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Starting from actual context which characterize the regional labour market, this paper 
presents a few aspects about the e-learning. Also, the paper presents an original conception 
and a solution for an e-learning platform implemented at level of Faculty of Business Admini-
stration, University of Craiova - e-TheSys. There are presented the main components of this 
platform and his functionality.  
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chimbările care se produc, în contextul 
actual, pe piaţa muncii determină noi di-

recţii de dezvoltare a modalităţilor de instrui-
re. Dezvoltarea accelerată a tehnologiei, îm-
preună cu extinderea accesului la aceasta, dar 
şi cu scăderea costurilor aferente a permis 
modalităţilor de instruire să folosească avan-
tajele sale. 
Printre modalităţile de instruire noi care se 
impun din ce în ce mai puternic şi în Româ-
nia se numără şi instruirea în sistem e-
learning. 
De ce e-learning? 
Câteva dintre argumentele care pot fi aduse 
în favoarea utilizării acestui sistem sunt pre-
zentate în continuare: 

 ritmul alert şi dinamica pronunţată a pie-
ţei muncii determină creşterea flexibilităţii 
ofertei de instruire şi extinderea acesteia. 
Acestea nu mai pot fi asigurate numai prin 
sistemul tradiţional de instruire; 

 nivelul atestat de cunoştinţe şi aptitudini 
cerute la angajare poate fi atins prin sisteme 
de instruire care permit persoanelor din gru-
pul ţintă o mai bună organizare a timpului 
destinat instruirii;  

 nivelul ridicat al şomajului dar şi necesi-
tatea reconversiei profesionale, lipsa de adap-
tabilitate a personalului proaspăt disponibili-
zat poate fi acoperit prin utilizarea sistemului 
de instruire e-learning; 

 dezvoltarea alertă a tehnologiei concomi-
tent cu scăderea costurilor necesare accesului 
şi utilizării sale. 
Cui se adresează e-learning? 
Având în vedere cele prezentate anterior, se 
poate afirma că această modalitate de instrui-

re se adresează cel puţin următoarelor cate-
gorii: 
1. personal angajat, care speră fie la obţine-
rea unei calificări superioare sau unei alte ca-
lificări suplimentare, ca avantaj pentru ocu-
parea unui nou loc de muncă, fie trecerea la 
un nivel superior de responsabilitate şi impli-
cit salarizare. 
2. persoane fără un loc de muncă ce doresc 
obţinerea unei calificări care să le permită 
găsirea unui loc de muncă. 
Ce avantaje prezintă modalitatea de in-
struire e-learning? 
Avantajul principal, pentru cei care benefici-
ază de această modalitate de instruire, este 
flexibilitatea deosebită în utilizarea timpului 
destinat instruirii. 
Această modalitate permite obţinerea inde-
pendenţei procesului de instruire faţă de spa-
ţiul necesar instruirii. Nici formatorul, nici  
cursantul nu trebuie să fie prezenţi sistematic 
în acelaşi loc aferent procesului de instruire 
şi de aici o serie de avantaje cu privire la po-
sibilitatea de extindere a sistemului  de in-
struire. 
De asemenea, dispar complet sau se atenuea-
ză semnificativ restricţiile legate de raportul 
număr de cursanţi ce revin la un formator. 
Un alt avantaj este acela că, astăzi, majorita-
tea celor care optează pentru un astfel de tip 
de instruire beneficiază de cele mai multe ori 
de echipamentele necesare datorită extinderii 
accesului la calculatoare şi la Internet. 
Ce dezavantaje prezintă modalitatea de 
instruire e-learning? 
Câteva dintre dezavantajele aduse de această 
modalitate sunt: 

S
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1. Pentru cei care beneficiază de această 
modalitate: 

- dacă nu există deja, necesită anumite do-
tări (calculatoare, infrastructură specifică re-
ţelelor, acces la internet etc.), implicit cos-
turi suplimentare faţă de varianta clasică; 
- necesită din partea celor care urmează un 
astfel de tip de instruire anumite abilităţi în 
utilizarea calculatorului; 
2. Pentru cei care pun la dispoziţie această 

modalitate de instruire: 
- dificultatea creării de materiale necesare 
instruirii în forma şi pe suportul cerut de in-
struirea în sistem e-learning; 
- dificultatea utilizării materialelor de in-
struire în situaţia în care cursanţii nu studia-
ză în aceeaşi limbă maternă; 

