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Anexa nr. 4 
STRUCTURA  

SPECIFICAŢIILOR EXERCIŢIULUI—EXSPEC 

(MODEL) 

 

1. DATE GENERALE - secţiune care prezintă detaliile de identificare a exerciţiului pe 

timpul procesului de planificare, astfel: 

a) denumirea exerciţiului; 

b) nivelul; 

c) forma; 

d) tipul; 

e) data (perioada); 

f) zona/locaţii de desfășurare; 

g) OSE; 

h) OPR; 

i) EXDIR; 

j) EPG; 

k) structuri instruite (PTA și STA). 

 

2. CERINŢE GENERALE: 

În această secţiune se subliniază cerinţele exerciţiului (ceea ce este nevoie pentru buna 

desfăşurare) şi relaţionarea/legătura cu alte exerciţii. 

 

3. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE EXERCIŢIULUI 

În această secţiune se precizează scopul şi obiectivele exerciţiului. Obiectivele trebuie să 

fie realizabile, avându-se în vedere scopul şi nivelul exerciţiului. Aici vor fi menţionate, în plus, 

orice cerinţe pentru evaluare şi/sau analiză. 

 

4. SITUAŢIA GEO-STRATEGICĂ 

În această secţiune se descrie situaţia de criză/urgență/dezastru şi istoricul acesteia, 

precum şi contextul politic, militar, economic, cultural, umanitar și juridic. Pot fi menționate 

inclusiv tratatele şi înţelegerile internaţionale. Aceasta poate fi de tip fictiv sau semi-fictiv. 

 

5. CONCEPŢIA EXERCIŢIULUI 

Această secţiune prezintă concepţia exerciţiului şi modul prin care acesta va fi realizat 

pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor exerciţiului.  

 

6. CERINŢE DE PARTICIPARE 

Această secţiune se împarte pe momente tactice şi, unde este necesar, în cerinţe diferite 

pentru forţele implicate în ceea ce priveşte angajarea şi/sau rolurile acestora. Când se consideră 

necesar, se pot stabili forţe care să simuleze anumite evenimente (jucători de rol). Cerinţele de 

participare (care se confirmă în EXPLAN) evidenţiază: 

a) instituții implicate; 

b) structuri MAI participante; 

c) nivelul de implicare al instituțiilor/structurilor MAI participante la exerciţiu; 

d) estimarea efectivelor participante (numai pentru LIVEX); 

e) tipul forţelor participante (numai pentru LIVEX); 

f) alte date importante pentru exerciţiu; 
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7. NECESITĂȚI DE SPRIJIN  

Această secţiune include cerinţele de sprijin ce urmează a fi solicitate de la alte instituții 

și structuri: sprijin de comunicaţii şi informatică, sprijin logistic, echipe de analiză/evaluare, 

organizaţii internaţionale/non-guvernamentale, altele. 

 

8. IMPLICAŢII POLITICE (dacă este cazul) 

În acest paragraf sunt menţionate posibilele implicaţii politice. În special, sunt identificate 

posibilele dificultăţi ce pot apărea în derularea exerciţiului din cauza necesităţii respectării unor 

convenţii şi tratate. 

 

9. ETAPELE PROCESULUI DE PLANIFICARE 

Acest paragraf include propunerea de program privind planificarea şi desfăşurarea 

exerciţiului (conferinţe, ateliere de lucru etc). 

 

10.  POLITICA DE INFORMARE PUBLICĂ 

Ofițerul care planifică exercițiul, cu sprijinul Punctului de Informare și Comunicare, 

stabileşte politica de informare publică în funcţie de intenţia, dimensiunile, nivelul, obiectivele 

şi interesul potenţial pentru public/media ale exerciţiului. 

 

11.  VIZITATORI ŞI OBSERVATORI 

Această secţiune conţine, după caz, detaliile privind responsabilitățile și modul de 

organizare a  zilei distinșilor vizitatori - DV  Day (Distinghused Visitators Day) și a programului 

pentru observatori. 

 

 

12.  CERINŢE ADMINISTRATIVE (logistice, sprijin real, necesar de fonduri etc) 

Această secţiune conţine toate cerinţele care pot fi asigurate de către organizator. 

 

13.  CERINŢE DE RAPORTARE 

Acest paragraf include precizările necesare referitoare la formatul, termenele, 

responsabilii pentru documentele elaborate şi periodicitatea raportărilor în cadrul exerciţiului.  

 

14.  ALTE INSTRUCŢIUNI  

Această secţiune include alte precizări necesare: limitări și restricții, riscuri asupra 

mediului, securității și sănătății personalului, etc. 

 

15.  ANEXE - În cuprinsul Anexei se detaliază, dacă se apreciază necesar, aspectele 

înscrise la pct.1-14 din  cuprinsul EXSPEC. 


