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Adnotare
În această lucrare sunt prezentate unele viziuni privind instruirea angajaţilor 

cu statut special, prin utilizarea unor metodologii noi cu privire la predare, învăţare, 
evaluare şi punerea în aplicare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în pro-
grama de studii şi formare continuă. Implementarea acestor metodologii de instrui-
re, prin modelarea exerciţiilor tactice asistate la calculator, în programele de studii şi 
formare profesională a angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, vor fi îmbunătăţite 
calităţile formării lor ca profesionişti, vor fi dezvoltate calităţile profesionale în gestio-
narea situaţiilor de criză şi cultura profesională atât ale studenţilor, cât şi ale cadrelor 
didactice. 

Cuvinte-cheie: instruire, tehnologii informaţionale, exerciţii tactice, modelare, 
MAI.

Summary
In this paper are presented certain views on the training of the law enforcement 

personnel, through the use of new methodology related to the teaching, learning, eva-
luation and implementation of informational technologies and communications in the 
study and continuous training program. Implementation of this training methodology, 
in the training and professional development of Ministry of Internal Affairs employees, 
by modeling of computer-assisted tactical exercises, will enhance the quality of their 
training as professionals, will develop professional qualities in the management of 
crisis situations, as well as the professional culture both of the students and of the 
trainers.
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Introducere. Sistemele educaţionale din întreaga lume se află sub 
presiunea crescândă de folosire a noilor tehnologii informaţionale, pentru 
a-i pregăti pe studenţi pentru o societate predilect informaţională. Mai ales, 
tinerii au nevoie de cunoştinţe şi aptitudini în folosirea eficientă a tehnolo-
giilor informaţionale din secolul XXI. Într-un domeniu, aflat în permanentă 
schimbare, importantă este abilitarea tehnologică a tinerilor, adică, forma-
rea la aceştia a unor aptitudini de utilizare a tehnologiilor, în general, dar 
şi formarea unei atitudini deschise, receptive la nou, de abordare corectă a 
informaţiilor noi, cu alte cuvinte, aceştia trebuie „învăţaţi să înveţe”.

Cu noile tehnologii informaţionale, profesia de cadru didactic evolu-
ează de la instruirea centrată pe profesor, bazată preponderent pe predare, 
către medii de învăţare interactive, centrate pe student [2].

Într-un mediu schimbător, în care activează autorităţile publice, un 
sistem eficient de dezvoltare profesională este absolut necesar, pentru ob-
ţinerea şi menţinerea unui nivel scontat de performanţă. Din aceste consi-
derente, atât pentru beneficiul instituţional, cât şi pentru propriul beneficiu 
al angajaţilor, conducerea acesteia trebuie să lucreze permanent şi în orice 
mod posibil la sporirea potenţialului angajaţilor săi. 

Exerciţiile tactice de formare profesională asistate la calculator. 
Formele avansate de instruire şi formare profesională a angajaţilor cu statut 
special din cadrul MAI sunt instruirile asistate la calculator, în care organi-
zarea, metodele de pregătire şi desfăşurare, precum şi evaluarea activităţii 
sunt determinate şi reglementate de tehnologia informaţională, bazată pe 
utilizarea hardware-ului şi software-ului [8]. În instituţiile MAI, metodele de 
perspectivă ale instruirilor asistate la calculator sunt exerciţiile tactice de 
formare profesională prin simularea asistată la calculator (EXSIM).

EXSIM sunt o formă de instruire a funcţionarilor cu statut special, în 
care imitarea acţiunilor efectivelor de trupă, precum şi evaluarea activităţii 
studenţilor în cursul pregătirii şi desfăşurării operaţiunilor speciale sau în 
situaţiile de criză, se realizează pe baza modelării situaţiilor tactice şi proce-
selor informaţionale, folosind calculatorul. 

