
Alegeri parlamentare din 11 iulie 2021

Oferta electorală 
a Partidului “Noua Opţiune Istorică”

Partidul  Politic  "Noua  Opţiune  Istorică",  înregistrat  în  cursa  electorală  pentru  alegerile 
parlamentare din 11 iulie 2021 cu numărul 21, fără simbol electoral, lansează următorul slogan:

Solidaritate şi progres

Sloganul "Solidaritate şi progres" este fundamentat pe următorul program electoral:

• scoaterea  Republicii  Moldova  din  zona  conflictului  geopolitic,  fiind  teren  de  luptă  a 
marilor puteri;

• asigurarea dezvoltării economice a Republicii Moldova prin prisma economiei circulare, 
care presupune zero emisie de CO2, zero deşeuri solide şi tratarea apelor reziduale, care 
poate fi implementate în oraşele şi regiunile dezvoltate durabil după principiul de Smart 
City;

• modernizarea  ramurilor  sociale  prin  incluziunea  cetăţeanului  Republicii  Moldova  şi 
impunerea  politicii  de  stat  pentru  aplicarea  inovaţiilor  şi  respectarea  drepturilor  şi 
intereselor  consumatorului  de  servicii  publice  în  vederea  asigurării  calităţii  vieţii  la 
nivelul statelor dezvoltate;

• modernizarea  cadrului  legal  în  vederea  impunerii  respectării  drepturilor  şi  intereselor 
consumatorului de informaţii prin respectarea deontologiei profesiei de jurnalist;

• facilitarea şi asigurarea dreptului la un proces echitabil, impunerea calităţii în domeniul 
justiţiei  prin  respectarea  deontologiei  profesie  de  judecător,  procuror,  executor 
judecătoresc, notar, avocat;

• modernizarea sectorului financiar al Republicii Moldova:
• reformarea  sistemului  de impozitare  a  cetăţeanului  Republicii  Moldova prin  aplicarea 

reglementărilor de insolvabilitate a persoanei fizice;
• modernizarea serviciilor medicale prin aplicarea tehnologiilor de telemedicină;
• modernizarea  domeniului  educaţional  prin  aplicarea  noilor  tehnologii  pentru 

învăţământul la distanţă;
• îmbunătăţirea  imaginii  de  ţară  prin  impunerea  Democraţiei  veritabile  şi  principiilor 

Statului de Drept.

Soluţii:

Drept consecinţă a efectelor pandemiei COVID-19 membrii  Partidului Politic "Noua Opţiune 
Istorică" au ajuns la concluzia că, se impune alinierea politicilor la abordarea "Gândim global – 
Acţionăm local".

Promovăm asanarea mediului economic, prin excluderea instrumentelor de persecuţie, respectiv 
modificarea prevederilor Codului Penal, prin eliminarea articolelor care servesc drept instrument 
de presiune asupra agenţilor economici.

În epoca tehnologiilor avansate ne propunem să implementăm Planul de acţiuni ambiţios de a 
interconecta Republica Moldova la Sistemul Global Inovativ, fiind existente toate posibilităţile 
pentru implementarea respectivului Plan de Acţiuni ambiţios, inclusiv cele financiare.
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Considerăm că,  dezvoltarea  inovativă  este  o  sursă importantă  pentru  creşterea  economică  în 
Republica Moldova.
Potrivit strategiei de dezvoltare inovativă ne propunem lansarea şi crearea de zone cu acţiuni 
inovaţionale  în  regiunile  economice  ale  Republicii  Moldova,  partajate  în:  Regiunea  Nord, 
Regiunea Centru şi Regiunea Sud.

Determinarea sectorului privat să aplice noile tehnologii şi să colaboreze cu mediul academic şi 
cultural-creativ  pentru  a  contribui  la  planurile  de  acţiuni  ale  localităţilor  urbane  şi  rurale  de 
prevenire şi combatere a efectelor climatice, în corespundere cu cerinţele Convenţiei primarilor 
pentru Energie şi Climă prin adoptare setului de legi necesar.

Partidul Politic "Noua Opţiune Istorică" în cadrul viitorului Parlament îşi propune să vină cu o 
Politică  inovaţională  şi  Politică  de  inovare  a  Infrastructurii  prin  adoptarea  cadrului  legal  în 
vederea  implementării  conceptului  de  dezvoltare  "Smart  City",  care  presupune  înverzire, 
eficientizare  energetică  a  clădirilor  publice  şi  rezidenţiale,  utilizarea  la  scară  largă  a 
electromobilelor, şi adoptarea economiei circulară.

În  procesul  de  implementare  a  acestor  acţiuni  se  impun:  incluziune  socială,  prin  aplicarea 
ansamblului  de măsuri  şi acţiuni multidimensionale  din domeniile  protecţiei  sociale,  ocupării 
forţei  de  muncă,  locuirii,  educaţiei  sănătăţii,  informării-comunicării,  mobilităţii,  securităţii, 
justiţiei  şi  culturii,  destinate  combaterii  excluziunii  sociale  şi  asigurării  participării  active  a 
persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii Republicii 
Moldova.

Echipa  Partidului  Politic  "Noua  Opţiune  Istorică"  a  elaborat  proiectul  I3  –  "Infrastructură 
Inovativă  şi  Inteligentă"  pentru  municipiul  Bălţi,  în  anul  2016,  fiind  pus  la  bază  Planul  de 
Acţiuni,elaborat şi propus de către echipa noastră, a Planului de Acţiuni pentru Energie Durabilă 
şi Climă (PAEDC) adoptat de către Consiliul municipal Bălţi în martie 2016.

Respectiv,  propunem politica  de  modernizare  a  economiei  naţionale  îndreptată  spre  creştere 
economică  în  corespundere  cu  scopurile  Pactului  Verde  al  Comisiei  Uniunii  Europene  de 
prevenire şi combatere a schimbărilor climatice.

Pentru  implementarea  politicii  inovaţionale  şi  alinierea  Republicii  Moldova  la  sistemul 
inovaţional global se impune imperios de a pune miza de accedere în cadrul autorităţilor publice 
legislative  ale  Republicii  Moldova  a  persoanelor  de  calitate,  respectiv,  pledăm  pentru 
modernizarea procesului electoral  prin digitalizarea acestuia  şi oferirea şanselor egale de a-şi 
exprima votul  pentru  fiecare  cetăţean  al  Republicii  Moldova,  fără  limită  teritorială  s-au alte 
circumstanţe care să-l pună în imposibilitate de a-şi exercita dreptul la vot, respectiv, adoptarea 
unui nou Cod Electoral.

Cu respect,

Svetlana CHESARI,
Preşedinte al Partidului "Noua Opţiune Istorică"
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