
 

                  Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN REPUBLICA 

MOLDOVA PRIN PRISMA CARTOGRAFIEI 

DIGITALE 
 

 

 

 

 

 

Masterandă: gr. GC-1803M, 

  Ana Mihălache 

                           

Conducător: lect. univ., dr. 

Ana Vlasenco 

 

 

Chişinău – 2020



 
 

Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru 

Departamentul Inginerie Civilă şi Geodezie 

Program de master “Geomatică și Cadastru” 

 

 

Admis la susţinere: 

                                                                                                       Şef departament ICG, 

conf. univ., dr.: 

________________ A. Taranenco 

 „___”_____________ 2020 

 

  

 

  

 

Reforma învățământului în Republica 

Moldova prin prisma cartografiei digitale 

 

 

Teză de master 

 

 

Masterandă _________________(A. Mihălache) 

Conducător _________________(A. Vlasenco) 

 

 

 

 

 

 

Chişinău – 2020 


	AVIZ
	1 Elemente de bază și metode de întocmire a hărților digitale
	1.1 Noțiuni generale
	1.2 Baza geodezică și cartografică a hărților digitale tematice
	1.2.1 Sisteme de coordonate geodezice
	1.2.2 Sisteme de proiecții cartografice
	1.2.3 Tipuri de hărți

	1.3 Metode de întocmire a hărților digitale tematice
	1.3.1 Metode statistice
	1.3.2 Metode cartografice

	1.4 Reforma sistemului educațional din Republica Moldova
	1.4.1 Evoluția sistemului educațional din Republica Moldova
	1.4.2 Optimizarea sectorului educational


	2 Software de reprezentare a datelor cartografice
	2.1 Crearea hărților cu ajutorul tehnologiilor GIS
	2.1.1 Georeferențierea
	2.1.2 Organizarea bazei de date spațiale
	2.1.3 Tehnici de introducere a datelor spațiale
	2.1.4 Digitizarea

	2.2 Prezentarea ArcGis
	2.2.1 Aplicația ArcCatalog
	2.2.2 Aplicația ArcToolbox
	2.2.3 Aplicația ArcMap

	2.2 Aplicații GIS Open Source
	2.3.1  Google Map
	2.3.2  Open Street Map
	2.3.3 GeoPortal
	2.3.4 Google Earth

	2.4 Aplicarea GIS în analiza optimizării sectorului educational

	3. Hărți tematice de reflectare a reformei învățământului în Republica Moldova
	3.1 Generalități. Descrierea Republicii Moldova
	Colectarea și prelucrarea datelor
	3.2.1 Importarea fișierului Excel în ArcMap

	3.3 Crearea hărților tematice a numărului de instituții de învățământ din Republica Moldova
	3.3.1 Randare cu simbol gradual
	3.3.2 Randarea prin diagrame
	3.3.3 Randarea prin combinarea simbolului punct și poligon

	3.4 Repartizarea instituțiilor de învățământ în raioinul Cimișlia
	3.4.1 Date generale a raionului Cimișlia
	3.4.2 Crearea bazei de date
	3.4.3 Adăugarea informației despre instituțiile de învățământ din raionul Cimișlia


	CONCLUZII
	Bibliografie

