
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15-18 Septembrie 2016 
 

Aplicați acum, aveți șansa să participați la Modelul OSCE 

2016! 
 

Detalii – pe verso 

 
 

 



 

Ce este OSCE? 

OSCE î nseamna  Organizaț ia pențru Securițațe s i Cooperare î n 
Europa. Cu 57 sțațe membre din Europa, Asia Cențrala  s i America 
de Nord, OSCE esțe cea mai mare organizaț ie de securițațe 
regionala  din lume. 
 
Misiunea OSCE î n Moldova se angajeaza  î nțr-o serie de acțivița ț i 
menițe sa  susț ina  ținerii din Republica Moldova pențru a spori 
capacițațea lor s i ințeresul î n angajarea î n procesele democrațice 
naț ionale. 
 

Pentru mai multe informații, accesați: 
www.osce.org/Moldova 

 

 

Ce este Modelul OSCE? 
Modelul OSCE esțe un evenimenț de pațru zile (dațele provizorii – 15-
18 Sepțembrie 2016): 

Ziua 1: Parțiciparea la exerciț ii de țeam-building, moderațe de 
un insțrucțor din cadrul OSCE, s i aflarea a mai mulțe informaț ii 
despre OSCE de la oficialii OSCE 
Zilele 2 și 3: Obț inerea forma rii esenț iale de compețenț e de 
negociere de la un experț ințernaț ional OSCE 
Ziua 4: Parțiciparea la jocul de simulare Modelul OSCE 

 
Jocul de simulare a Modelului OSCE reproduce Consiliului Permanenț 
al OSCE î n țimpul unei sițuaț ii de criza . Parțicipanț ii vor reprezența 
fiecare un sțaț parțicipanț al OSCE s i vor lucra î mpreuna  pențru 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 

http://www.osce.org/Moldova


 

Modelul OSCE este gratuit. Cazarea, transportul și mesele vor 
fi asigurate de Misiunef OSCE pe durata evenimentului. 
 
Toț i sțudenț i care vor finaliza cu succes Modelul OSCE vor obț ine 
cerțificațe emise de Misiunea OSCE î n Moldova. 
 

Cine poate aplica? 

 Sțudenț ii la zi din cadrul universița ț ilor din Chis ina u, Comraț 
sau Tiraspol  

 Cunoas țerea limbii Engleze esțe un avanțaj 
 Insțruire î n domeniul Drepțului, Relaț iilor ințernațional, a 

S țiinț elor Polițice sau Jurnalism 
 

Cum se aplică? 

 Pențru un formular de cerere elecțronic, va  ruga m sa  vizițaț i 
sițe-ul OSCE: https://www.osce.org/node/243546  

 Va  ruga m sa  scrieț i pe adresa Sergiu.Cotorobai@osce.org 
pențru a rețurna formularul complețaț î mpreuna  cu CV-ul 
dvs. pî na  pe 11 Iulie 2016 
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