- eficienţa mai scăzută a sistemului de eva-
luare on-line a nivelului de cunoştinţe.  
Ce este e-TheSys? 
Venind în întâmpinarea noilor cerinţe de in-
struire, Universitatea din Craiova prin Facul-
tatea de Economie şi Administrarea Afaceri-
lor, în urma finalizării unui contract PHARE 
(Contract 2167/30.11.2004, PROGRAM DE IN-
STRUIRE E-LEARNING ÎN DOMENIUL ECONO-
MIC ŞI INFORMATIC PENTRU DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE DIN REGIUNEA OLTE-
NIA) a conceput şi implementat o platformă 
de instruire în sistem e-learning sub numele 
e-TheSys. 

 
Fig. 1. Pagina de start a portalului de instruire e-TheSys 

 
Prin acest portal s-a derulat activitatea de in-
struire a cursanţilor cuprinşi în grupul ţintă 
pe parcursul derulării contractului, iar în pre-
zent se derulează activitatea de instruire su-
plimentară pentru studenţii înscrişi la master 
specializarea Analiza Diagnostic şi Evaluarea 
Afacerilor. 
Pe ce se bazează e-TheSys? 
Platforma de instruire e-TheSys se bazează 
pe suportul oferit de tehnologia Java servlet, 
server-ul Apache Tomcat şi facilităţile reţelei 
Internet. S-a preferat această variantă datorită 
costurilor mici, funcţionalităţii şi securităţii 
ridicate oferite. De asemenea, e-Thesys se 
bazează pe o serie de componente prin care 

se asigură funcţionalitatea portalului. Aceste 
componente sunt: 
1. SysAdmin, prin care se realizează admi-

nistrarea întregului sistem; 
2. Secretariat, prin care se derulează activi-

tatea de secretariat; 
3. Profesor, prin care se derulează activita-

tea cadrelor didactice; 
4. Cursant, care pune la dispoziţie funcţio-

nalităţile necesare cursanţilor; 
5. Comunicare, care permite comunicarea 

securizată dintre diferitele tipuri de utili-
zatori ale portalului. 
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6. Autotestare/Examen, care permite reali-
zarea activităţilor de autotestare sau sus-
ţinerea examenelor. 

Între aceste componente există dependenţe şi 
condiţionări funcţionale. O parte dintre aces-
tea sunt ilustrate în continuare: 

 
 

SysAdmin Secretariat

Profesor

Cursant
 

Fig. 2. Dependenţele funcţionale dintre componentele portalului e-TheSys 
 

Ce oferă e-TheSys? 
Sistemul pus la punct oferă fiecărui tip de 
utilizator funcţionalitatea necesară desfăşură-
rii activităţii aşa cum este ilustrat în continua-
re: 
Componenta Cursant (figura 3), prin interfa-
ţa sa, pune la dispoziţia cursanţilor mai multe 
facilităţi cum ar fi: 

 vizualizarea datelor personale şi de modi-
ficare a parolei proprii de acces (link-ul Date 
Personale); 

 vizualizarea structurii perioadelor aferen-
te procesului de instruire (link-ul Structura 
anului); 

 comunicare cu secretariatul pentru a 
primi/trimite informaţii suplimentare (link-ul 
Comunicare cu secretara); 

 comunicare personalul de instruire (link-
ul Comunicare cu profesorii); 

 accesul la materialele de instruire pentru 
consultare on-line sau descărcare (link-ul 
Cursuri); 

 autotestarea nivelului de cunoştinţe asi-
milat (link-ul Autotestare); 

 susţinerea examenelor on-line pentru eva-
luarea nivelului de cunoştinţe asimilat (link-
ul Examen), activ doar în perioada de sesiu-
ne. 

În plus prin interfaţa aferentă utilizatoru-
lui Cursant mai pot fi afişate o serie de in-
formaţii suplimentare: mesaje urgente pentru 
toţi cursanţii, perioada curentă, respectiv in-
formaţii necesare utilizării corecte a interfe-
ţei. 

