
Începând din Iunie 2019, IDEP Moldova a prezentat părților interesate cheie
din Uniunea Europeană, conceptul despre noul proiect care urmărește să 
propună abordare individuală al programelor de susținere, parte a 
instrumentului de vecinătate:
1. Ofere posibilitatea cetățenilor din Moldova, să acceseze programele de 

suport direct oferite deUniunea Europeană, cetățeanul fiind beneficiarul 
de bază.

2. Ofere posibilitatea companiilor din Moldova, să beneficieze de 
programele de suport direct la programele din Uniunea Europeană.

3. Ofere posibilitatea autorităților publice locale din Moldova și Europa care 
au acorduri de înfrățire active cu cel puțin 1 activitate anual să poată 
accesa în parteneriat fonduri europene.



22-25 Iulie 2019. Am prezentat și în adresa mai multor deputați din Parlamentul European de la 
Bruxelles, progresul autostrăzii spre Chișinău, ulterior spre Odesssa. De asemenea, i-am motivat 

pe unii, să afle de la Comisia Europeană, posibilitatea suportului în asigurarea conectivității 
dintre 2 țări din Partneriatul Estic, la coridorul TEN-T, care poate intersecta autostrada A8.

https://idep.md/new/2019/07/26/8424/

https://idep.md/new/2019/07/26/8424/








Corespondență în legătură cu subiectul ECIPESP și invitația la Dezbaterea pe care IDEP 
Moldova în colaborare cu grupul EPP din PE organizează pe 24 Septembrie 2019 în PE. 

cu E.S. Președintele României, dnl. Klaus Iohannis, Președintele Comisiei Europene, dnl 
Jean-Claude Juncker, Președinta nou-aleasă, dna Ursula Von Der Leyen, Președintele 

Comitetului European al Regiunilor, dnl Karl-Heinz Lambertz. Totodată, IDEP Moldova a 
transmis prin intermediul cancelariilor disponibile online, în atenția autorităților din 

EU27 și EaP6 – conceptul ECIPES Program.



Întrebatre către Directorul Comisiei Europene, Directoratul Vecinătate și Extindere (EU 
Neighbourhood & Enlargement),dnl Christian Danielsson, în legătură cu conceptul 

ECIPESP(programe suport EU direct către cetățeni, mici antreprenori și autorități publice 
locale). https://youtu.be/_AArVMJq7RM

https://youtu.be/_AArVMJq7RM


24 Septembrie 2019, IDEP Moldova a organizat dezbatere în Parlamentul European, Bruxelles. 
Scopul acestei dezbateri a fost prezentarea conceptului de subprogram destinat Republicii

Moldova, ulterior altor țăril din cadrul Parteneriatului Estic. Acest program propune asigurarea
finanțării cetățenilor, antreprenorilor și autorităților publice locale. Programul a obținut
susținerea speaker-ilor și participanților întrucât se bazează pe necesitățile prioritare ale 

cetățenilor, antreprenorilor și autorităților publice locale, aceștia devenind beneficiari direcți ai
finanțărilor din Uniunea Europeană.

https://idep.md/new/2019/09/27/24-septembrie-2019-idep-moldova-a-organizat-dezbatere-in-parlamentul-european-bruxelles/

https://idep.md/new/2019/09/27/24-septembrie-2019-idep-moldova-a-organizat-dezbatere-in-parlamentul-european-bruxelles/


24 Septembrie, IDEP Moldova a organizat după prezentarea conceptului ECIPES Program 
Recepția pentru promovarea Republicii Moldova și sectorului viti-vinicol. Aducem sincere 

mulțumiri pentru suport în organizarea acestui eveniment Wine of Moldova — Oficiul Național
al Viei și Vinului, personal dnlui Andrian Digolean și Partenerilor noștri Asociatia Nationala

pentru Turism Receptor, personal dnei Natalia Turcanu.

https://idep.md/new/2019/09/27/24-septembrie-idep-moldova-a-organizat-dupa-prezentarea-conceptului-ecipes-program-receptia-pentru-promovarea-republicii-moldova-si-sectorului-vitivinicol/

https://idep.md/new/2019/09/27/24-septembrie-idep-moldova-a-organizat-dupa-prezentarea-conceptului-ecipes-program-receptia-pentru-promovarea-republicii-moldova-si-sectorului-vitivinicol/


