
 
 

RAPORT DE IMPLEMENTARE 
Proiect nr. CNFIS-FDI-2021-0256  
Titlul “Îmbunătățirea managementului calității actului didactic în UPB prin mecanisme inovative de 
transformare digital” 
 

Proiectul FDI vizează îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii 
academice în Universitatea POLITEHNICA din București.  

Toate obiectivele proiectului au fost atinse in conformitate cu planificarea din contractul de finanțare. Mai 
jos, sunt detaliate modul de îndeplinire al obiectivelor si rezultatele obținute. 

Obiectivele si rezultatele proiectului 

O.1: Extinderea ofertei de cursuri digitale ca servicii educaționale online a UPB prin implementarea unor 
soluții de învățare susținute de platforme electronice. 

Rezultatul: R1.1.1 (corelat cu O1.1) Model cadru de platforma e-learning, Indicatorii de rezultat (I1.1): 
I1.1.1 – 1 model cadru configurabil 

Rezultatul a fost obținut prin realizarea unui model cadru configurabil al platformei e-learning bazat pe 
platforma open-source Moodle. 

R1.2.1 (corelat cu O1.2)  Modul de selecție cursuri, I1.2.1 – 10 cursuri disponibile 

Rezultatul a fost obținut prin dezvoltarea unei platforme de cursuri oferite gratuit de companii in baza 
unor acorduri cu UPB - extracurs.upb.ro. Platforma a fost dezvoltata pornind de la modelul cadru 
configurabil al platformei e-learning. Au fost selectate peste 10 cursuri oferite de companii urând ca 
acestea sa fie actualizate continuu.  

 



 
 

 

R1.2.2 Modul traiectorii de formare, I1.2.2 – 4 traiectorii de formare disponibile 

Au fost definite 4 traiectorii de formare.  

 



 
 
R1.2.3 (corelat cu O1.2)  Modul de cursuri tip open, I1.2.3 – 5 cursuri disponibile 

Rezultatul a fost obținut prin dezvoltarea unei platforme de cursuri oferite tip open - . Platforma a fost 
dezvoltata pornind de la modelul cadru configurabil al platformei e-learning. Au fost prelucrate 5 cursuri 
pentru a fi disponibile in format open. Acestea sunt in curs de implementare  

 

 



 
 
R1.2.4 (corelat cu O1.2)   Modul de cursuri facultative, I1.2.4 – 20 de cursuri integrate 

Rezultatul a fost obținut prin dezvoltarea unei platforme de cursuri facultative - formare.upb.ro. Platforma 
a fost dezvoltata pornind de la modelul cadru configurabil al platformei e-learning. Au selectate 20 de 
descrieri de cursuri in conformitate cu noile planuri de învățământ aprobare de Senatul UPB in septembrie 
2021. 

 

R1.3.1 (corelat cu O1.3)  Modul de cursuri complementare, I1.3.1 – 3 cursuri disponibile 

Rezultatul a fost obținut prin dezvoltarea unei platforme de cursuri de pregătire pentru elevi - start.upb.ro. 
Platforma a fost dezvoltata pornind de la modelul cadru configurabil al platformei e-learning. Au fost 
selectate 3 cursuri in conformitate cu noile planuri de învățământ aprobare de Senatul UPB in septembrie 
2021.  



 
 

 

 



 
 
O.2: Actualizarea sistemului de monitorizare si evaluare a programelor de studii prin revizuirea 
procedurilor si extinderea de platforme informatice suport. 

R2.1.1 (corelat cu O2.1)   Studiu cu privire la optimizarea monitorizării proceselor educaționale, R2.1.2 
(corelat cu O2.1)   Procedura de monitorizare și evaluare a programelor de studii, Indicatorii de rezultat 
(I2.1): I2.1.1 – 1 studiu, I2.1.2 – 1 procedura revizuita 

Rezultatul a fost obținut prin realizarea unui studiu cu privire la optimizarea monitorizării proceselor 
educaționale si a unei proceduri de monitorizare si evaluare.  

 

 

 



 
 
 

R2.2: (corelat cu O2.2)  definit prin: R2.2.1 Modul de gestiune a rapoartelor; R2.2.2 Modul profil cadru 
didactic; R2.2.3 Modul de analiza a datelor  

R2.2.2: Modul profil cadru didactic 

Pagina Fingerprint creată și periodic actualizată pentru a reflecta profilul de cercetător și factorii 
scientometrici ai persoanei: 

 

 

R2.3.2. Modul de analiză a datelor: datele sunt automat analizate și se poate vedea în figurile de mai sus 
domeniile pe care un cercetător excelează (preluate din analiza Natural Language Processing a 
publicațiilor și proiectelor) sau date de scientometrice automat calculate. În plus, au fost extrase 
automat colective de cercetători lucrând pe domenii științifice comune: 



 
 

 

R2.1. Rapoarte: 

Au fost dezvoltate o serie de rapoarte automat extrase din datele CRESCDI, fie cu legare în interfața 
vizuală: 

 

 

, fie prin module specializate în backend / platformă acolo unde procesările agreate sunt de mai mare 
amploare: 



 
 

 

Rezultatele sunt diverse rapoarte: 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 

Indicatorii de rezultat (I2.2): I2.2.1 – 8 rapoarte integrate , I2.2.2 – 1 profil cadru didactic, I2.2.3 – 1 
modul de analiza a datelor 

Rezultatul a fost obținut prin dezvoltarea pe platforma crescdi.upb.ro a 9 rapoarte integrate [ 1) raportul 
anual individual privind proiectele, 2) raport agregat per facultati si per universitate privind citarile, 3) 
raport agregat per facultăți si per universitate privind publicatiile, 4) raport agregat per facultati si per 
universitate privind publicatiile, 5) raport privind ariile de compententa in cercetare, 9) raport al datelor 
scientometrice individuale, 6) raport agregat cnfis, 7) raport agregat privind pozitia in clasamente al 
publicatiilor, 8) raport h-index agregat pe colectii stiintifice individual si cumulativ, 9) formulare 
raportare conform model ARACIS.], un profil cadru didactic si un modul de analiza de date care include 
curățarea datelor, extragerea grupurile de lucru si a ariilor de competenta si funcție de prelucrare 
indicatori scientometrici.  

R2.3.1 (corelat cu O2.3)  Registru unic de proceduri, Indicatorii de rezultat (I2.3): I2.3.1 – registru cu 
minim 20 proceduri 

Rezultatul a fost obținut prin dezvoltarea unei platforme suport pentru registrul de proceduri. Platforma 
proceduri.upb.ro a fost dezvoltata pornind de la modelul cadru configurabil. Au fost selectate peste de 
20 de proceduri, regulamente si metodologii.  

 



 
 

 

Execuția bugetului proiectului:  

I. Cheltuieli de personal: Total cheltuieli salariale: 359.999 lei  

II. Cheltuieli materiale – 5.000 lei din care 5000 lei angajate (noiembrie).  

III. Alte cheltuieli eligibile:  Cheltuieli indirecte – regie - 3500000 

IV. Alte cheltuieli suportate din venituri proprii - Cofinanțare: 56.000 lei 

Proiectul a fost implementat conform planificării din contractul de finanțare. Proiectul s-a finalizat 
conform bugetului, cu atingerea tuturor obiectivelor, rezultatelor si indicatorilor asumați. 


