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ANEXA Nr. 5 

 

STRUCTURA ORIENTATIVĂ A PLANULUI EXERCIŢIULUI—

EXPLAN 

  

PLANUL EXERCIŢIULUI - nume -  

1) Referinţe: acte normative şi alte documente relevante care se constituie în 

bază legală pentru organizarea și desfășurarea exercițiului, elemente cu 

caracter operational specific și altele asemenea. 

2) Lista de difuzare. 

 

INSTRUCŢIUNILE EXERCIŢIULUI  

1) Cuprins. 

 

A. ORGANIZAREA EXERCIȚIULUI 

1. Prezentarea cadrului general și particular al organizării exercițiului potrivit 

legislației în domeniu 

2. Structurile participante la exercițiu și cele simulate 

B. SITUAŢIA -  Acest paragraf descrie contextul desfășurării exercițiului și modul 

în care se va desfășura. 

Situaţia generală. 

1. Scenariul. 

2. Obiective 

a)  generale 

b) operaționale 

c) specifice la nivelul structurilor MAI 

3. Limitări de planificare (dacă există) – eventuale constrângeri care impun 

anumite obligaţii. 

4. Structuri participante (detaliat)  

a) aparținând MAI (aparat central MAI, instituțiile și structurile aflate în 

subordinea sau în coordonarea MAI).  

b) apartinând altor instituții ( MApN, alte ministere/instituții publice central 

sau entități aflate în subordinea/coordonarea acestora, autorități locale). 

c) alte structure internaționale - din afara României. 

C.  EXECUŢIA – cuprinde scopul exerciţiului, evaluarea riscurilor (specific pentru 

acțiuni în teren și modalitățile de limitare a efectelor), concepţia acțiunilor, sarcini și 

instrucțiuni de coordonare; 

D. SPRIJINUL LOGISTIC. Conține aspecte privind sprijinul logistic pe timpul 

exercițiului, vizând: 

1) Concepţia logistică (responsabilități în asigurarea material a exercițiului). 

2) Aspecte financiare. 

E. COMANDA, CONTROLUL ȘI COMUNICAȚIILE. Conţine misiunea, 

locaţiile, mijloacele de legătură, sinopticul activităților  de desfășurat pe timpul 

exercițiului, regulile generale cu privire la folosirea comunicaţiilor şi a altor echipamente 
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electronice necesare, fluxul informational-decizional (schema radio), harta/schema 

exercițiului, lista cu telefoane utile.  

F. ANEXE: 

1) Organizarea pentru misiune; 

2) Roluri si responsabilități pentru director, coordonator exercițiu, jucători de 

roluri, simulatori, evaluator, coordonator DVDAY; 

3) Sprijinul real (pentru EXCON și pentru structurile instruite, în toate locaţiile 

şi pentru toate momentele tactice ale exerciţiului); 

a) Protecția structurilor de execuție; 

b) Instrucţiuni pentru personalul medical; 

c) Instrucţiuni/planuri de sprijin logistic (transport, cazare, hrănire, etc.); 

d) Instrucţiuni/planuri administrative; 

4) Planuri de sprijin comunicații informatice – CIS (communication and 

information systems) - precizarea responsabilităților privind asigurarea 

mijloacelor de comunicații, mijloacele informatice și evidențierea canalelor 

de comunicații. 

 

 


