristina, şef serviciu Dezvoltare locală, 

management proiecte şi informare europeană, Consiliul  

Judeţean Vaslui şi, nu în ultimul rând, de prezenţa 

doamnei Ramona Mocanu, directorul Muzeului Judeţean 

Vaslui. Aceştia au realizat un scurt bilanţ al proiectelor 

implementate în judeţul Vaslui, cu sprijinul fondurilor 

europene, de la integrarea României în UE. 

Momentul mult aşteptat de toată lumea a fost 

desemnarea şi premierea câştigătorilor concursului de 

fotografii. Juriul, format din dl. Marian Antoniu, muzeograf 

artă la Muzeul Judeţean Vaslui, dl. Liviu Preutu Grigore, 

conservator artă la Muzeul Judeţean Vaslui, precum şi 

reprezentanţi ai Centrului, a decis ca premiile să meargă 

la :  

- Prepeliţă Eduard Ionuţ - Locul I 

- Baciu Adrian - Locul II 

- Carmen Chollet Mocanu - Locul III 

De asemenea, prin 

intermediul acestui 

concurs, publicul a 

avut ocazia să 

voteze fotografia 

pref erată,  f i ind 

desemnat câştigător 

la această categorie,  

Papuc Marian Ionuţ, elev la Colegiul Economic “Anghel 

Rugină” Vaslui.  

Mulţumim pe această cale Muzeului Judeţean Vaslui 

pentru sprijin şi colaborare, precum şi tuturor 

concurenţilor pentru interesul acordat concursului. Toate 

fotografiile sunt frumoase şi vă invităm să le apreciaţi, pe 

pagina noastră de Facebook : Europe Direct Vaslui . 

“Europa prin Obiectiv” 

expoziţie foto 

http://www.europedirectvaslui.ro
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.868879809875233.1073741890.150120585084496&type=3C:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express
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În perioada 18 noiembrie  - 3 decembrie 2015, Europe 

Direct Vaslui a desfăşurat caravana de informare 

„Înainte şi după. 8 ani de la integrarea României în 

Uniunea Europeană”.  

În cadrul caravanei au fost vizitate o serie de obiective 

din judeţul Vaslui, reabilitate sau modernizate cu sprijinul 

fondurilor europene, atât în mediul public, cât şi privat, 

precum : Centrul social de zi pentru persoane vârstnice 

Creţeşti, Unitatea de vinificaţie SC Vinicola Avereşti 

2000 SA, Centrul Cultural Istoric al Municipiului Bârlad, 

Fabrica de făinuri proteice SC Safir S.R.L din satul 

Chiţcani, comuna Costeşti, Centrul de Tineret al Oraşului 

Negreşti, Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti, 

Ansamblul Monument Istoric Biserica«Tăierea Capului 

Sf. Ioan Botezătorul» şi «Situl Arheologic Zona Curţilor 

Domneşti Vaslui», Fabrica de procesare a merelor, 

AGRANA JUICE România Vaslui S.R.L., Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui şi Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Vaslui.  

La fiecare vizită au participat în jur de 40 de persoane 

din administraţia publică locală, mass media, cadre 

didactice, elevi şi pensionari.  

Iniţiativa a fost foarte bine primită de către participanţi, 

dovadă stau declaraţiile acestora. Ca să ne credeţi pe 

cuvânt, vă prezentăm e - mailul pe care l-am primit pe 

adresa noastră, din partea reprezentanţilor Centrului 

“Buna Vestire” Vaslui, participant la aceste excursii: 

“Vă mărturisesc că aţi produs schimbări minunate în sufletele 

lor cu aceste mici excursii. 

Am fost sunată la puţin timp după ce v-aţi întors din excursia de 

la Bârlad de două doamne beneficiare, plângând de bucurie şi 

necontenind cu mulţumirile!” 