Esenţa formelor de pregătire prin simularea asistată la calculator con-
stă în metoda de simulare-joc, a punerii lor în aplicare (crearea şi dezvolta-
rea situaţiei tactice), bazată pe imitarea (reproducerea) procesului de luare a 
deciziilor şi a planificării activităţii de serviciu, modelarea în timp şi spaţiu a 
procesului de dezvoltare a acţiunilor, bazate pe deciziile luate de studenţi. În 
acelaşi timp, în procesul de luare a deciziilor şi de planificare, sunt utilizate 
documente electronice şi instrumente multimedia, pentru redarea situaţiei 
(inclusiv hărţi electronice). Evaluarea activităţii studenţilor se realizează pe 
baza analizei proceselor informaţionale cu ajutorul calculatoarelor.

De regulă, EXSIM sunt realizate pe baza unui sistem automatizat 



Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională, 4 decembrie 2020

114

de comandă şi control, simulatoare special echipate în cadrul centrelor 
operaţional-tactice sau în Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii 
MAI, dotate cu software special pe tematici multilaterale.

Simulatoarele fac parte din echipamentul Centrelor şi constituie baza 
materială de pregătire prin simularea asistată la calculator şi este destinată 
să formeze (să perfecţioneze) competenţele profesionale ale angajaţilor cu 
statut special. Ele reprezintă un complex de locuri de instruire computeriza-
tă, integrate într-o singură reţea, la un server central, formate corespunzător 
unui sistem de pregătire unificat şi coerent care să asigure valorificarea abi-
lităţilor profesionale, conform standardelor educaţionale în concordanţă cu 
necesarul de instruire identificat de către MAI.

Software-ul EXSIM include mijloacele de modelare a situaţiilor tactice 
şi a procesului de schimb de informaţii, precum şi mijloacele de asigurare 
funcţională a participanţilor la instruire. Acestea formează situaţia tacti-
că şi reprezintă etapele de dezvoltare a situaţiei în procesul de instruire a 
studenţilor în timp real, modelează acţiunile forţelor şi mijloacelor implica-
te, evaluează rezultatele deciziilor luate, realizează sprijinul informaţional 
şi automatizarea unor aspecte de management al resurselor implicate. 
Informaţiile care asigură funcţionalitatea situaţiilor tactice modelate sunt 
divizate în:

– Generale (date privind structura organizatorică şi a personalului 
din subordine, caracteristicile tehnico-tactice ale armelor şi echipamente-
lor speciale, caracteristicile terenului, sarcinile generale pentru subdiviziuni 
etc.);

– Comandă – sarcini/ situaţii particulare pentru subdiviziuni.
Software-ul trebui să ofere soluţionarea următoarelor sarcini:
– Livrarea către fiecare student participant la EXSIM doar a acelui vo-

lum informaţional care i-ar fi disponibil într-o situaţie reală; 
– Furnizarea către studenţi a informaţiilor şi resurselor electronice 

necesare pentru a justifica deciziile adoptate;
– Imitarea modelării eventualei dezvoltări a situaţiei în conformitate 

cu deciziile luate şi fixarea (redarea grafică) dinamicii acţiunilor pe mijloa-
cele de instruire individuală sau colectivă; 

– Efectuarea schimbului de date şi informaţii între angajaţii cu statut 
special, în limitele atribuţiilor funcţionale; 

– Dezvoltarea abilităţilor manageriale de a elabora ordine, dispoziţii, 
indicaţii şi de a primi rapoarte cu privire la rezultatele executării misiunilor 
trasate; 

– Accesarea de către componenta managerială, profesori a tuturor 
informaţiilor, precum şi posibilitatea de a schimba cursul dezvoltării situaţiei 
tactice prin introducerea de informaţii suplimentare.
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Din punct de vedere structural, sistemul de modelare este format din 
următoarele subsisteme:

– Tehnic;
– Calcul şi modelare;
– Informaţii;
– Referinţe şi documente;
– Gestionare documente;
– Conducere şi control. 
Pregătirea şi desfăşurarea EXSIM are o serie de particularităţi, printre 

cele mai principale fiind următoarele şapte etape:
Prima – subiectul şi conţinutul sunt determinate în funcţie de 

capacităţile de modelare computerizată a situaţiilor tactice în ansamblu, fie 
numai ca parte a unor etape separate, cu dezvoltarea obligatorie a situaţiilor 
particulare specifice conducerii cu forţele şi mijloacele în situaţii de criză.