12 noiembrie 2019. Prezentarea în atenția reprezentanților autorităților publice locale, 
antreprenori și tineret, conceptul programului ECIPES. Am dezbătut condițiile de ordin tehnic și 

introdus modificări potrivit propune rilor înaintate, astfel încât acesta să corespundă 
necesităților prioritare a beneficiarilor. În acest sens am operat modificări de comun agreate în 

conceptul programului ECIPES. Acest concept, cât și beneficiile acestuia a fost considerat 
extrem de necesar. Urmează să avem o prezentarea a conceptului final pe 28 noiembrie 2019.

http://idep.md/new/2019/11/12/prezentarea-in-atentia-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-antreprenori-si-tineret-conceptul-programului-ecipes/

http://idep.md/new/2019/11/12/prezentarea-in-atentia-reprezentantilor-autoritatilor-publice-locale-antreprenori-si-tineret-conceptul-programului-ecipes/
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Antreprenor.
StartUP Moldova 18-35ani
1. Înregistrarea la cursul online
(durata 8 ore) pentru elaborarea
planului de afaceri.
3. Aplicarea planului de afaceri pe
platformă online.
4. 3 răspunsuri posibile: Da, Nu sau 
Recomandări (în caz de potențial).
5. Se transmite contract online 
pentru planul de afaceri aprobat.
6. Semnarea contractului cu 
semnătura online a beneficiarului.
7. Transferul unui avans de 80% 
după semnarea contractului online 
și plata sumei rămase de 20% după
2 luni de la începerea activității și a 
raportului în conformitate cu planul
de afaceri aplicat.
8. Transferul se efectuează pentru 
costurile indicate în plan de afaceri 
direct de la insituția donatoare.
8. Raportul final al programului de 
asistență la 12 luni de la lansare.

Individ. Renovarea 

echipamentelor electrocasnice.
1. Cetățenii RM ce dețin 
electrocasnice uzate și de o clasă 
energetică depășită: mașini de 
spălat rufe/televizoare/frigidere.
2. Aplicarea pe o platformă online 
securizată a datelor cu caracter 
personal, cu 2 poze electrocasnice: 
vedere generală, eticheta pe 
spatele echipamentului unde este 
indicat clasa energetică .
3. Indicarea locului de unde poate fi 
ridicat echipamentul respectiv, 
inclusiv date de contact.
4. Acceptarea aplicației.
5. Coordonarea ridicării 
electrocasnic acceptat.
6. Preluarea ehipamentului  
electrocasnic acceptat în schimbul 
voucher-ului pentru procurarea 
altui nou de clasa energetică A+++ 
(valoarea medie 100 euro per 
aplicant/familie/adresă).

Primărie 
din Moldova ce au acord de 
înfrățire cu o primărie din UE.
1. Aplicarea pe platformă online 
securizată a contractului de 
înfrățire, inclusiv și a unui ONG 
constituit de primărie.
2. Prezentarea activităților 
desfășurate în comun de primăriile 
partenere în ultimele 12 luni.
3. Înscrierea la curs online pentru 
elaborarea unui proiect (8 ore).
4. Prezentarea unui proiect ce 
poate fi realizat în primăria din 
Moldova în sumă ce nu depășește 
20.000 euro pentru proiect, dintre 
care 10.000 euro grant.
5. Transferul sumei de 10.000 euro 
pe contul ONG-ului partener cu 
primăria, GAL sau primărie direct.
6. Realizarea proiectului și 
prezentarea documentelor, inclusiv 
poze și/sau video, cu participarea 
primăriilor înfrățite UE-RM.



