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Anexa nr. 2 

 
COMPONENȚA, ROLUL ȘI RESPONSABILITĂȚILE STRUCTURILOR ȘI FUNCȚIILOR 

PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROCESUL DE PLANIFICARE, DESFĂȘURARE ȘI 
EVALUARE 

 
I. ETAPA DE PLANIFICARE: 

A. Conducerea exercițiului 

1. Ofiţerul care planifică exerciţiul – OSE; 
2. Directorul exerciţiului – EXDIR; 

3. Ofiţerul de proiect cu prima responsabilitate – OPR; 
4. Grupul de planificare a exercițiului – EPG: 

 4.1. responsabil/responsabili scenariu;  
  4.2. responsabil/responsabili MEL/MIL; 

  4.3. responsabil/responsabili simulare; 
  4.4. responsabil/responsabili evaluare; 

  4.5. responsabil/responsabili comunicații și informatică; 
  4.6. responsabil/responsabili sprijin logistic și financiar; 

  4.7. responsabil/responsabili sprijin real; 
  4.8. responsabil/responsabili comunicare publică; 

  4.9. consilier juridic; 
  4.10. responsabil/responsabili vizitatori/observatori; 

  4.11. planificatori din cadrul structurilor participante; 

5. Nucleul echipei de planificare - CPT. 
 

II. ETAPA DE DESFĂȘURARE: 
A. Conducerea exercițiului 

1. Ofiţerul care planifică exerciţiul – OSE; 
2. Personalul responsabil cu controlul exercițiului – EXCON: 

  2.1. Directorul exerciţiului – EXDIR; 
  2.2. Ofiţerul de proiect – OPR; 

  2.3. Echipă de simulare; 
  2.4. Echipă de evaluare; 

  2.5. Responsabil lecții identificate/învățate; 
  2.6. Celule de răspuns - RC; 

  2.7. Responsabili locații desfășurare exerciții (site manager). 
3. Personalul responsabil cu controlul exerciţiului (Exercise Control 

Staff/EXCON); 

4. Coordonator vizitatori/observatori; 
5. Punct de informare și comunicare – PIC. 

B. Structuri de execuție/de instruit (TA) 
1. Structura de bază de instruit (Primary Training Audience) – PTA;  

2. Structura secundară de instruit (Secondary Training Audience) – STA; 
 

C. Structuri de sprijin real (Real Life Support) 
 

1. Ofiţerul care planifică exerciţiul (Officer Scheduling the 
Exercise/OSE) este șeful/comandantul structurii (eşalonului) care 

programează/planifică un exerciţiu şi propune desfăşurarea lui sau persoana din 
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conducerea structurii (eșalonului) desemnată de acesta. Totodată, OSE aprobă 
SPECIFICAŢIILE EXERCIŢIULUI (EXSPEC).  

(1) OSE desemnează directorul exercițiului și grupul de planificare. 
(2) OSE este șeful Grupului  care planifică exercițiul. 

(3) OSE are autoritatea de a solicita consultarea între structurile participante. 
2. Directorul exerciţiului (Exercise Director/EXDIR) este desemnat de 

către OSE, de regulă, din cadrul conducerii/comenzii structurii. Directorul 
exerciţiului este responsabil de îndeplinirea scopului şi a obiectivelor exerciţiului, 

coordonează toate aspectele ce ţin de execuţia unui exerciţiu şi este şeful 

personalului responsabil cu controlul exercițiului. EXDIR elaborează Specificațiile 
exercițiului, cu sprijinul OPR cu prima responsabilitate și coordonează elaborarea 

EXPLAN. EXDIR asigură conducerea Grupului care planifică exercițiul, în absența 
OSE. 

3. Ofiţerul de proiect cu prima responsabilitate (Officer of Primary 
Responsibility/OPR) este ofiţerul desemnat în fiecare structură, având ca 

responsabilităţi principale coordonarea planificării, pregătirea, execuţia şi analiza 
unui exerciţiu, în calitatea de reprezentant al comandantului său. Ofițerul de 

proiect cu prima responsabilitate este direct răspunzător pentru întocmirea și 
înaintarea spre aprobare a documentelor de planificare a exercițiului. 

4. Grupul de planificare a exerciţiului (Exercise Planning Group/EPG) 
este stabilit de către ofițerul  care planifică exercițiul, pentru personalul din 

structura proprie. În Grupul de planificare a exerciţiului sunt incluși și specialiști 
desemnați din cadrul celorlalte structuri care participă la exercițiu, în funcție de 

nevoile de planificare. 

(1) EPG are sarcina de a emite proiectele iniţiale şi finale ce ţin de 
Specificațiile exercițiului, precum şi de a coordona elaborarea proiectului 

scenariului exercițiului, precum și a MEL/MIL.  
(2) EPG asigură expertiza specifică în domenii ca buget, informaţii, juridic, 

comunicare publică, etc.  
(3) EPG este structura responsabilă pentru stabilirea obiectivelor de instruire 

şi raportarea rezultatelor exerciţiului, care vor include modul de îndeplinire a 
obiectivelor de pregătire şi lecţiile identificate/învăţate. 

