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Abstract: Articolul conține analiza posibilităților de organizare a 

procesului de învățământ online. Pe baza de anaiză a posibilităților existente, 

autorii formulează un set de cerințe către platforma unică de învățământ 

militar la distanță, cu scopul de a face mai eficientă instruirea personalului 

Armatei Naționale. 

Abstract: The article contains the analysis of the possibilities of 

organizing the online learning process. Based on an analysis of the existing 

possibilities, the authors formulate a set of requirements for the joint military 

distance education platform, in order to streamline the training of the National 

Army personnel. 
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Cantitatea de informații, pe care o deține civilizația umană,se dublează la 

fiecare 5 ani. Prin urmare, pe lângă însușirea cunoștințelor, devine important să 

stăpânești tehnicile care ajută transmiterea și procesareainformațiilor noi. 

Lumea informațională de astăzi cere de la instituțiile de învățământ nu 

doar transmitereacunoștințelor profesionaleviitorului specialist, dar și formarea 

unor calități importante din punct de vedere profesional și social, precum: 

comportamentul organizațional, cultura de comunicare, calitățile de lider, 

responsabilitatea profesională, creativitatea și flexibilitatea gândirii, capacitatea 

de autocunoaștere și auto-dezvoltare[6]. Sistemul educațional trece de la 

transferul ordinar de cunoștințe spre formarea competenților dea dobândi 

cunoștințele de sinestătător. 
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În acest sens, universitățile militare sunt preocupate de crearea 

sistemelor/platformelor IT destinate automatizării procesului educațional[1], în 

care procesele tradiționale de transmitere-recepție a cunoștințelor sunt adăugate 

de procesele obținerii cunoștințelor prin schemele tehnologice create de 

profesor și prin căutarea informației din bazele de date specializate. 

Cercetarea noastră este legată cu problema perfecționării învățământului 

militar (inclusiv în condițiile restrânse a pandemiei COVID-19)  și a fost 

concentrată spre următoarele scopuri: 

✓ de analizat experiența organizării învățământului la distanță; 

✓ de formulat cerințele către platforma de învățământ militar la 

distanță; 

✓ de enumerat în revista platformele existente cu evidențierea 

posibilităților; 

✓ de elaborat propuneri privind eficientizarea învațamântului în 

cadrul Armatei Naționale. 

 

6. Argumentarea necesității de organizare aînvățământului militar 

la distanță. 

Pe parcursul cercetării au fost identificate problemele esențiale ale 

învățământului militar autohton, după opinia noastră, și anume: 

- limitarea specializării doar cu 3 specialități de bază, fără pregătirea 

pe alte profiluri; 

- lipsa sistemului clar de perfecționare aspecialiștilor de fiecare nivel 

și ramură; 

- lipsa timpului pentru instruire; 

- număr redus a cadrelor didactice, ca urmare este generat stresul 

permanent la serviciu; 
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- lipsa manualelor necesare pentru toate specialitățile și pentru fiecare 

nivel/categorie aparte. 

Unica instituție de învățământ militar din Republica Moldova, Academia 

Militară a Forțelor Armate ale Republicii Moldova „Alexandru cel Bun”, 

tradițional formează cadre militare pentru 3 specialități militare: infanterie, 

artilerie, comunicații și informatică. Celelalte specialități: aviația, artileria și 

rachetele antiaeriene, radiolocația, sprijinul genistic, apărarea CBRN, logistica, 

medicina militară, dreptul militar, etc. - rămân neacoperite.Cursurile de cariera 

existente sunt construite pe tematica infanteriei, deci nu dau posibilitatea de 

perfecționare pentru alte specialități.Cursurile online pot schimba situația 

creată, oferind posibilitatea de perfecționare pentru toate specialitățile. 

Optimizările statelor în unitățile militare au provocat situația, când lipsa 

militarului, generată de participare într-un curs de perfecționare, creează 

probleme în organizarea activităților nemijlocit în colectivul militar. 

Organizarea studiilor distribuite la distanță poate pune la dispoziția militarilor 

posibilitatea perfecționării fără abateri de la îndeplinirea  atribuțiilor 

funcționale. 