Astfel de reacţii ne bucură şi ne motivează la viitoare 

activităţi! Până atunci, vă invităm să apreciaţi fotografiile 

din excursii, pe pagina noastră de Facebook, Europe 

Direct Vaslui.  

Centrul pentru persoane vârstnice Creţeşti 

 
 

 

 

 

 

                                   Vinicola Avereşti 2000  

Fabrica de făinuri proteice SC Safir S.R.L.  

            ACTIVITĂŢILE EUROPE DIRECT VASLUI                                                       

AGRANA JUICE Vaslui                        Centrul de Tineret al Oraşului Negreşti 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui         

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti               
 

sunt două conferinţe dedicate comunicatorilor fondurilor 

europene, la care a participat şi ofiţerul de informare al 

centrului Europe Direct Vaslui, în luna decembrie.  

Pe parcursul a 3 zile, participanţii au discutat despre 

fondurile structurale, despre politica de comunicare a 

fondurilor de coeziune 2014-2020, au făcut schimb de 

bune practici şi au identificat modalităţi de cooperare 

între factorii de decizie şi comunicatori, prin intermediul 

atelierelor de lucru .    

Conferinţele au fost organizate la Bucureşti, de către 

Reprezentanţa CE în România, în parteneriat cu 

Ministerul Fondurilor Europene şi s-au bucurat de 

prezenţa doamnei Angela Filote, şefa Reprezentanței CE 

în România, a doamnei  Corina Crețu, Comisarul 

european pentru politici regionale şi a doamnei Aura 

Răducu, Ministrul Fondurilor Europene .  
 

 

(Mihaela Cozma, ofiţer de informare Europe Direct 

Vaslui) 

Înainte şi după. 8 ani de la integrarea 

României în Uniunea Europeană  

Go Local şi Inform, 

https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/photos_stream?tab=photos_albums
https://www.facebook.com/EuropeDirectVaslui/photos_stream?tab=photos_albums


3 

            EVENIMENTE & ŞTIRI                                                                   

Uniunea Europeană a jucat un rol-cheie în medierea 

tratatului istoric de la Paris, unde 195 de țări au convenit 

asupra unor noi ținte obligatorii în domeniul schimbărilor 

climatice. Tratatul stabilește limitarea încălzirii 

globale la cel mult 2°C peste nivelul pre-industrial. 

Deși angajamentele statelor participante nu sunt sufi-

ciente pentru atingerea unui nivel mai ambițios, acestea 

vor depune toate eforturile pentru a limita creșterea tem-

peraturii la cel mult 1,5°C, ceea ce ar diminua semnifica-

tiv riscurile și consecințele schimbărilor climatice.  

 

Sursa : CE 

 

România este implicată în trei dintre cele 96 de proiecte 

în domeniul mediului, recent aprobate de Comisia Euro-

peană prin programul LIFE. Proiectele sunt axate pe re-

ducerea emisiilor cu efect de seră, promovarea de proce-

duri de achiziții publice ecologice și repopularea cu zim-

bri a unor zone din sud-vestul țării. Finanțarea europeană 

totală alocată acestor proiecte se ridică la peste 2,8 

milioane de euro. Cele trei proiecte cu implicare 

românească sunt: Re-Bison/Stichting Rewilding 

Europe (program LIFE "Natură și biodiversitate"), 

GPPbest (program LIFE "Coordonare & informare de 

mediu"), GreenYourMove (program LIFE "Mediu și uti-

lizarea eficientă a resurselor").  

Sursa : CE 

 

Comisia Europeană a decis să 

trimită România în fața Curții 

de Justiție a Uniunii Europene 

pentru lipsa transpunerii în 

legislația națională a normelor 

privind conținutul de sulf al 

combustibililor marini, la 17 luni de la expirarea termenu-

lui limită. În temeiul tratatului, Comisia solicită Curții de 

Justiție a UE impunerea unei amenzi zilnice în valoare de 

38.042,60 euro, până la transpunerea de către România 

a dispozițiilor directivei în legislația națională.  