A doua – suplimentar, sunt numiţi ca parte a conducerii şi a dispoziti-
vului de execuţie: şef al EXSIM; un grup pentru introducerea şi procesarea 
informaţiilor, un grup pentru modelarea acţiunilor făptuitorilor/ infractori-
lor.

A treia – adăugarea la conţinutul documentelor pentru pregătirea şi 
desfăşurarea exerciţiilor tactice prin simulare la calculator: la nota expli-
cativă a planului se indică procedura de utilizare a simulatoarelor într-un 
exerciţiu tactic prin simulare la calculator; în instrucţiunile de organizare 
şi planul instruirilor, sunt indicate măsuri pentru pregătirea software-ului 
pentru exerciţiu EXSIM.

A patra – se verifică funcţionalitatea software-ului pentru exerciţiu şi 
dacă este necesar, adaptarea acestora.

A cincea – în ajunul EXSIM, se organizează instruiri cu studenţii la lo-
curile de instruire computerizate, pentru a se familiariza cu caracteristici-
le de desfăşurare a exerciţiilor tactice asistate la calculator şi dezvoltarea 
abilităţilor de lucru la sistemul dat.

A şasea – posibilitatea de a efectua scurte prezentări demonstrative a 
rezultatelor celor mai principale etape ale exerciţiilor tactice asistate la cal-
culator, mai ales dacă s-au încheiat cu rezultate nesatisfăcătoare, fără a oferi 
detaliile privind studentul şi notele obţinute.

A şaptea – notele finale ale studenţilor instruiţi se sumează dintr-o 
evaluare dată de sistem şi a evaluării efectuate de profesor/ conducător şi 
grupurile de modelare a situaţiilor.

Odată cu primirea documentelor de instruire, studenţii studiază 
situaţia, intră în baza de date a software-ului pentru exerciţiu EXSIM şi gru-
purilor de lucru cu informaţii generale şi specifice situaţiei tactice, concreti-
zează tipul documentelor standardizate (inclusiv în formă electronică).
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Conţinutul principal al activităţii profesorului/ conducătorului în rea-
lizarea EXSIM este similar cu munca profesorului/ conducătorului în cadrul 
formelor tradiţionale de instruire. O caracteristică a activităţii profesorului/
conducătorului EXSIM este utilizarea capabilităţilor unui sistem automati-
zat, pentru modelarea situaţiilor tactice şi aplicarea tehnicilor metodologice, 
cum ar fi repetarea situaţiilor particulare de acţiuni, anunţarea pauzei în in-
struire pentru analizarea deciziilor luate şi prezentarea unor soluţii alter-
native, avantajele scontate, efectuarea de simulări în situaţii neînsemnate şi 
timpi reduşi.

Particularităţile activităţii studenţilor la etapa de pregătire pentru 
EXSIM sunt:

– Utilizarea integrală a informaţiilor şi a modelelor de calcul pentru a 
adopta şi justifica ideea acţiunilor şi sarcinilor pentru efectiv; 

– Orientarea operativă a studenţilor pe măsură ce se dezvoltă elemen-
te ale soluţiei particulare; 

– Introducerea în baza de date a rezultatelor calculelor tactice, care 
reprezintă surse iniţiale pentru modelarea acţiunilor conform situaţiilor 
particulare; 

– Simularea mai multor variante de acţiuni pentru forţele şi mijloacele 
proprii, cât şi pentru făptuitori/ infractori; 

– Evaluarea eficienţei opţiunilor alternative şi dezvoltarea celei mai 
optime decizii pentru rezolvarea situaţiei tactice.