 
Fig. 3. Componenta Cursant 

Componenta Secretariat (figura 4), permite 
desfăşurarea activităţilor de secretariat, şi 
anume: 

 adăugarea/editarea modulelor de instruire 
(link-ul Module); 
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 adăugarea/editarea cadrelor didactice şi 
asocierea lor la modulele de instruire (link-ul 
Profesori); 
 adăugarea/editarea disciplinelor şi asocie-

rea lor la modulele de instruire şi cadrele di-
dactice ((link-ul Materii); 
 adăugarea/editarea cursanţilor şi asocie-

rea lor la modulele de instruire (link-ul Stu-
denţi); 
 adăugarea/editarea perioadelor aferente 

procesului de instruire (link-ul Structură); 
 specificarea drepturilor de reexaminare a 

cursanţilor (link-ul Studenţi cu cerere de 
grant); 
 comunicare între secretariat şi cursanţi 

(link-ul Mesaje cu studenţii); 
 realizarea rapoartelor aferente activităţii 

cursanţilor (link-ul Centralizator); 
Au fost vizate de la bun început elemente de 
evaluare a calităţii activităţii de instruire de 

către cursanţi. Evaluarea este realizată în pre-
zent prin intermediul unui chestionar accesi-
bil prin interfaţa Cursant (link-ul Calitate). 
Acest link se activează la sfârşitul perioadei 
de instruire. 
Componenta Profesor (figura 5), asigură ca-
drelor didactice facilităţile necesare desfăşu-
rării activităţii de instruire, astfel: 

 permite adăugarea/editarea suportului te-
oretic al capitolelor aferente fiecărei discipli-
ne asociate cadrului didactic; 

 permite adăugarea/editarea subiectelor 
necesare autotestării şi examinării, precum şi 
stabilirea parametrilor de dificultate a acesto-
ra; 

 permite comunicarea între cadrele didac-
tice şi cursanţi; 

 permite modificarea dreptului cursanţilor 
de a susţine reexaminări; 

 
Fig. 4. Componenta Secretariat 

 
Fig. 5. Componenta Profesor 
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Componenta SysAdmin (figura 6), este cea 
care permite administrarea întregului portal, 
precum şi monitorizarea activităţii cursanţi-
lor. Elementele puse la dispoziţia administra-
torului portalului de această componentă 
sunt: 

 expedierea de mesaje urgente către utili-
zatori (link-ul Mesaj rapid); 

 realizarea unor prelucrări statistice pri-
mare privind utilizarea portalului (link-ul 
Statistici); 

 restricţionarea accesului temporară sau 
definitivă pentru utilizatorii care încalcă re-
gulile de utilizare a portalului de instruire 
(link-ul Blocare IP); 

 adăugarea/editarea utilizatorilor de tip 
secretară; 

 monitorizarea în timp real a activităţii 
cursanţilor logaţi în portal (link-ul Cursanţi 
activi) 

 analiza activităţii tuturor utilizatorilor în 
portal pe bază de jurnale (link-ul Log-uri). 

 

 
Fig. 6. Componenta SysAdmin 

Concluzii 
Portalul oferă un nivel de funcţionalitate 
strict necesar la momentul de faţă. După par-
curgerea perioadei de testare a sa şi-a dovedit 
funcţionalitatea şi eficienţa. În cadrul proiec-
tului prin care a fost dezvoltat au finalizat 
procesul de instruire aproximativ 350 de cur-
sanţi din cei peste 800 înscrişi iniţial. Viteza 
de reacţie a portalului, indiferent de compo-
nenta utilizată, condiţionată de viteza de 
transfer a reţelei Internet, este bună. Aceasta 
a fost testată la nivel local prin reţeaua inter-
nă a Universităţii din Craiova, în toate cen-
trele de master înscrise în acest sistem de in-
struire (Vâlcea, Dr. Tr. Severin, Piteşti), pe 
diferite variante de acces (cablu, dial-up) dar 
şi din afara ţării (Spania, Franţa). 
Portalul nu gestionează decât activitatea de 
instruire şi nu are în vedere activităţile finan-
ciare generate de acest tip de formă de instru-
ire. Mai sunt în continuare în dezvoltare 

componentele Forum, Discuţii on-line şi Ta-
blă virtuală care ar completa funcţionalitatea 
portalului. 
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