Fondarea bibliotecii digitale departamentale poate schimba situația cu 

deficitul bibliografiei de specialitate fără cheltueli mari legate de multiplicare și 

distribuire. 

Suntem încrezuți ca învățământul distribuit la distanta poate contracara 

cu succes aceste probleme, oferind specializarea necesară și distribuirea pe 

nivele, prin elaborarea programelor de perfecționare a militarilor prin contract, 

prin folosirea la maxim a timpului liber și orelor determinate pentru 

perfecționare profesională, chiar la locul de serviciu. De asemenea, pot fi 

multiplicate și distribuite manualeși alte materiale înformat electronic.  
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7. Revista platformelor existente. 

Pandemia COVID-19 a accelerat căutarea platformelor educaționale 

online, în scopul continuării procesului educațional în cadrul Academiei 

Militare a Forțelor Armate cu scopul de prevenire a pericolului de infectare. 

Vara anului 2020, un grup de specialiști din cadrul AMFA a fost preocupat cu 

analiza platformelor existente în Internet cu posibilitățile de organizare a 

webinarelor. 

Au fost analizate 9 platforme pentru instruire la distanță, prezentate în 

lista în ordinea analizei: 

1. MyOwnConference (https://myownconference.com/, Lituania).  

2. Clickmeeting (https://clickmeeting.com/, Polonia). 

3. AnyMeeting (https://www.anymeeting.com/, SUA) 

4. Adobe Connect (https://www.adobe.com/, SUA). 

5. Webex (https://www.webex.com/, SUA). 

6. Webinar.ru (https://webinar.ru/, Federația Rusă). 

7. MS Teams (https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-

chat-software, SUA). 

8. iSpring (https://www.ispring.ru/, Federația Rusă). 

9. Zoom (https://zoom.us/, SUA). 

Analiza a fost concentrată spre posibilitățile organizării procesului 

educațional în formatul online, comoditatea interfeței și prețul utilizării 

platformei. După ce au fost alese trei platforme, care, la opinia noastră,au fost 

cele mai apropiate de cerințele formulate, și anume: 

✓ Adobe Connect (companiei ADOBE); 

✓ Webex (companiei CISCO); 

✓ MS Teams (companiei Microsoft). 

https://myownconference.com/
https://clickmeeting.com/
https://www.anymeeting.com/
https://www.adobe.com/
https://www.webex.com/
https://webinar.ru/
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.ispring.ru/
https://zoom.us/
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În rezultatul întâlnirii cu reprezentanții acestor companii în Moldova 

pentru consultații, a fost adoptată decizia de a folosi platforma TEAMS, mai 

mult din considerația promoției de acordare a serviciilor pentru instituțiile de 

învățământ superior gratuit (cel puțin în timpul pandemiei). Vara anului 2020 a 

fost verificată și funcționarea platformei companiei ADOBE în cadrul unui 

curs de perfecționare a Institutului de Formare Continuă din Chișinău. 

A fost analizată și platforma ILIAS, oferita Armatei Naționale de NATO, 

pe linia Parteneriatului pentru Pace, care a fost folosită pentru publicarea unor 

cursuri online. Însă, în lipsa documentației tehnice (inclusiv în Internet), 

plaforma nu a fost folosită la maximum, lăsînd multe lacune. 

Pe parcursul organizării cursurilor de scurtă durată în formatul online 

toamna 2020, au fost marcate unele probleme cu caracter obiectiv și subiectiv, 

cum ar fi: 

✓ necesitatea personalului tehnic suplimentar pentru mentenanță și 

reconfigurarea sistemului (cotidian, suplimentar la statele curente); 

✓ necesitatea planificării cheltuielilor pentru menținerea sistemului în 

funcțiune; 

✓ existența problemelor cu acces la banda largă (viteză prea mică la 

încărcarea deplină a sistemului în orele de ședințe) 

✓ necesitatea instruirii profesorilor/studenților pentru a lucra cu interfață 

sistemului; 

✓ necesitatea stringentă în elaborarea instrucțiunilor detaliate pentru 

utilizatorii sistemului; 

✓ numărul mare a studenților în grup, care nu permite verificarea 

permanentă și interacțiunea efectivă (normal 5-8 persoane); 

✓ mixarea într-un grup a specialiștilor dindiferite categorii (din cauza 

selectării nechibzuite a candidaților pentru curs); 
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✓ nivel scăzut de interes către instruire la distanță ,fiind clasificat ca 

ceva neobligatoriu (lipsa la ședințe sub pretextul întrării în serviciu/predării 

serviciului, deplasării după serviciu acasă, etc.). 

