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Juridice din Moldova
Nadejda HRIPTIEVSCHI
paik · Wednesday, June 4th, 2014

Nadejda HRIPTIEVSCHI este fondatoare ?i Directoarea Programului Justi?ie ?i Drepturile Omului
la Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM). În aceast? calitate, ea desf??oar? activit??i de
cercetare, advocacy, colectare de fonduri, planificare ?i management al Programului. Ea este
implicat? în proiecte ce promoveaz? independen?a ?i responsabilizarea judec?torilor, egalitatea ?i
nediscriminarea ?i implementarea standardelor interna?ionale în domeniul drepturilor omului in
Moldova. Domeniile sale principale de expertiz? includ sistemul judiciar, asisten?a juridic?
garantat? de stat ?i nediscriminarea.
Nadejda este membr? a Comisiei Europene împotriva Rasismului ?i Intoleran?ei (ECRI) din 16
septembrie 2013. Ea este membr? a Uniunii Avoca?ilor din Republica Moldova din iunie 2011.
Nadejda acord? consultan?? în domeniile reformei judiciare, justi?ie penal? ?i drepturile omului
pentru diferite organiza?ii na?ionale ?i interna?ionale.
Între 2008 ?i 2012, Nadejda a ?inut seminare în domeniul protec?iei interna?ionale a drepturilor
omului (2010-2012) ?i procedura penal? (2008-2009) la Facultatea de Drept a Universit??ii de Stat
din Moldova. Nadejda, de asemenea, a acordat consultan?? în domeniul asisten?ei juridice
garantate de stat, fiind implicat? în reforma sistemului de asisten?? juridic? garantat? de stat din
Moldova din anul 2003. Ea a lucrat cu Biroul Asociat de Avoca?i „Avoca?ii Publici”, primul de
acest gen în Moldova, între 2007 ?i 2011. De asemenea, ea a fost implicat? în reforme ale
sistemelor de asisten?? juridic? garantat? de stat din Bulgaria, Georgia, Lituania, Mongolia ?i
Ucraina ?i a participat la crearea re?elei Legal Aid Reformers’ Network. Nadejda a lucrat în
calitate de Consultant Juridic pentru Ini?iativa Juridic? a Societ??ii Deschise, Budapesta, Ungaria
din ianuarie 2003 pân? în decembrie 2006. Ea a fost stagiar? la Institutul pentru Politici Juridice ?i
Constitu?ionale, Budapesta, în cadrul programului de justi?ie penal? na?ional? din august 2001
pân? în decembrie 2002 ?i la Grefa Cur?ii Europene pentru Drepturile Omului, Strasbourg, Fran?a
în aprilie – iulie 2002.
Nadejda a absolvit programul de masterat în domeniul dreptului constitu?ional comparat cu
specializare adi?ional? în drepturile omului, Universitatea Central? European? din Budapesta, în
iulie 2001. Ea a absolvit studiile de licen?? la Facultatea de Drept a Universit??ii de Stat din
Moldova în iunie 2000.
Limba matern? a Nadejdei este limba român?, ea vorbe?te fluent engleza ?i rusa, ?i cunoa?te
franceza la nivel intermediar.
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