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ADNOTARE 

la teza de master „MODELE ȘI CARACTERISTICI ALE SISTEMELOR DE ÎNVĂȚARE 

MEDIATĂ ELECTRONIC”, autor Streșnă Daniela,  Chișinău, 2022 

 

Structura tezei: teza cuprinde introducere, trei capitole, concluzii. 

Cuvintele-cheie: platformă electronică, guvernare digitală, e-learning, sistem de învățare. 

Scopul lucrării reprezintă accentuarea importanței studierii strategiilor de dezvoltare a platformei de 

e-learning și analiza unui sistem informațional complex care trebuie să fie dezvoltat la nivel național, și care 

ulterior va ușura procesul de studiu al tuturor.  

Obiectivele generale: 

− analiza termenului de platformă electronică; 

− promovarea eficienței și transparenței serviciilor digitale oferite; 

− analiza societății informaționale în Republica Moldova; 

− descrierea rolului de implementare a sistemului de învățare mediată electronic;  

− studierea modalității de implementare a sistemului electronic în organizarea și gestionarea procesului 

de învățământ; 

− cercetarea tehnologiei informației și a impactului asupra transformării digitală; 

− studierea problemelor actuale ale implementării platformei e-learning în Republica Moldova; 

− reprezentarea strategiilor de adaptare a utilizatorilor la oportunitățile oferite de platforma e-learning; 

− implementarea unui sistem de e-learning în Republica Moldova. 

Metodele aplicate la elaborarea proiectului (lucrării). În cadrul lucrării, au fost folosite o gamă 

diversă de metode, precum: analiza, sinteza, inducția, deducția, observația și generalizarea.  

Studierea teoretică a oferit o reprezentare clară asupra teoriilor științifice emise și fundamentate în 

domeniul organizațional, informațional, decizional și metodologic.  

Pentru a avea o analiză riguroasă și pentru cunoașterea aprofundată a cadrului de manifestare a 

sistemului managerial investigat s-a folosit documentarea atât asupra surselor de documentare clasice, cât și 

asupra lucrărilor de specialitate actuale din literatura națională și internațională.  Bibliografia multă și 

diversificată a creat o condiția pentru documentare serioasă și aprofundată. 

Ulterior s-a trecut la clasificarea acestora în funcție de gradul de interes pe care-l reprezintă în tratarea 

temei.  
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O etapă importantă în procesul de documentare l-a reprezentat studierea a surselor bibliografice, care 

presupune lecturarea integrală și atentă a cercetării, concentrarea asupra ideilor esențiale și evidențierea 

corelațiilor dintre ele.  

Pe parcursul tezei, s-a folosit fișa de documentare, referatul documentar parțial în care s-a analizat 

referatul documentar de sinteză în care s-a prezentat sumar conținutul mai multor lucrări studiate. Aceste 

instrumente au fost extrem de utile în înțelegerea esențialului lucrării și eliminarea informațiilor nerelevante 

pentru tema de cercetare.  

Din informațiile științifice prin prelucrarea lor, pornind de la confruntarea și comparabilitatea 

concluziilor și ideilor susținute în lucrările studiate, evaluarea critică a materialelor cercetate a reprezentat 

ultimul pas.  

Rezultatele concrete obținute. S-au analizat căile de dezvoltare a sistemelor de învățare mediată 

electronic și menționate problemele actuale ale implementării platformei e-learning în Republica Moldova.  

La fel, s-au formulat strategiile de adaptare a utilizatorilor la facilitățile oferite de platforma e-learning. 

În scopul argumentării importanței platformelor electronice s-a elaborat  un exemplu de platformă e-learning 

pentru RM. 
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ANNOTATION 

in the master's thesis ‘‘MODELS AND CHARACTERISTICS OF ELECTRONICALLY MEDIATED 

LEARNING SYSTEMS’’, author Streșnă Daniela,  Chișinău, 2022 

 

The thesis consists of introduction, three chapters, conclusions, bibliography. 

Keywords: e-learning platform, digital governance, e-learning, learning system. 

The purpose represents the importance of studying e-learning platform development strategies and analyzing 

a complex information system that needs to be developed at the national level, which will later facilitate the 

study process of all.. 