27 noiembrie 2019.
La doar câteva ore de la validarea
componenței Comisiei Europene prin votul în
Parlamentul European, noi, IDEP Moldova,
am fost onorați să primim o scrisoare în
adresa noastră de la conducerea Comisiei
Europene. Această scrisoare, este dovada
aprecierei echidistanței, profesionalismului și
transparenței noastre pe tot parcursul
proiectelor majore promovate și comunicate
cu toate părțile implicate, ceea ce și ne
motivează să înaintăm pentru binele public,
în speranța că va fi valorificat respectivul
potențial de către instituțiile abilitate.

http://idep.md/new/2019/11/28/la-doar-cateva-ore-de-la-validarea-componentei-comisiei-europene-prin-votul-in-parlamentul-european-noi-idep-moldova-am-primit-o-scrisoare-de-la-conducerea-comisiei-europene/

http://idep.md/new/2019/11/28/la-doar-cateva-ore-de-la-validarea-componentei-comisiei-europene-prin-votul-in-parlamentul-european-noi-idep-moldova-am-primit-o-scrisoare-de-la-conducerea-comisiei-europene/


28 noiembrie 2019. Conferința “Impulsionarea Integrării Europene a Republicii Moldova prin
conceptul programului ECIPES”. Scopul acestui eveniment: validarea conceptului
programului ECIPES (varianta finală ce va fi prezentată în atenția Comisiei Europene), care
propune alocarea surse suplimentare Republicii Moldova(40 mln euro pentru 2021-2022).
Rezultatul acestei conferințe a fost feedback-ul invitaților despre Programul ECIPES, precum
și posibilul impact al acestei abordări de sprijin individual, care sunt baza conceptului
Programului ECIPES: INDIVID – ANTREPRENOR – LOCALITATE!

http://idep.md/new/2019/11/29/8513/

http://idep.md/new/2019/11/29/8513/


Moldova
Prezentarea pentru părțile 
interesate cheie

EU27

Romania

Ukraina

Georgia

Prezentarea 
pentru 
părțile 

interesate 
cheie

EaP3 trio 
activ (MD, 
UA, GE). 

Progress AA, 
VLAP, DCFTA

Parlamentul 
European,

COR și 
EuChambers

Prezentarea pentru părțile 
interesate cheie

EaP3 trio 
inactiv (AZ, 
ARM, BEL). 

Motivate AA, 
VLAP, DCFTA

2 subprograme posibile 
pentru țările din EaP



Școala profesională Nr.9, 
Chisinau – 181 participanți

Școala profesională Nr.5, 
Chisinau – 36 participanți

Liceu Iulia Hajdeu, 
Chisinau – 181 participanți



Licu Ion Creanga, 
Cimislia – 42 participanți

Universitatea Tehnică din Moldova, 
(UTM) – 61 participanți

Universitatea Liberă din Moldova, 
(ULIM) – 64 participanți

Colegiul Financiar–Bancar, Chisinau(CFBC), 
Centrul de Excelență în Economie (ECE), 
61 participanți



Programul ECIPES a fost prezentat în perioada 2-11 decembrie în atenția generației de
adolescenți din universitate (U) - 125 persoane, colegiu (C) 61 persoane și centru de
excelență, școală tehnică profesională (ȘP) -217 persoane și liceu (L) - 223 persoane. Scopul
acestei prezentări a fost să solicitați feedback din partea tinerei generații despre 3 întrebări
principale: cine dorește să rămână în Moldova (1) dacă vor fi interesați să solicite pentru
programul ECIPES și să devină antreprenor (2) dacă sunt de acord 18-25 sau grupa de vârstă
18-35 de ani (3). Rezultatele acestei cercetări pot fi consultate aici.

Categoria de vârstă 18-25ani sau 18-35ani conform celor intervievați
18-25 30% (U) 56% (C) 62% (ȘP) 79% (L) 18-35 70% (U) 44% (C) 38% (ȘP) 21% (L)

Interesați să aplice la programul ECIPES

Da 90% (U) 82% (C) 56% (ȘP) 33% (L) Nu 10% (U) 18% (C) 44% (ȘP) 67% (L)

Cine vrea să rămână în Moldova

Da 56% (U) 61% (C) 3% (ȘP) 61% (L) Nu  44% (U) 39% (C) 97% (ȘP) 36% (L)



Întrebare componente ECIPES Program, la 
rugămintea IDEP Moldova, de către dnl. 
Președinte, actual eurodeputat Traian
Băsescu.

