
 

 

Ce este Modelul OSCE? 

Misiunea OSCE în Moldova organizează Modelul OSCE pentru Tineri din 2013 pentru a reuni 
tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului să afle despre reglementarea conflictelor şi importanţa 
compromisului.  
 
Participanţii Modelului OSCE pentru Tineri în 2021 vor reproduce reuniunea principalului 
organism decizional al OSCE - Consiliul Permanent - în timpul unei situaţii de criză. Aceștia 
vor alege o ţară din cele 57 de state participante la OSCE, vor juca rolul diplomaţilor pentru a 
pune în discuţie și a găsi o soluţie comună pentru soluţionarea unei crize și pentru a evita un 
conflict. Doar deciziile luate prin consens de toţi delegaţii devin obligatorii din punct de vedere 
politic pentru toate statele participante. 
 

Ce vei obține? 

� Vei îmbunătăți abilitățile de negociere; 
� Vei înțelege procesul decizional bazat pe consens; 
� Vei afla mai multe despre OSCE de la oficiali și ambasadori; 
� Vei face prieteni noi în toată Moldova. 

 
Cinci cei mai buni participanți la Modelul OSCE vor asista la o reuniune a Consiliului 

Permanent la sediul Secretariatului OSCE de la Viena, Austria.  
 

Care sunt criteriile de selecție? 

� Student sau absolvent recent al facultății de Drept, Relaţii Internaţionale, Știinţe Politice 
sau Jurnalism din cadrul universităţilor din Bălţi, Chișinău, Comrat și Tiraspol; 

� Cunoștințe bune de limba engleză; 
� Formular de aplicare completat. 

 

Cum aplici? 

� Completează formularul de aplicare și expediază-l împreună cu CV-ul tău la 
ModelOSCE@osce.org până pe 31 August 2021.  

 
Participarea la Modelul OSCE este gratuită. Cazarea, transportul și mesele vor fi 

asigurate pe durata evenimentului. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Ce este OSCE? 
Cu 57 de state participante în America de Nord, Europa şi Asia, OSCE - Organizaţia pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa - este cea mai mare organizaţie de securitate regională din 
lume. OSCE acţionează pentru stabilitate, pace şi democraţie pentru peste un miliard de 
oameni, prin dialog politic despre valorile comune şi prin activitate practică care are scopul 
să aducă o schimbare durabilă.  
 
 
Președinţia OSCE  
Un stat participant diferit deţine Președinţia OSCE în fiecare an, ministrul de externe al ţării 
respective fiind președintele în exerciţiu. În 2021, Suedia a preluat Președinţia OSCE. 
 
 
Misiunea OSCE în Moldova  
Misiunea OSCE în Moldova este o misiune în teren înființată în 1993 pentru a facilita o 
reglementare politică cuprinzătoare și durabilă a conflictului transnistrean sub toate aspectele 
sale, consolidând independenţa, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, 
cu un acord cu privire la statutul special al Transnistriei în cadrul frontierelor Republicii 
Moldova recunoscute pe plan internaţional. 
 
Găsește informaţii despre ediţiile anterioare ale Modelului OSCE aici și aici  
 
Află mai multe despre Misiunea OSCE în Moldova  
OSCE.ORG/MOLDOVA 
FACEBOOK.COM/OSCEMOLDOVA 
TWITTER.COM/OSCEMOLDOVA 
 
 
 