 

Sursa : CE 

Șaisprezece proiecte 

românești sunt considerate 

de Comisia Europeană ca 

fiind de interes comun în 

vederea atingerii obiective-

lor Uniunii energiei. Șase 

dintre aceste proiecte 

privesc creșterea capacității de interconectare cu   

Bulgaria, Serbia și Ungaria, iar zece au ca obiectiv 

îmbunătățirea sistemului energetic național.  

Prin includerea lor în listă, proiectele sunt eligibile 

pentru finanțare prin Mecanismul de interconectare a 

Europei (MIE).  

Sursa : CE 

Programele de promovare propuse de Bioromania 

(produse organice) și de Asociația Producătorilor 

de Vin și Produse Vitivinicole (APVPV) Dobrogea 

au fost aprobate de Comisia Europeană. Acestea au 

o durată de 3 ani și un buget  total de aproximativ 2,5 

milioane de euro.  

Programele vor contribui la deschiderea de noi piețe 

și la creșterea consu-

mului produselor pro-

m ov at e.  M ăsur i l e 

finanțate pot consta în 

campanii de promovare, 

evidențiind avantajele 

produselor europene în termeni de calitate, siguranță 

alimentară și igienă, valoare nutrițională, etichetare, 

de respectare a normelor de bunăstare a animalelor 

sau a metodelor de producție ecologice.  

Sursa : CE 

 

 

 

 

În cel mai recent pachet de decizii privind cazurile de 

neîndeplinire a obligațiilor de stat membru, România 

face obiectul a două avize motivate în ce privește:  

(I) schemele de garantare a depozitelor; 

(II) protecția victimelor infracțiunilor în alte state mem-

bre.   

2,8 milioane de euro pentru proiecte de 

mediu cu implicare românească 

România trimisă în judecată pentru  

nerespectarea legislației europene  

Uniunea energiei: 16 propuneri 

românești pe lista proiectelor de  

interes comun  

2,5 milioane de euro pentru  

promovarea produselor  

agroalimentare românești  

Acord istoric pentru mediu, la Paris  

România întârzie în transpunerea 

unor legi UE  

mailto:http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5352
mailto:http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5289
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Comisia Europeană a cerut României și altor 9 state 

membre (Belgia, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Luxem-

burg, Polonia, Slovenia și Suedia) să pună integral în 

aplicare normele europene relevante. Comisia Euro-

peană a solicitat României și 

Greciei să transpună în mod 

corect în legislația națională 

normele relevante. România și 

celelalte state membre au la 

dispoziție două luni pentru a-și 

îndeplini obligațiile. În caz con-

trar, Comisia Europeană ar 

putea decide să trimită aceste state membre în fața Curții 

de Justiție a UE.  

Sursa : CE 

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 9 decembrie 2015, 

un nou program Interreg între România și Ungaria, în 

valoare de 231,8 milioane EUR, din care 189,1 milioane 

EUR provin din Fondul European de Dezvoltare           

Regională.  

Principalele obiective ale acestui program sunt creșterea 

ocupării forței de muncă și a mobilității transfrontaliere a 

acesteia, stimularea 

unei creșteri economice 

comune și consolidarea 

cooperării pentru preve-

nirea riscurilor naturale. 

De asemenea, progra-

mul vizează regenerarea zonelor rurale și urbane defa-

vorizate și îmbunătățirea serviciilor transfrontaliere de 

asistență medicală.   

Sursa : CE 

 

Potrivit unui recent studiu Eurobarometru, 95% dintre 

companiile din România consideră corupția un fenomen 

larg răspândit, procent în creștere cu 4% față de ediția 

precedentă. În opinia antreprenorilor, practicile cele mai 

întâlnite sunt darea de mită și finanțarea partidelor poli-

tice pentru a obține contracte publice sau a avea 

influență asupra procesului de decizie (ambele cu 39%), 

urmate de favorizarea prietenilor și membrilor de familie 

în relațiile de afaceri (33%).  