http://idep.md/new/2020/01/10/intrebare-componente-ecipes-program-la-rugamintea-idep-moldova-de-catre-dnl-presedinte-actual-eurodeputat-traian-basescu/

http://idep.md/new/2020/01/10/intrebare-componente-ecipes-program-la-rugamintea-idep-moldova-de-catre-dnl-presedinte-actual-eurodeputat-traian-basescu/


Întrebare componente ECIPES Program, la 
rugămintea IDEP Moldova, de către dna. 
Maria Grapini

http://idep.md/new/2020/01/16/intrebarea-catre-comisia-europeana-privind-finantarea-programului-ecipes-adresata-de-catre-dna-maria-grapini/

http://idep.md/new/2020/01/16/intrebarea-catre-comisia-europeana-privind-finantarea-programului-ecipes-adresata-de-catre-dna-maria-grapini/


http://idep.md/new/2020/02/19/intrevederi-21-25-ianuarie-comisia-europeana-dg-near-si-dg-itre-parlamentul-european-comitetul-regiunilor-europene-s-a/

Meetings at the invitation of the European Commission, Commissioner for Enlargement and 
Neighborhood Policy, and Commissioner Directorate Innovation, Research and Education. 21 to 
25 January 2020. We had over 20 meetings with MEPs from European Parliament, the European 
Commission, the European Regions Ukraine Embassy and at the end of the journey, I had the 
pleasure to be present at the screening of films in Moldova, the Moldovan Embassy in Brussels.
Meetings aim was to continue discussions on the topic highway Ungheni - Chisinau - Odessa and 
ECIPES program.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevederi-21-25-ianuarie-comisia-europeana-dg-near-si-dg-itre-parlamentul-european-comitetul-regiunilor-europene-s-a/


Întrevedere cu Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dnl. Mihai Popșoi.
Autorii programului ECIPES — Gabriel Margineanu și Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu 
vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/01/16/intrevedere-cu-vicepresedintele-parlamentului-republicii-moldova-dnl-mihai-popsoi/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/01/16/intrevedere-cu-vicepresedintele-parlamentului-republicii-moldova-dnl-mihai-popsoi/


Întrevedere cu Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, dna. Monica Babuc.
Autorii programului ECIPES — Gabriel Margineanu și Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu 
vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-vicepresedintele-parlamentului-republicii-moldova-dna-monica-babuc/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-vicepresedintele-parlamentului-republicii-moldova-dna-monica-babuc/


Întrevedere cu deputata în Parlamentului Republicii Moldova, dna. Inga Grigoriu.
Autorii programului ECIPES — Gabriel Margineanu și Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu 
deputata dna. Inga Grigoriu, Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dna-inga-grigoriu/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dna-inga-grigoriu/


Întrevedere cu deputata în Parlamentului Republicii Moldova, dnl. Octavian Țîcu.
Autorii programului ECIPES — Gabriel Margineanu și Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu 
deputata dnl. Octavian Țîcu, Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dnl-octavian-ticu/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dnl-octavian-ticu/


Întrevedere cu deputata în Parlamentului Republicii Moldova, dna. Gherman Doina.
Co-Autorul programului ECIPES – Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu deputata dna. Gherman 
Doina, Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dna-gherman-doina/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dna-gherman-doina/


Întrevedere cu deputat în Parlamentului Republicii Moldova, E.S. Dnl. Iurie Reniță.
Autorii programului ECIPES — Gabriel Margineanu și Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu 
deputat E.S. Dnl. Iurie Reniță, Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-e-s-dnl-iurie-renita/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-e-s-dnl-iurie-renita/


Întrevedere cu deputata în Parlamentului Republicii Moldova, Dnl. Lilian Carp.
Autorii programului ECIPES — Gabriel Margineanu și Calestru Iurie, au avut o întrevedere cu 
deputata dna. Inga Grigoriu, Parlamentului Republicii Moldova.
Detalii aici 👉 http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/.
Scopul a fost de a prezenta conceptul de proiect și posibilul suport din partea autorităților din 
Republica Moldova pentru acest program, care ar servi un argument forte pentru a convinge 
Comisia Europeană să formeze grupul de lucru pentru dezvotlarea procedurilor, proceselor 
conform procedurilor UE și aprobarea finanțarii cu 40 mln pentru Moldova 2021-2022.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dnl-lilian-carp/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/02/19/intrevedere-cu-deputat-in-parlamentul-republicii-moldova-dnl-lilian-carp/


https://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/

Scrisori de susținere pentru programul ECIPES Program de la 9 Membri al Parlamentului 
Republicii Moldova, Consilier municipal, 30 primari, 2 asociații de business, Președintele Regiunii 
Gagauzia (135mii cetățeni).

