
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26-29 octombrie 2017 
 

Aplicați acum, aveți șansa să participați la Modelul OSCE 

2017! 
 

Detalii – pe verso 

 
 
 



 

Ce este OSCE? 

OSCE ı̂nseamnă Organizația pentru Securitate și Cooperare ı̂n 

Europa. Cu 57 state membre din Europa, Asia Centrală și America 

de Nord, OSCE este cea mai mare organizație de securitate 

regională din lume. 

 

Misiunea OSCE ı̂n Moldova se angajează ı̂ntr-o serie de activități 

menite să susțină tinerii din Republica Moldova pentru a spori 

capacitatea lor și interesul ı̂n angajarea ı̂n procesele democratice 

naționale. 
 

Pentru mai multe informații, accesați: 

www.osce.org/Moldova 

 

 

Ce este Modelul OSCE? 
Modelul OSCE este un eveniment de patru zile (datele evenimentului 

– 26-29 octombrie 2017): 

Ziua 1: Participarea la exerciții de team-building, moderate de 

un instructor din cadrul OSCE, și aflarea a mai multe informații 

despre OSCE de la oficialii OSCE 

Zilele 2 și 3: Obținerea formării esențiale de competențe de 

negociere de la un expert internațional OSCE 

Ziua 4: Participarea la jocul de simulare Modelul OSCE 

 

Jocul de simulare a Modelului OSCE reproduce Consiliului Permanent 

al OSCE ı̂n timpul unei situații de criză. Participanții vor reprezenta 

fiecare un stat participant al OSCE și vor lucra ı̂mpreună pentru a 

rezolva criza. 
 

 

 

 

 

Trei cei mai buni studenți ai Modelului OSCE vor fi 

invitați să asiste la ședința Consiliului Permanent al 

OSCE în Secretariatul OSCE de la Viena 
 

Noi suntem în căutare de studenți motivați, care 

ar dori să devină diplomați pentru patru zile 



 

Modelul OSCE este gratuit. Cazarea, transportul și mesele vor 

fi asigurate de Misiunea OSCE pe durata evenimentului. 

 

Toți studenți care vor finaliza cu succes Modelul OSCE vor obține 

certificate emise de Misiunea OSCE ı̂n Moldova. 

 

Cine poate aplica? 

� Studenții la zi din cadrul universităților din Bălți, Chișinău, 

Taraclia și Tiraspol 

� Interes față de relațiile internaționale  

� Instruire ı̂n domeniul dreptului, relațiilor internaționale, 

științelor politice sau jurnalism (sau un domeniu conex) 
 

Cum se aplică? 

� Pentru un formular de cerere electronic, vă rugăm să vizitați 

site-ul OSCE: https://www.osce.org/mission-to-

moldova/328761  

� Vă rugăm să expediați formularul completat ı̂mpreună cu 

CV-ul dvs. ı̂n adresa ModelOSCE@osce.org până pe 11 

septembrie 2017 
 