Sursa : CE 

Proiectul INTERTRAP, propus de cercetătoarea 

româncă dr. Alida Iulia Gabor de la Universitatea Babeș

-Bolyai din Cluj, va beneficia de un grant în valoare de 

1,5 milioane de euro, din partea Consiliului European 

de Cercetare. El are în vedere dezvoltarea unei noi 

tehnici de datare cu acuratețe a perioadelor glaciare și 

de încălzire globală, de-a lungul unei perioade ce 

începe acum 2,5 milioane de ani și se termină în 

prezent.  

 Sursa : CE 

  

Comisia Europeană a aprobat pe 15 decembrie 2015, 

finanțarea primei faze a proiectului major de infrastruc-

tură "Îmbunătățirea serviciilor de transport public de 

călători pe linia de metrou 2 Berceni – Pipera" și 

fazarea proiectului "Reabilitarea DN6 Alexandria – 

Craiova".             

                                                                        Sursa : CE 

Baia Mare, Bucureşti, Cluj şi Timişoara au fost 

selectate să participe la cea de-a doua etapă a 

competiției pentru titlul de Capitală Culturală Europeană 

2021. Nominalizarea a fost făcută de un grup de experţi 

independenţi, în urma evaluării candidaturilor a 14 

orașe românești.  

Cele 4 orașe își pot finaliza candidaturile până vara 

viitoare. Grupul de experți se va reuni din nou în 

septembrie 2016, la București, pentru a selecta orașul 

românesc care va fi Capitala Culturală Europeană 

2021.  

Nominalizarea pentru acest titlu poate conduce la 

beneficii semnificative din punct de vedere cultural, 

economic şi social pentru oraşele selectate, cu condiţia 

ca oferta lor să fie parte a unei strategii de dezvoltare 

culturală pe termen lung.  

Sursa : CE 

 

(Voluntar - Andreea Alina Nistor, studentă UAIC Iaşi,  

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice, Relaţii 

Internaţionale şi Studii europene) 

189 de milioane EUR din fonduri UE  

pentru creșterea  

cooperării transfrontaliere  

Companiile româneşti:  

“Corupția e larg răspândită în România”   

1,5 milioane de euro pentru un proiect de 

cercetare românesc 

Decizii ale Comisiei Europene pentru 

două proiecte majore  

de infrastructură din România  

Capitală Culturală Europeană  
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Program : Erasmus + 

Obiectiv general : Atragerea de propuneri în vederea 

sprijinirii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) care 

organizează stagii de ucenicie şi care fie se implică într-o 

astfel de activitate pentru prima oară, fie îşi cresc 

substanţial oferta actuală de stagii. Această cerere nu 

oferă însă sprijin financiar pentru IMM-uri în mod direct.  

Solicitanţi eligibili : 

Lotul 1: 

Solicitanţii (coordonatorii) trebuie să fie organizaţii sau 

grupuri de organizaţii de următorul tip: 

camere de comerţ, industrie şi meserii sau organizaţii 

profesionale/sectoriale relevante similare; 

întreprinderi publice sau private; 

furnizori de VET; 

alte organizaţii care contribuie la sprijinirea IMM-urilor 

în vederea creşterii ofertei acestora de stagii de uce-

nicie. 

Entităţile din cadrul parteneriatului trebuie să provină din 

cel puţin două ţări eligibile (dintre care una trebuie să fie o 

ţară participantă la programul Erasmus+). 

Lotul 2: 

Solicitanţii (coordonatorii de proiect) trebuie să fie reţele 

sau organizaţii care au membri sau filiale în cel puţin 12 

ţări participante la programul Erasmus+, dintre care cel 

puţin şase să participe la proiect în calitate de parteneri. 