Deciziile primite de studenţi sunt introduse în computer direct de către 
ei înşişi la locul de instruire. În această perioadă, profesorul/ conducătorul 
exerciţiului tactic intervine în situaţia generală, creând schimbări în situaţie 
şi transmite informaţiile necesare elementelor implicate condiţionat.

După raportare şi aprobarea deciziilor părţilor de către conducerea 
EXSIM, sunt stabilite sarcini studenţilor, este finalizată planificarea activităţii 
de serviciu, în urma căreia se finalizează introducerea în sistem a datelor 
iniţiale pentru modelarea situaţiei tactice. 

Pe parcursul dezvoltării exerciţiilor tactice, datele privind situaţia şi 
ordinea de acţiune a forţelor sunt afişate pe documentaţia grafică (în for-
mă electronică). Poziţia şi datele privind starea făptuitorilor/ infractorilor 
sunt comunicate la toate nivelurile de conducere a EXSIM, pe baza rezulta-
telor modelării acţiunilor lor şi luând în considerare deciziile studenţilor în 
soluţionarea situaţiilor de criză. 

Etapele şi conţinutul activităţilor profesorului/ conducătorului EXSIM 
în timpul soluţionării situaţiilor particulare/ specifice, includ: 

– Modelarea acţiunilor tactice ale părţilor, în conformitate cu deciziile 
studenţilor în situaţia real creată, evaluarea acţiunilor părţilor şi identifica-
rea posibilităţii de a rezolva situaţiile specifice prevăzute în planul EXSIM; 
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– Dezvoltarea de situaţii suplimentare sub formă de informaţii şi 
indicaţii ale conducerii superioare, aducerea la cunoştinţa studenţilor şi in-
troducerea datelor suplimentare în calculele tactice modelate; 

– Modelarea şi aducerea la cunoştinţa studenţilor a următoarei situaţii 
particulare.

Odată cu startul soluţionării situaţiilor particulare, studenţii dirijează 
forţele şi mijloacele în conformitate cu situaţia creată şi în conformitate cu 
indicaţiile profesorului/ conducătorului EXSIM. 

EXSIM poate fi finalizat dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
– Timpul alocat pentru exerciţiu a fost epuizat; 
– Conform rezultatelor simulării, studentul a rezolvat toate sarcinile; 
– Majoritatea forţelor şi mijloacelor implicate şi-au pierdut eficacita-

tea sau au fost imobilizate de către făptuitor/ infractor. 
În cazurile în care mai există timp până la sfârşitul exerciţiului tactic, 

profesorul/ conducătorul EXSIM poate oferi posibilitate studentului, după 
analizarea greşelilor, să repete soluţionarea unor situaţii particulare.

O caracteristică specifică a analizei EXSIM este capacitatea de utilizare 
a softwar-ului. În cursul analizei exerciţiului, se realizează o demonstraţie 
pe ecranul de utilizare colectivă a celor mai reuşite intervenţii şi soluţionări 
ale situaţiilor particulare în dinamica dezvoltării lor. Totodată, pot fi luate în 
considerare şi alte soluţii alternative.

Reguli de întocmire a documentelor în cadrul EXSIM. Documente-
le întocmite în cadrul EXSIM urmează a fi ajustate la necesităţile de suport al 
deciziei, respectiv de informare şi să fie elaborate la timp, astfel încât, datele 
şi informaţiile să fie actuale. Abordarea subiectelor trebuie să corespundă 
tematicii de instruire. Se va evita întocmirea documentelor privind subiecte 
nerelevante sau depăşite situaţiei create. Modul de elaborare şi redactare a 
documentelor îi reprezintă pe autori (cunoştinţe, capacitate, potenţial). Do-
cumentele elaborate necesită ca, pe lângă scopul nemijlocit de informare şi 
documentare, să îndeplinească şi cerinţe de ordin estetic-profesional [1].

