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Ce este OSCE? 
OSCE înseamnă Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Cu 57 state 
membre din Europa, Asia Centrală și America de Nord, OSCE este cea mai mare 
organizație de securitate regională din lume și lucrează în trei "dimensiuni": politico-
militară; economică și de mediu; precum și dimensiunea umană.  
 
Misiunea OSCE în Moldova se angajează într-o serie de activități menite să susțină 
tinerii din Republica Moldova pentru a spori capacitatea lor și interesul în angajarea 
în procesele democratice naționale. 
 
Mai multe informații pot fi găsite la:     www.osce.org/Moldova  
 

 

 

 

 

Ce este Modelul OSCE? 

Modelul OSCE este un eveniment de trei zile: 
Ziua 1: Participarea la exerciții de team-building și aflarea a mai multe informații 
despre OSCE 
Ziua 2: Obținerea formării esențiale de competențe de negociere de la un expert 
internațional OSCE 
Ziua 3: Participarea la jocul de simulare Modelul OSCE 
 
Jocul de simulare a Modelului OSCE reproduce Consiliului Permanent al OSCE în 
timpul unei situații de criză. Participanții vor reprezenta fiecare un stat participant al 
OSCE și vor lucra împreună pentru a rezolva criza. 
 
Modelul OSCE este gratuit. Cazarea, transportul și mesele vor fi asigurate de 
Misiunef OSCE pe durata evenimentului. 
 

 

 

 

 

Suntem în căutare de studenți motivați care ar 
dori să devină diplomați pentru trei zile 

http://www.osce.org/Moldova


 

 

Cine poate aplica? 

 Studenții la zi din cadrul universităților din Chișinău, Comrat sau Tiraspol  

 Cunoștințe elementare ale limbii Engleze sunt un avantaj 

 Instruire în domeniul Dreptului, Relațiilor international, a Științelor Politice sau 
Jurnalism sunt de preferat 

Cum se aplică? 

 Pentru un formular de cerere electronic, vă rugăm să vizitați site-ul OSCE: 
http://www.osce.org/moldova/193506 

 Vă rugăm să scrieți la Lilia.Brasovschi@osce.org pentru a returna formularul 
completat împreună cu CV-ul dvs. pînă pe 8 noiembrie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenții care vor participa la Modelul OSCE vor 
fi recompensați cu un certificat eliberat de către 

Misiunea OSCE în Moldova 

http://www.osce.org/moldova/193506
mailto:Lilia.Brasovschi@osce.org?subject=Please%20send%20me%20an%20application%20form