Printre organizaţiile participante eligibile (lotul 1 şi lotul 2) 

se numără: 

ministerele; 

partenerii sociali (organizaţii patronale şi sindicale); 

întreprinderile publice sau private; 

camerele de comerţ, industrie şi meserii sau organi-

zaţii profesionale/sectoriale relevante similare (de 

exemplu, organizaţii de meşteşugari); 

serviciile publice de ocupare a forţei de muncă; 

autorităţile publice regionale şi locale; 

furnizorii de VET; 

agenţiile/centrele din domeniul VET; 

 

 

 

 

 

şcolile sau alte instituţii de învăţământ; 

instituţiile de învăţământ superior; 

centrele de cercetare; 

organizaţiile internaţionale; 

organizaţiile fără scop lucrativ (ONG-uri); 

organizaţiile de tineret; 

asociaţiile de părinţi; 

alte organisme relevante. 

Persoanele fizice şi întreprinderile profesionale uniperso-

nale nu sunt eligibile. 

Activităţi eligibile : 

Lotul 1 : 

consolidarea capacităţii organismelor intermediare  

sau utilizarea lanţului de aprovizionare al 

întreprinderilor mai mari pentru dezvoltarea şi 

instituirea de structuri de sprijin pentru IMM-uri, în 

special pentru cele fără experienţă anterioară în 

domeniul stagiilor de ucenicie; 

Lotul 2 : 

acţiuni specifice de cooperare între organizaţia 

umbrelă a reţelelor şi organizaţiilor europene 

existente şi membrii sau filialele lor naţionale în 

vederea dezvoltării şi creării de structuri de sprijin 

pentru IMM-uri, în special pentru cele fără 

experienţă anterioară în domeniul stagiilor de 

ucenicie. 

Bugetul total alocat pentru cofinanţarea proiectelor este 

estimat la maximum 8,7 milioane EUR.  

Valoarea fiecărei subvenţii va fi cuprinsă între 300.000 şi 

600.000 EUR pentru lotul 1 şi, respectiv, între 600.000 şi 

800.000 EUR pentru lotul 2.  

Agenţia are în vedere finanţarea a aproximativ 15 

propuneri (pana la 10 proiecte în cadrul lotului 1 şi până la 

cinci proiecte în cadrul lotului 2). 

Termen limită : Candidaturile trebuie depuse până la data 

de 15 ianuarie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). 

Detalii suplimentare : 

https://eacea.ec.europa.eu  

www.europedirectvaslui.ro 

 

Program : Erasmus + 

Acţiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor – 

sprijin pentru instrumentele de politică europeană.  

Titlu Apel : Asigurarea calităţii la nivel european pentru o 

mai bună transparenţă şi recunoaştere a competenţelor şi 

a calificărilor” . 

Erasmus+ pentru IMM-uri implicate  

în programe de ucenicie 

Erasmus+ pentru pentru o mai bună 

transparenţă şi recunoaştere a 

competenţelor şi a calificărilor 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_340_R_0005&from=ENC:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express
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Erasmus + : 

Serviciul social al municipalităţii Piteå din Suedia de Nord 

planifică dezvoltarea unui proiect de mobilitate sau a 

unuia pe parteneriate stategice şi caută 2-3 parteneri 

pentru schimb de experienţă şi invatare mutuală în 

domeniul excluziunii sociale.   

Data limită pentru aplicaţiile privind mobilitatea este 2 

februarie, iar pentru parteneriate strategice 31 martie 

2016. 

Data limita pentru inscriere este 10 ianuarie 2016. 

Persoană de contact :  

Linda Stenström, municipalitatea Piteå,  

tel +46(0)911 696282, GSM +46(0)70 6962820,   

linda.stenstrom@pitea.se 

 

Europa pentru cetăţeni : 

Organizaţia neguvernamentală din Finlanda – Maailma 

Tutuksi ry / Get to Know the World Association caută 

parteneri pentru un proiect cu titlul ”Active Ageing via 

Active Networks (ACTIVE-NETS): stimulating Interaction 

and Mutual Understanding between Digital Natives and 

Digital Immigrants”. 