8. Formularea cerințelor către platforma de învățământ militar la 

distanță. 

Informatizarea instituției de învățământ militar reprezintă un proces pe 

scară largă de introducerea tehnologiilor informaționale și a mijloacelor de 

colectare, transmitere,stocare și prelucrarea informațiilor în principalele 

domenii de activitate, astfel de instituții ca: educaționale, de cercetare și 

administrative,în scopul asigurării instruirii efective a cadrelor militare. 

Profesor Zolotovskaia L.A. propune șase probleme principale, care 

trebuie de reținut în procesul de informatizare a învățământului militar[4]: 

1. Crearea mediului informatic pentru dirijarea procesului educațional 

(bazat pe rețea locală – Internet). 

2. Fondarea și utilizarea bazelor de date automatizate – biblioteci digitale 

universitare (materialeștiințifico-pedagogice, educaționale și metodologice). 

3. Automatizarea proceselor de sprijin metodico-organizațional 

(informații și materiale de referință, de reglementare, instructive). 

4. Elaborarea și implimentarea sistemelor informaționale de suport 

administrativ (servicii personal, logistic, financiar, medical, etc.). 

5. Aplicarea tehnologiilor informaționale în scopul organizării procesului 

educațional și instruirea personalului militar în conformitate cu standartele 

moderne. 

6. Aplicarea mijloacelor tehnice de instruire conform noilor generații, 

bazate pe IT pentru instruirea specialiștilor militari. 

Doctor în științe Mordvinov V.F. propune 3 etape de informatizare a 

universității militare [5]: 
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- etapa pregătitoare (crearea bazei organizatorice și materiale a 

informatizării – documente de directivă, aparatajul, softul, rețea); 

- etapa principală (formarea mediului educațional pe baza materială 

existentă – crearea complexelor educaționale virtuale); 

- etapa de integrare (unirea „insulelor” de informatizare în mediul 

educațional complet al Forțelor Armate naționale). 

Pentru fiecare disciplina academică sau curs se propune crearea 

complexului educațional electronic multifuncțional[4], care conținematerialul 

relevant sistematizat, oferit la dispoziția studenților în scopul însușirii creative 

și active a cunoștințelor, abilităților,aptitudinilor.De fapt, manualul în format 

electronic se transformă în mediul automatizat de instruire, care conține 

materialedidactice, metodice și de referință [9]. 

Acest complex trebuie să aibă interfață înțeleasă intuitiv și sistemul de 

navigație ușor de utilizat. Principalul avantaj complexului: lipsa structurii 

rigide, posibilitatea perfecționării și schimbării permanente, întrebuințarea 

tradițională sau autoperfecționarea studenților, economia de timp pentru 

căutarea informațiilor, eficientizarea evaluării rezultatelor procesului de 

instruire. Astfel, metoda de prezentarea materialului educațional depășește 

foarte mult eficacitatea manualelor de hârtie. 

În general, complexul educațional electronicpoate include următoarele 

elemente: 

- cerințele standarde pentru disciplina academică; 

- curriculum și planul tematic; 

- metodologia studierii disciplinei; 

- sarcini și întrebări pentru seminare și ședințe practice; 

- curs de prelegeri textuale în format electronic; 

- prezentări multimedia[8]; 
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- concepte de bază în diagrame, tabele, postere[8]; 

- set de teste pentru control al calității educației[9]. 