General objectives: 

-  promotion of the efficiency, transparency of the given services; 

- analysis of social information in the Republic of Moldova; 

- describing the role on the digital implementation; 

- research on the informational technology impact within the digital transformation; 

- diagnose actual problems on the e-learning platform implementation in the Republic of 

Moldova; 

- formulate the strategy for user facility; 

- implementation of a system for e-learning. 

Methods used within the research elaboration. In the paper, they were used in a variety of methods, 

including: analysis, synthesis, induction, deduction, observation, and analysis. 

 The study of analysis offered a clear picture on the scientific theories issued and applied in the 

organizational, informational, decisional and methodological subsystems field.  

With the purpose for a rigorous analysis and for a deeper knowledge of the manifestation frame of the 

investigated managerial system, were studied classic documentation sources and actual specialized researches 

from national and international literature. The diversity and amount of information imposed a serious and deep 

study process of a various monographs, treaties and others theoretical materials related on the subject. 

Numerous and diverse bibliography has created a condition for serious and thorough research. 

Subsequently, it was transferred to the clasificarea acestora in function of the degree of interes pe care 

it reprezintă in tratarea temei. 

Achieved results. 

The development of e-mediated learning systems has been analyzed, as well as the development of 

real-world learning and learning in Ropublica Moldova. 
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INTRODUCERE 

 

Importanța și actualitatea temei cercetate 

Acum, în zilele de astăzi, statul, cu apăratul său administrativ enorm, trebuie să țină piept schimbărilor 

actuale și să se axeze pe noi modalități de studiere. Paralel, este cazul să invocăm și fenomenul globalizării, în 

condițiile căruia, practic, a devenit strigentă utilizarea noilor tehnologii informaționale și comunicaționale. Dat 

fiind faptul că tehnologiile aduc numeroase priorități și avantaje, acestea sunt implementate activ în vederea 

sporirii eficienței sistemului de învățare. Pe cale de consecință, se poate susține că, în prezent, digitalizarea este 

un vector principal al reformei învățământului, a modernizării acesteia pentru asigurarea unui invățământ 

continuu de calitate înaltă. 

Motivația alegerii temei  

În prezent, e‐learningul este considerat un domeniu de cercetare cu un puternic caracter interdisciplinar, 

în care, alături de științele de management, sociologie și multe altele, informatica are un rol important în 

dezvoltarea cercetărilor în direcția invățământului. În această lucrare, am încercat să abordez tematica „Modele 

și caracteristici ale sistemelor de Învățare mediată electronic”, reieșind din faptul că acest domeniu de cercetare 

necesită clarificări teoretice, ținând cont de deficitul informațional datorat absenței unor surse bibliografice 

temeinice la subiectul dat. Însuși termenul de „platformă electronică” este interpretabil și oarecum 

indispensabil în contextul Internetului. Tehnologiile TIC din ultimii ani au avut o dezvoltare rapidă și oferă 

cele mai diverse soluții pentru orice activitate. 

Gradul de studiere a temei în literatura de specialitate 

În literatura de specialitate, conceptului de sistem de învățăre mediată electronic i s-au atribuit un număr 

semnificativ de definiții. Termenul de ,,e-learning”  interferează cu și se suprapune indefinit variabil pe o 

multitudine de termeni ce surprind varietatea experiențelor didactice ce pot beneficia de suport tehnologic: 

instruire asistată/ mediată de calculator, instruire prin multimedia etc. O gamă de materiale sunt dezvoltate 

pentru a simplifica procesul de educație și care înlocuiește: hărți, dicționare, enciclopedii cu filme didactice, 

prezentări în diverse formate, cărți (e-books), teste, tutoriale, simulari, ce formează abilități necesare în viitor.  

Scopul tezei constă în argumentarea importanței studierii strategiilor de dezvoltare și promovare a 

platformei e-learning și cercetarea sistemului informațional complex, necesar de implementat, care urmează să 

ușureze procesul de învățare pentru doritorii de a se reprofila sau a-și îmbogăți cunoștințele. 