https://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/


Întrebare componente ECIPES Program, la 
rugămintea IDEP Moldova, de către dnl. 
Marian – Jean Marinescu.

http://idep.md/new/2020/02/19/intrebarea-catre-comisia-europeana-privind-finantarea-programului-ecipes-adresata-de-catre-dnl-marian-jean-marinescu/

http://idep.md/new/2020/02/19/intrebarea-catre-comisia-europeana-privind-finantarea-programului-ecipes-adresata-de-catre-dnl-marian-jean-marinescu/


Scrisoarea de la Președinta 
European Commission, dna. Ursula 
von der Leyen, ne face încrezători în 
șansele programului 
ECIPES.Program dezvoltat de 
oameni simpli, pentru oameni 
simpli, susținut de persoane 
notorii!Programul ECIPES urmează 
să devină primul program destinat 
în exclusivitate cetățenilor simpli, 
dezvoltat de cetățeni simpli, 
administrat direct din 
Bruxelles.Beneficiarii programului 
ECIPES: 17% din populația Republicii 
Moldova, 50% din primării și 2.000 
tineri. Detalii aici 👉
http://idep.md/new/2019/11/18/e
cipes-program-concept/

http://idep.md/new/2020/02/19/scrisoarea-de-la-presedinta-european-commission-dna-ursula-von-der-leyen-ne-face-increzatori-in-sansele-programului-ecipes/

http://idep.md/new/2020/02/19/scrisoarea-de-la-presedinta-european-commission-dna-ursula-von-der-leyen-ne-face-increzatori-in-sansele-programului-ecipes/


IDEP Moldova propune Proiect de Lege privind scutirea taxelor import/export, inclusiv TVA,
pentru programul ECIPES. Proiectul de lege propus pentru programul ECIPES: 1. Scutirea taxelor
pentru exportul electrocasnicilor uzate colectate de la populație în schimbul vaucher-ului,
scutirea TVA pentru sumele transferate primăriilor sau tinerilor. Nu ar fi logic scutirea taxelor
pentru importul electrocasnicelor ce vor fi procurate de la magazinele electrocasnice de către
200.000 beneficiari. 2. Ar urma identificat să fie discutat în comisii de specialitate și ulterior
transmis către Guvern pentru a fi introdus în lista proiectelor de aplicare a facilităţilor fiscale şi
vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare,
care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119867&lang=ro

http://idep.md/new/2020/03/21/idep-moldova-propune-proiect-de-lege-privind-scutirea-taxelor-import-export-inclusiv-tva-pentru-programul-ecipes/

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119867&lang=ro
http://idep.md/new/2020/03/21/idep-moldova-propune-proiect-de-lege-privind-scutirea-taxelor-import-export-inclusiv-tva-pentru-programul-ecipes/


http://idep.md/new/2020/03/23/intrebare-componente-ecipes-program-la-rugamintea-idep-moldova-de-catre-11-eurodeputati-2-din-totalul-eurodeputatilor-sustin-program-destinat-cetatenilor-republicii-moldova/

Pentru prima dată în istorie 2% din eurodeputați (11 
eurodeputați din România, Polonia, Slovacia, Austria, 
Belgia, Lituania) susțin direct cetățenii Republicii 
Moldova prin programul ECIPES.

http://idep.md/new/2020/03/23/intrebare-componente-ecipes-program-la-rugamintea-idep-moldova-de-catre-11-eurodeputati-2-din-totalul-eurodeputatilor-sustin-program-destinat-cetatenilor-republicii-moldova/


