Forumul Național
„Justiție pentru toți - Agenda 2030”

27 februarie, 2020

9:30 – 10:00

Locație: Digital Park, str. Mihai Viteazul, 15, Chișinău

Ceremonia de deschidere
(TBC)
• Ion Chicu, Prim ministru, Guvernul Republicii Moldova
• Reprezentant, Ambasada SUA la Chișinău
• Reprezentant, Ambasada Suediei în Moldova
• Reprezentant al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în
Moldova
• Tatiana PUIU, Coordonatoare Programe, Freedom House
Facilitator: Ana Indoitu, Președinte Invento

10:00 – 11:30

Sesiunea I
Panel de discuții: Agenda Moldova 2030 în domeniul justiției: ce a
funcționat, ce a lipsit, ce ar trebui să realizăm în următorii 10 ani? Rolul
societății civile în agenda de implementare.
Vorbitor de referință: Raportul inițial cu privire la Agenda Justiției 2019
(TBC):
Ministerul Justiției Consiliul Superior al MagistraturiiMinisterul Afacerilor InterneCentrul Național AnticorupțieSocietate Civilă Facilitator: Diana Railean, Jurnalistă (TBC)
Radio Europa Liberă

11:30 – 12:30

Prânz

12:30 - 14:30

Sesiunea a II-a: Lucru în ateliere
Atelierul I: Creșterea accesului la justiție pentru toți
Supremația legii și accesul egal la justiție pentru toate femeile, bărbații și
copiii este mandatul Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 16. Atelierul se va
concentra pe implementarea Planului Național de Acțiune pentru Drepturile
Omului 2018-2022.
Subiecte abordate: asistența juridică garantată de stat, educația juridică,
monitorizarea și evaluarea gradului de accesibilitate al instanțelor,
promovarea egalității și a nediscriminării, abilitarea grupurilor vulnerabile și
marginalizate, consolidarea independenței, responsabilității și a eficienței
judiciare, și metode alternative de soluționare a litigiilor. Ce ar trebui să fie
realizat de către Guvern și ce ar putea face societatea civilă?
Facilitator: Mihaela Vidaicu,
Director, ABA ROLI Moldova

Această activitate este realizată de organizația INVENTO, cu contribuția poporului american,
Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Fundației Freedom House, și cu sprijinul
Ambasadei Suediei, prin intermediulProgramului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova.

Atelierul II: Reducerea corupției
În cadrul acestui atelier se va evalua în ce măsură a fost integrată în agenda
reformelor publice problema corupției, impactul acestor reforme asupra
nivelului de corupție, percepția publică și ce metode efective de a combate și
preveni corupția pot fi dezvoltate.
Subiecte abordate: cooperarea cu instituțiile responsabile de combaterea
corupției, eficiența mecanismelor de implementare a politicilor anticorupție,
disponibilitatea datelor privind sistemul de justiție, coduri de etică.
Facilitator: Lilia Ionița,
Coordonatoare de proiect, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției
Atelierul III: Comunități sigure și securizate
În cadrul acestui atelier se vor explora modalitățile în care societatea civilă și
instituțiile publice pot contribui la formarea unei comunități sigure. Societatea
civilă, de obicei, lucrează în teren și contribuie uneori la realizarea activităților
de aplicare a legii. Sunt multe lecții de învățat cu privire la această nouă arie
de intervenție.
Subiecte abordate: justiția juvenilă, relațiile poliție-comunitate, reforma
penitenciarelor, violența sexuală și de gen, protejarea populației vulnerabile de
abuz, traficul de ființe umane.

14:30 - 15:00

Facilitator: Victor Munteanu (TBC),
Director, Departamentul Justiție și Drepturile Omului
Fundația Soros Moldova
Pauză de cafea

15:00 – 17:00

Sesiunea a III-a: Continuarea activității de lucru în ateliere
Atelierul I: Creșterea accesului la justiție pentru toți
Atelierul II :Reducerea Corupției
Atelierul III: Comunități sigure și securizate
Definitivarea recomandărilor din atelierele de lucru
Pregătirea Documentului de propuneri
Identificarea Raportorilor

Această activitate este realizată de organizația INVENTO, cu contribuția poporului american,
Departamentului de Stat al SUA prin intermediul Fundației Freedom House, și cu sprijinul
Ambasadei Suediei, prin intermediulProgramului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova.