5. Nucleul echipei de planificare (Core Planning Team/CPT) este 
stabilit de structura care conduce exerciţiul, din cadrul EPG, fiind destinat pentru 

planificarea, pregătirea şi coordonarea exerciţiului. CPT este condusă de EXDIR şi 
cuprinde reprezentanţi ai structurii care planifică exercițiul. În funcție de situație, 

în cadrul CPT pot fi incluși și OPR din cadrul celorlalte structuri participante. 
  6. Personalul responsabil cu controlul exerciţiului (Exercise Control 

Staff/EXCON) este un grup activat la începerea exercițiului, numit de către 

EXDIR, format din personal destinat să controleze modul de rezolvare a 
evenimentelor/incidentelor, conducerea/coordonarea forțelor, documentele 

elaborate, fluxul informațional şi modul de acțiune al participanţilor la exerciţiu.  
Personalul EXCON nu aparţine structurilor de instruit (PTA și STA) și se află 

sub controlul EXDIR. 
 7. Punctul de informare și comunicare se completează cu câte un 

reprezentant al fiecărei structuri participante în cadrul exercițiului, care îl va 
consilia, în domeniul său de activitate, pe OSE, respectiv DIREX. Funcţiile PIC sunt 

următoarele: 
(a) furnizarea informaţiilor şi sprijinirea presei; 

(b) soluţionarea solicitărilor primite din partea publicului şi mass-
mediei; 
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(c) monitorizarea şi analizarea informaţiilor apărute în presă; 
(d) coordonarea comunicării şi informării; 

(e) asigurarea legăturii structurii de conducere cu mass-media; 
(f) administrarea paginii de internet destinate informării publicului; 

(g) elaborarea Planului de comunicare publică (PCP). 
(4) PIC nu gestionează evenimentele simulate în cadrul exercițiului. 

(3) PIC este constituit, de regulă, din 3 compartimente: 
(a) Structura de monitorizare, analiză şi sinteză - analizează informaţiile 

apărute în presă sau provenite din alte surse şi realizează materialele 

ce vor fi utilizate ca bază pentru relaţia ulterioară cu mass-media; 
(b) Structura de informare şi comunicare - primește întrebări de la 

mass-media și cetățeni, formulează răspunsuri și actualizează pagina 
de internet oficială cu informații publice; 

(c) Structura de acreditare şi contact - instruieşte, acreditează şi însoţeşte 
reprezentanţii mass-mediei sau alte persoane care participă la locul 

exerciţiului ori vizitează zona de desfăşurare a acestuia. 
 8. Celulele de răspuns (Response Cells/RC) sunt elemente din cadrul 

EXCON, stabilite pentru a simula activitatea şi reacţiile unor structuri și/sau entități  
care nu sunt angajate real în exerciţiu. Ele sunt replici ale structurilor cu care 

structurile de instruit (Target audience – TA) vor interacţiona în misiunile reale. 
Celulele de răspuns utilizează incidente realiste, conform MEL/MIL și stabilesc 

sarcini participanţilor şi primesc sarcini de la aceştia. 
9. Responsabili locații desfășurare exerciții (site manager) - Site 

manager va asigura pregătirea generală a locației unde se desfășoară 

evenimentele, pregătirea jucătorilor de rol și aplicarea măsurilor de siguranță și 
securitate. Site manager se va asigura că măsurile de siguranță si securitate sunt 

înțelese și respectate pe tot parcursul exercițiului. 
10. Comandantul acțiunii/intervenției (Force Commander) este 

ofiţerul desemnat să exercite controlul operaţional asupra structurilor de 
execuție/de instruit pentru o anumită perioadă pe timpul desfăşurării exerciţiului.  

11. Structura de bază de instruit (Primary Training Audience/PTA) 
este reprezentată de personalul corespunzător nivelului de comandă care este 

responsabil de executarea rolurilor, funcţiilor şi responsabilităţilor pe timpul 
conducerii unui exerciţiu, care are ca scop asigurarea îndeplinirii obiectivelor 

stabilite ale exerciţiului (grupă de conducere, stat major, centru operațional, grupă 
operativă, structură de relații publice, etc.). 

12. Structura secundară de instruit (Secondary Training 
Audience/STA) este reprezentată de acele forţe care sunt instruite în rolurile, 

funcţiile şi responsabilităţile executate în îndeplinirea misiunilor din competență. 

13. Structuri de sprijin real (Real Life Support/RLS) – structuri formate 
din personal care nu face parte din structurile antrenate şi care asigură buna 

desfăşurare a exerciţiului prin măsuri de asistență medicală, stingere a incendiilor, 
ordine publică, pază, sprijin logistic, etc. 

14. Echipă de simulare - are ca atribuţie principală introducerea 
incidentelor stabilite prin MEL/MIL, în scopul asigurării datelor şi informaţiilor 

referitoare la evoluţia situaţiei operative. 
15. Echipă de evaluare –  este formată din specialiști care prin experiență, 

competențe profesionale și funcții pe care le îndeplinesc, sunt în măsură să 
observe, aprecieze și evalueze în mod corect și obiectiv acțiunile desfășurate de 

structurile de execuție. Aceștia au ca atribuție principală evaluarea modului de 
rezolvare a evenimentelor/incidentelor, de conducere/coordonare a forțelor, 
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elaborare a documentelor, a modului de realizare a fluxului informațional şi a 
modului de acțiune al participanţilor la exerciţiu tinând cont de prevederile si 

regulamentele în vigoare. 
 

16. Echipa MEL/MIL (Main Events List/Main Incidents List - 
MEL/MIL) este responsabilă cu elaborarea și actualizarea Listei principale de 

evenimente și incidente (Main EventsList / Main IncidentsList).  
 

 

 
Schema de organizare a structurilor și funcțiilor în cadrul unui 
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