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Anexa nr. 3 

 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CONFERINȚELOR DE 

PLANIFICARE 

 

1. Conferința Pre-Inițială de Planificare –PIPC – este reuniunea informală cu 

reprezentanții structurilor care se doresc a fi integrate în exercițiu și pot pune la dispoziție 

forțele pentru intruire și cu reprezentanții structurilor de sprijin. 

 În cadrul PIPC sunt analizate şi discutate propunerile privind specificațiile 

exercițiului (Exercise specifications—EXSPEC), perioadele de desfășurare a procesului 

de planificare, rolurile și responsabilitățile privind planificarea activităților următoare și 

punctele de contact ale structurilor implicate. 

PIPC se organizează la exercițiile de nivel strategic pentru categoriile de exerciții 

care presupun 

a) Exerciții cu forțe în teren/reale - LIVEX 

b) Exerciții combinate - JOINT 

2. Conferința Inițială de Planificare—IPC, este prima reuniune cu reprezentanţii 

structurilor care pun la dispoziţie forțele pentru instruire şi cu reprezentanţii structurilor 

de sprijin. În cadrul IPC sunt analizate şi discutate propunerile privind specificațiile 

exercițiului (Exercise specifications—EXSPEC), precum și alte elemente necesare 

planificării, astfel: 

a. cadrul general al exerciţiului, perioadele de desfăşurare a procesului de 

planificare, etapizarea organizării exerciţiului, rolurile şi responsabilităţile 

privind planificarea activităţilor următoare; 

b. proiectul de scenariu al exercițiului; 

c. misiunile ce vor fi îndeplinite, forţele şi mijloacele participante, obiectivele 

de instruire, compunerea EPG şi participanţii la următoarele conferinţe de 

planificare;  

d. punctele de contact ale structurilor implicate, întocmindu-se o listă a 

participanţilor pentru corespondenţă şi difuzarea documentelor. 

3. (1) Conferința Principală de Planificare—MPC reprezintă activitatea la care 

participă conducerea exercițiului și reprezentanți ai tuturor structurilor implicate. 

(2) In cadrul MPC se prezintă şi se analizează următoarele aspecte: 

a. forma finală a EXSPEC; 

b. proiectul de plan al exercițiului (exercise plan — EXPLAN);  

c. proiectul listei principale de evenimente și incidente (main events & 

incidents list — MEL/MIL); 

d. proiectul statului de organizare și încadrarea acestuia; 

e. procedurile standard de operare, regulile de angajare, detaliile, propunerile 

şi observaţiile formulate; 

f. activităţile ce trebuie continuate, recunoaşterile în teren (obiectiv);  

g. compunerea EXCON; 

h. planificarea reperelor de verificare a instruirii, de raportare, de logistică şi 

alte aspecte necesare desfăşurării exerciţiului. 
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4. (1) Conferința Finală de Planificare—FPC, reprezintă activitatea la care 

participă conducerea exercițiului și reprezentanți ai tuturor structurilor implicate. 

(2) În cadrul FPC se analizează stadiul realizării tuturor documentelor de 

planificare şi se asigură finalizarea acestora, în vederea aprobării de către eşaloanele 

superioare. 

(3) În cazul în care documentele de planificare și conducere ale exercițiului nu sunt 

agreate și/sau aduse în forma finală, se poate planifica un atelier de lucru. 


