
CONFERINȚA 
INTERNAȚIONALĂ DE PACE 

PENTRU UCRAINA
SEMINAR TEHNICI DE NEGOCIERE IN 

SITUATII DE CRIZA

SIMULARE 



CUPRINS

• Tema simulării

• Cadru de simulare

• Organizare

• Scenariu

• Participanți

• Pregătire

• Calendar

• Desfășurarea simulării

• Evaluare



TEMA SIMULĂRII

• Simularea unei reuniuni internaționale  INFORMALE 
SECRETE dedicate războiului din Ucraina.

• Formatul va fi multilateral

• Durata – 1 sesiune de 2-3 ore



CADRU DE SIMULARE

• Conferință online

• Format multilateral compus din delegații naționale și 
observatori din partea unor organizații internaționale

• Secretariatul va fi asigurat de țara gazdă /inițiatoare



ORGANIZARE

• Stabilirea rolurilor 

• Lista de țări participante

• Lista documentelor de lucru

• Calendar- de stabilit data si ora de desfasurare

• Vom avea un folder cu toate documentele necesare in 
Google Drive - SIMULARE



SCENARIU

• Italia a inițiat un plan de pace  cu obiectivul de a obține un acord de pace 
între Federația Rusă și Ucraina.

• Italia va transmite proiectul unui plan de pace ( cu etape) unui grup de 
state : Franța, Germania, Italia, Turcia, SUA, China, Canada, Marea 
Britanie, Polonia și Israel și altele – de stabilit numărul  de țări în funcție 
de numarul de studenți participanți.

• Roma a obținut acordul acestor state pentru a organiza o reuniune 
informală pregătitoare la nivel de reprezentanți diplomatici  cu rang înalt 
(secretari de stat si sub-secretari de stat , adjuncti ).

• Durata reuniunii – 2-3 ore 



PARTICIPANȚI

• Franța, Germania, Italia, Turcia, SUA, China, Canada, Marea 
Britanie, Polonia și Israel și alte state

• Dacă este cazul - Observatori  cu rang de înalți reprezentanți ( 
adjuncți de șefi de organizații) din partea unor organizații 
internaționale. 

• Reprezentanții naționali  vor avea un mandat scris SECRET  (lb
română sau engleză) privind propunerea Italiei , scris înainte de 
reuniune și transmis prin email  coordonatorului – CLAUDIU 
DEGERATU. Mandatul va fi scris tot de reprezentantul statului 
ca și când ar fi aprobat de presedinte/ premier/ ministrul de 
externe.



PREGĂTIREA REUNIUNII

• Reprezentanții țărilor – se vor familiariza cu poziția țărilor lor față de conflict 
Resurse  de informare pe internet și folderul GOOGLE DRIVE SIMULARE

• ITALIA – va pregăti ordinea de zi a reuniunii – un document cu subiectele de 
discutat :

• briefing cu  stadiul consultării cu părțile în conflict – va fi transmis de Claudiu 
Degeratu reprezentantului Italiei.

• Teme propuse spre discuție : proiectul de plan de pace, propuneri de alte teme din 
partea țărilor (vor fi transmise  cel tarziu cu 2 zile inainte de reuniune catre Italia si 
restul țărilor ), diverse .

• Concluziile  țării gazdă Italia

• Elaborarea raportului scris cu conținutul discuțiilor   de către Italia impreună cu alte 
3 state care se oferă voluntar. 



CALENDAR

• ZIUA – R – reuniunea va avea loc la Palermo.

• R- 10 – transmiterea proiectului de plan de pace din partea Italiei 
către statele participante.

• R-2 – termen limita de trimitere de propuneri de subiecte de discuție 
pentru reuniune ( se trimit alte subiecte care sunt diferite de planul de 
pace care este pus de Italia pe ordinea de zi)

• R-2 – Italia va primi informatii/briefing (transmis de coodonator ul 
exercitiului Claudiu Degeratu)  despre poziția Rusiei si Ucrainei pe 
tema acordului de pace.



DESFĂȘURAREA SIMULĂRII

• Cuvânt de bun venit din partea Italiei 

• Deciziile se adoptă prin ”regula consensului-”.  Un stat poate să fie de acord sau se  poate abține (nu 
blochează adoptarea unei decizii dar nici nu o susține). 

• Italia  prezintă ordinea de zi actualizată cu eventuale propuneri venite  de la state.

• Italia supune la vot ordinea de zi. 

• Discuție pe marginea proiectului  planului de pace 

• Tur de masă cu prezentare poziției fiecărei țări participante pe margine textului.

• Discuție privind modficări, adăugiri completări pe marginea textului. 

• Intrebări clarificări aprobarea modificărilor pe text

• Discuție pe marginea altor puncte de pe ordinea de zi. 

• Punctul este prezentat pe scurt de tara care l-a propus

• Discuții  urmate de decizii dacă este cazul 

• Incheierea reuniunii – cuvant de inchidere din partea tarii gazdă.



EVALUARE

• Chestionar online pentru participanți