Proiectul va fi depus la Măsura 2.3 - Proiecte ale 

societăţii civile a programului Europa pentru cetăţeni. 

 

Organizaţia neguvernamentală din Spania – Juan XXIII 

Foundation – caută parteneri pentru un proiect ce va fi 

depus tot la Măsura 2.3 - Proiecte ale societăţii civile a 

programului Europa pentru cetăţeni. 

Proiectul are ca scop principal crearea unei resurse 

europene pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Partenerii doriţi sunt organizaţii care lucrează în favoarea 

persoanelor cu handicap, care au sediul social în 

capitale europene şi care au deja alocat un PIC. 

Ce interesati trebuie sa trimită prezentarea ideii de 

proiect şi datele de contact. 

 

Termenul limită în ambele cazuri este 1 martie 2016. 

Contact :  

E-mail: info@europapentrucetateni.eu 

Web: www.europapentrucetateni.eu  

Tel / fax: 021 316 60 60.  

 

Detalii : www.europedirectvaslui.ro 

Obiective specifice :  

Acest apel îşi propune testarea posibilelor proceduri, 

mecanisme şi criterii de calitate la nivel european, care     s-

ar putea aplica pentru: 

raportarea la Cadrul european al calificărilor (CEC) a 

calificărilor internaţionale sau a sistemelor sau cadre-

lor de calificări sectoriale internaţionale, precum şi 

pentru acordarea calificărilor internaţionale legate de 

CEC; 

raportarea la CEC a potenţialelor profiluri europene 

de calificări de bază şi pentru acordarea calificărilor în 

baza acestora, în scopul de a crea premisele pentru 

obţinerea încrederii în nivelurile şi procedurile de spri-

jinire a recunoaşterii calificărilor care decurg din profi-

lurile europene de calificări de bază şi de îmbunătăţi-

re a recunoaşterii formale şi de facto a calificărilor 

internaţionale. 

Candidaţi eligibili : 

organizaţii sau asociaţii profesionale internaţionale; 

organizaţii sau asociaţii profesionale naţionale; 

autorităţi publice şi private care au legătură cu cadre-

le naţionale de calificări; 

parteneri sociali (la nivelul UE, naţional şi sectorial); 

centre de cercetare; 

organisme de atribuire publice şi private; 

furnizori de educaţie şi formare publici şi privaţi; 

organizaţii publice şi private de asigurare a calităţii 

sau de acreditare. 

O organizaţie poate depune o singură cerere. 

Activităţi eligibile : 

Activităţile pot începe între 1 iunie 2016 şi 1 august 2016 şi 

pot include controale documentare, analize, cercetare, car-

tografiere, sondaje, elaborarea de propuneri, testarea rezul-

tatelor preliminare împreună cu părţile interesate, validarea 

rezultatelor, activităţi de raportare şi de coordonare cu Co-

misia (de două ori pe an). 

Toate activităţile trebuie să aibă un caracter sau un impact 

internaţional. Pentru a obţine rezultate notabile, trebuie să 

fie implicat un grup mare, reprezentativ, de părţi interesate 

din mai mult de două ţări. 

Bugetul total alocat este estimat la 400.000 EUR. 

Contribuţia financiară a UE nu poate depăşi 75% din totalul 

costurilor eligibile pentru acţiuni.  

Data limită pentru depunerea aplicaţiilor: 29 februarie 2016, 

ora 12.00, ora Bruxelles-ului.  

Detalii suplimentare : 

https://eacea.ec.europa.eu  

www.europedirectvaslui.ro 

 

Se caută parteneri! 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_415_R_0007&from=ENC:\Documents%20and%20Settings\Centru%20Europe\My%20Documents\Add-in%20Express