Ca cunoştinţe şi abilităţi profesionale sunt reflectate acele informaţii 
teoretice şi empirice necesare angajatului cu statut special, pentru a-şi înde-
plini eficient atribuţiile funcţionale. Aptitudinile şi deprinderile profesionale 
ale angajatului reprezintă rezultatele activităţii sale profesionale. Cerinţele 
de ordin estetic-profesional determină însăşi cultura profesională a angaja-
tului cu statut special şi include următoarele elemente de bază: 

– Cunoştinţe profesionale;
– Abilităţi;
– Etica profesională;
– Trăsături de personalitate semnificative din punct de vedere profe-

sional;
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– Interese profesionale; 
– Idealuri profesionale;
– Valori şi preferinţe; 
– Cultură morală;
– Cultura comunicării; 
– Cultura managementului;
– Cultura muncii personale;
– Cultura juridică [4].
Similar culturii profesionale a angajaţilor, în mediul militar rus, în se-

colul XX, odată cu înfiinţarea în unităţile militare a structurilor de stat-major, 
apare conceptul ,,штабная культура” – ,,cultura de stat-major” care trebuia 
să rezolve probleme complexe de conducere şi coordonare a subunităţilor 
şi unităţilor. Prestigiul serviciului în statul-major şi amploarea sarcinilor pe 
care le execută au determinat şi nivelul ridicat faţă de ofiţerii, care urmau să 
elaboreze un volum mare de documente [3].

,,Штабная культура” – ,,cultura de stat-major”, este o îmbinare de 
calităţi necesare activităţii manageriale de succes, precum: 

– Competenţă; 
– Profesionalism; 
– Capacitatea de a lucra în mod competent şi eficient cu documente, 

mijloace informatice şi de comunicare;
– Sociabilitate;
– Cunoştinţe profunde de artă militară-profesională; 
– Experienţă practică; 
– Abilităţi organizaţionale; 
– Sârguinţă;
– Iniţiativă;
– Creativitate;
– Independenţă [6, p. 28].
Experţii militari, Stepansky N. şi Lobanov L., atrag atenţia asupra cul-

turii profesionale a unui ofiţer, ca fiind un concept destul de larg, care nu 
se reduce la capacitatea de a elabora un document fără greşeli, la redarea 
rapidă şi cu exactitate a situaţiei, de a elabora un grafic sau un concept. În 
activitatea de conducere, mai important ar fi organizarea corectă şi operati-
vitatea ofiţerului, capacitatea de a rămâne calm şi de a-şi îndeplini atribuţiile 
funcţionale în orice situaţie de criză [7]. 

Concluzii și recomandări. Simulatoarele de modelare pot fi uşor 
combinate cu abordările de instruire, cunoscute sub numele de învăţare prin 
joc, învăţare prin practică sau învăţarea prin descoperire, ceea ce sporeşte 
motivaţia studenţilor. Simulatoarele de modelare demonstrează importanţa 
lor nu, doar pentru instruirea şi pregătirea efectivului de trupă, dar şi pentru 



Pregătirea  profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne 
şi alte organe de drept

119

activitatea ştiinţifică de cercetare.
Ca variante de proiectare a simulatoarelor pot fi utilizate o varieta-

te de medii interactive pentru facilitarea învăţării în cadrul platformelor 
Moodle, e-Learning, Claroline. Implementarea simulatoarelor de modelare 
va determina îmbunătăţirea calităţii procesului de predare, prin asigurarea 
tuturor materialelor, pentru studiere şi impunerea unei discipline noi de in-
struire, va deschide perspective noi pentru studenţi şi cadrul profesoral, va 
promova calitatea şi profesionalismul angajaţilor cu statut special. 
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