Scrisoarea de la Cancelaria de Stat a Republicii 
Moldova, în susținerea programului ECIPES.
Ne bucurăm foarte mult că după adresarea la foarte 
mulți din deputații din Parlamentul Republicii 
Moldova, chiar și dacă nu au înregistrat la 
secretariatul Parlamentului proiectul de lege privind 
scutirea de taxe, am primit susținerea autorităților 
din Republica Moldova.
Program dezvoltat de oameni simpli, pentru oameni 
simpli, susținut de persoane notorii!Programul 
ECIPES urmează să devină primul program destinat 
în exclusivitate cetățenilor simpli, dezvoltat de 
cetățeni simpli, administrat direct din 
Bruxelles.Beneficiarii programului ECIPES: 17% din 
populația Republicii Moldova, 50% din primării și 
2.000 tineri. Detalii aici 👉
http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-
concept/

http://idep.md/new/2020/04/16/scrisoarea-de-la-cancelaria-de-stat-a-republicii-moldova-in-sustinerea-programului-ecipes/

http://idep.md/new/2019/11/18/ecipes-program-concept/
http://idep.md/new/2020/04/16/scrisoarea-de-la-cancelaria-de-stat-a-republicii-moldova-in-sustinerea-programului-ecipes/


9 eurodeputați din (România, 
Germania, Irlanda, Danemarca, 
Lituania, Slovacia) au acceptat 
să semneze și transmite o 
scrisoare către Colegiul 
Comisiei Europene pentru 
aprobarea programului ECIPES, 
program de care vor beneficia 
17% din populația Republicii 
Moldova, 50% din toate 
primăriile din RM și 2.000 de 
tineri. Acest program se 
propune să fie demarat în 
ianuarie 2021 și implementat 
direct de Comisia Europeană 
din Bruxelles, utilizând 
platformă online pentru 
contact direct cu beneficiarii.

http://idep.md/new/2020/06/11/9-eurodeputati-din-au-fost-deacord-sa-transmita-o-scrisoare-catre-colegiul-comisiei-europene-pentru-aprobarea-programului-ecipes/

http://idep.md/new/2020/06/11/9-eurodeputati-din-au-fost-deacord-sa-transmita-o-scrisoare-catre-colegiul-comisiei-europene-pentru-aprobarea-programului-ecipes/


5 deputați din Parlamentul 
Republicii Moldova, au 
acceptat să semneze și 
transmită o scrisoare către 
Colegiul Comisiei Europene 
pentru aprobarea programului 
ECIPES, program de care vor 
beneficia 17% din populația 
Republicii Moldova, 50% din 
toate primăriile din RM și 2.000 
de tineri. Acest program se 
propune să fie demarat în 
ianuarie 2021 și implementat 
direct de Comisia Europeană 
din Bruxelles, utilizând 
platformă online pentru 
contact direct cu beneficiarii.

http://idep.md/new/2020/06/24/5-deputati-din-parlamentul-republicii-moldova-au-acceptat-sa-semneze-si-transmita-o-scrisoare-catre-colegiul-comisiei-europene-pentru-aprobarea-programului-ecipes/

http://idep.md/new/2020/06/24/5-deputati-din-parlamentul-republicii-moldova-au-acceptat-sa-semneze-si-transmita-o-scrisoare-catre-colegiul-comisiei-europene-pentru-aprobarea-programului-ecipes/


2 eurodeputați din (România și 
Germania), au acceptat să 
semneze și transmită o 
scrisoare către Colegiul Comisiei 
Europene pentru aprobarea 
programului ECIPES, program de 
care vor beneficia 17% din 
populația Republicii Moldova, 
50% din toate primăriile din RM 
și 2.000 de tineri. Acest 
program se propune să fie 
demarat în ianuarie 2021 și 
implementat direct de Comisia 
Europeană din Bruxelles, 
utilizând platformă online 
pentru contact direct cu 
beneficiarii.

https://idep.md/new/2020/07/02/2-eurodeputati-au-semnat-adresare-catre-cancelarul-german-dr-angela-merkel-solicitand-respectuos-facilitarea-aprobarii-programului-ecipes/?preview_id=8750&preview_nonce=145392a3a3&preview=true&_thumbnail_id=8611

https://idep.md/new/2020/07/02/2-eurodeputati-au-semnat-adresare-catre-cancelarul-german-dr-angela-merkel-solicitand-respectuos-facilitarea-aprobarii-programului-ecipes/?preview_id=8750&preview_nonce=145392a3a3&preview=true&_thumbnail_id=8611