Complexele educaționale electronicepot fi lărgite prin introducerea 

simulatoarelor electronice pentru formarea deprinderilor necesare specialiștilor 

militari [7]. Printre benificiile principale ale implementării 

simulatoarelor/trenajoarelor în procesul de instruire militară, putem 

enumera[2]: 

- economia resurselor (carburanți și lubrifianți, muniții, ore de lucru ale 

personalului de instructori); 

- păstrarea resursei armamentului și tehnicii (moto-ore, parcurs, număr 

de trageri/lansări); 

- lipsa pericolului de accidente, de traumatism sau de moarte; 

- posibilitatea repetării multiple până la automatizarea deprinderilor; 

- motivarea suplimentară spre studiu, folosind diversitatea procesului de 

instruire; 

- formarea rapidă a deprinderilor necesare;  

- acumularea experienței de luptă fără desfășurarea acțiunilor de luptă 

propriu-zise. 

După opinia noastră, cerințele necesare pentru platforma de învățământ 

militar la distanțăa Armatei Naționale pot fi formulate astfel: 

✓ disponibilitatea claselor virtuale (cel puțin 10), folosite efectiv pentru 

activitățile diferite cu numărul de instruiți pentru o clasă - nu mai puțin de 25 

persoane; 

✓ posibilitatea de a reda în timp real - textul, prezentările, video, tabla 

whiteboard; 

✓ asigurarea dialogului cu instruiți: chat (tapare) si/sau sunet. 
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✓ posibilitatea de a încărca/descărca fișiere (materiale de studiat, teme 

de acasă, teste); 

✓ posibilitatea înregistrării ședințelor pentru lucrul individual; 

✓ evidența automată a prezențeiinstruiților; 

✓ posibilitatea de testare/examinare/evaluare; 

✓ posibilitatea plasării cursurilor pentru autoinstruire (fără profesor) cu 

certificarea automată; 

✓ posibilitatea plasării bibliotecii electronice cu manualele electronice; 

✓ posibilitatea introducerii simulatoarelor virtuale a tehnicii și 

armamentului; 

✓ asigurarea nivelului suficient de securitate informațională 

(continuitatea funcționării, confidențialitatea, integritatea datelor). 

Astfel, platforma poate fi realizată în una din 4 variante posibile:   

- elaborarea de la ,, zero” după cerințele stabilite de instituția de 

învățământ militar; 

- achiziționarea variantei gata făcute cu capabilitățile apropiate la 

cerințele necesare; 

- arenda claselor virtuale ocazițional, pentru activitatea concretă, cu plata 

unică; 

- hosting-ul pe platforme existente cu plata pentru o perioadă (de obicei – 

luna sau an). 

Primele 2 variante sunt foarte scumpe, care durează o perioada mare de 

timp, în schimb, cerințele sunt îndeplinite aproape deplin și au gradul ridicat de 

securitate informațională. 

Ultimele 2 variante sunt mai eftine (totuși, cu plata însemnată pentru o 

instituție bugetară), cu cerințele comune, care îndeplinesc așteptările doar 

parțial,dar cu gradul scăzut de securitate. 
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CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Armata Națională are nevoie de Portalul Unic de învățământ militar, ca 

platforma de bază, gestionată de subdiviziunea Academiei Militare a Forțelor 

Armate. Informatizarea instruirii militare poate rezolva majoritatea 

problemelor existente. 

Procesul de informatizare poate fi desfășurat în patru etape distincte: 

- elaborarea conceptului Portalului și pregătirea bazei materiale pentru 

informatizare; 

- crearea complexelor educațional electronice pentru fiecare specialitate 

și fiecare nivel; 

- lansarea Portalului în cadrul Academiei Militare a Forțelor Armate; 

- extinderea activității educaționale a Portalului la toate unitățile militare 

ale Armatei Naționale. 

În urma cercetării,autorii înaintează următoarele propuneri pentru Armata 

Națională: 

1. La etapa actuală, de folosit platforma MS TEAMS, dar și de studiat 

adăugător, mai profund posibilitățile platformei ILIAS, care rămâne 

enigmatică. 

2. De elaborat Concepția Portalului de învățământ militar (ca soft 

propriu) pe baza cerințelor prezentate. 

3. De planificat la nivelul Ministerului Apărării elaborarea Portalului de 

învățământ militar prin consultații în cadrul Guvernului (cu sprijin acordat). 

4. De intensificat instruirea cadrelor Armatei Naționale prin 

implementarea Portalului nominalizat. 
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