Sarcinile: 

− analiza conceptului de platformă electronică; 

− promovarea responsabilității, eficienței și transparenței serviciilor oferite; 
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− analiza dezvoltării societății informaționale în Republica Moldova; 

− descrierea rolului de implementare a sistemului de învățare mediată electronic;  

− studierea implementării sistemului electronic în organizarea și gestionarea procesului de învățământ; 

− cercetarea impactului tehnologiei informației în transformarea digitală; 

− diagnosticarea problemelor actuale ale implementării platformei e-learning în Republica Moldova; 

− formularea strategiilor de adaptare a utilizatorilor la facilitățile oferite de platforma e-learning; 

− implementarea unui sistem de management al calității serviciilor platformei e-learning în Republica 

Moldova. 

Baza științifico-metodologică 

Pe parcursul lucrării, au fost folosite o gamă diversă de metode, precum: analiza, sinteza, inducția, 

deducția, observația și generalizarea.  

Documentarea teoretică a oferit o imagine clară asupra teoriilor științifice emise și fundamentate în 

domeniul subsistemelor organizațional, informațional, decizional și metodologic.  

Pentru o analiză riguroasă și pentru cunoașterea aprofundată a cadrului de manifestare a sistemului 

managerial investigat s-a utilizat documentarea atât asupra surselor de documentare clasice, cât și asupra 

lucrărilor de specialitate actuale din literatura națională și internațională. Sfera bibliografică tot mai vastă și 

diversificată a impus o documentare serioasă și aprofundată, trecerea în revistă a unui volum însemnat de 

materiale, monografii, tratate și publicații care au conținut informații referitoare la acest domeniu.  

După identificarea resurselor bibliografice necesare temei de cercetare s-a trecut la clasificarea acestora 

în funcție de gradul de interes pe care-l reprezintă în tratarea temei.  

O etapă importantă în procesul de documentare l-a reprezentat studierea atentă a surselor bibliografice, 

acesta presupunând o aprofundare temeinică a materialului documentar, lecturarea integrală și atentă a lucrării, 

concentrarea asupra ideilor esențiale și evidențierea corelațiilor dintre ele.  

Ultima etapă a documentării teoretice a reprezentat-o valorificarea informațiilor științifice prin 

sistematizarea și prelucrarea lor.  

Sumar al compartimentelor tezei 

Teza este structurată în: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări. 

În Introducere, au fost argumentate actualitatea și importanța temei de cercetare; au fost trasate scopul 

și obiectivele de studiu ale tezei de masterat; a fost identificată metodologia de cercetare și noutatea științifică 

a lucrării.  
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În Capitolul I, intitulat Abordarea teoretică în gestionarea și promovarea platformelor electronice s-a 

analizat conceptul de platformă electronică; s-a studiat esența implementării sistemului de învățare mediată 

electronic, s-a descris situația actuală a serviciilor e-learning din Republica Moldova. 

În Capitolul II, denumit Analiza strategiei de dezvoltare în cadrul implementării platformei e-learning, 

s-a efectuat studierea implementării sistemului în organizarea și gestionarea programelor de învățare. Tot în 

acest capitol, se analizează rolul dezvoltării societății informaționale în RM și impactul tehnologiei informației 

în transformarea digitală. 

Capitolul III poartă denumirea de Managementul implementării platformei e-learning în Republica 

Moldova. În acest capitol, au fost cercetate căile de modernizare a sistemului de învățământ în RM și 

menționate problemele actuale ale implementării platformei e-learning în RM. La fel, s-au formulat strategiile 

de adaptare a utilizatorilor la facilitățile oferite de platforma e-learning. În scopul argumentării importanței 

platformelor electronice s-a elaborat un sistem de management al calității serviciilor platformei în RM.  

În compartimentul de Concluzii generale și recomandări, a fost subliniat că, în esența sa, e-learningul 

nu este decât un instrument, o metodă de studiu, bazată pe noile tehnologii informaționale. Realizarea unor 

obiective concrete cu ajutorul acestei metode de guvernare, cum ar fi guvernarea democratică a societății, este 

o altă întrebare, pentru care doar resursele financiare sau tehnologiile informaționale nu sunt suficiente. Rolul 

determinant în acest caz revine voinței politice a guvernanților, care, profitînd de avantajele e-guvernării, ar 

putea crea cele mai bune condiții pentru e-learning în cadrul statului și a societății. 
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