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RAPORT DE IMPLEMENTARE
proiectului nr. CNFIS-FDI-2021-0294 / 1 Iunie 2021 cu titlul “Dezvoltarea unui mecanism inovativ de
transformare a managementului proceselor de implementare a proiectelor CDI în UPB”
Proiectul FDI vizează dezvoltarea capacității instituționale pentru cercetare în Universitatea POLITEHNICA
din București. Obiectivele asumate și rezultatele sunt:
O1: Asigurarea dezvoltării și sustenabilității depozitului informatic de cercetare CRESCDI
Rezultatele sunt conforme cu activitățile asumate (https://crescdi.pub.ro/):
R1.1: Extinderea procesului de colectare a datelor.
Creșterea calității și preciziei datelor colectate în platforma CRESCDI a fost realizată prin implementarea
de adaptoare pentru preluarea datelor prin API din platforma SCOPUS și corectarea colecției datelor din
Google Scholar, orcid, publons etc. Interfața cu utilizatorul uman (cercetătorul) a fost optimizată prin
creșterea vitezei de servire a unor date voluminoase.

Raportul atașat prezintă timpul monitorizat de un instrument extern (Google Analytics) pentru viteza de
încărcare – perioada Iunie – Decembrie 2021 comparată cu perioada corespunzătoare din anul anterior. Se
observă că timpul de încărcare mediu al paginilor a scăzut cu 59,79%, iar timpul de procesare a răspunsurilor
pe server și el a scăzut cu 91,17%.
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R1.2: Dezvoltarea de metode și algoritmi de învățare automată și AI pentru detectarea unor neconcordanțe în
procesul de culegere a datelor.
S-au dezvoltat algoritmi de ML/IA pentru detecția de neconcordanțe. Au fost dezvoltați algoritmi smart
pentru curățarea datelor bazați pe detecția duplicatelor, și a datelor incorecte sau incomplete. S-au
dezvoltat metode și algoritmi pentru text mining și metode și algoritmi de detecție a neconcordanțelor
între co-autori ai unor publicații sau la nivelul proceselor.
Au fost procesate articolele științifice și au fost extrase ariile de expertiză ale autorilor automat:

Pagina Fingerprint include acum și componenta privind domeniile de excelență ale persoanei:

Un exemplu de raport privind domeniile de excelență ale UPB:
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R1.3: Utilizarea de metode și algoritmi de învățare automată și AI pentru identificarea unor oportunități suport
pentru creșterea capacității de cercetare.
S-au identificat oportunități pentru creșterea capacității de cercetare, prin metode și tehnici de colectare
inovative (ML și IA). S-a realizat detecția automată de clustere de colaborare și domenii unde resursa
umană de CDI a UPB excelează cu potențial de creștere, cu sesiuni de discuții. Șansele de reușită au fost
maximizate prin maparea automată între apeluri de finanțare (https://competitions.crescdi.pub.ro/) și
potențialul de cercetare al CDI.

Indicatorii de rezultat:
a) Precizia datelor a crescut până la 90%. b) Volumul de date (informațiile noi) a crescut cu 23%. c) Gradul
de satisfacție utilizator vizavi de utilizarea platformei CRESCDI a crescut (probat prin nr. și calitatea
tichetelor).
O2: Asigurarea dezvoltării și sustenabilității modulelor inovative de management proiecte din cadrul
sistemului informatic EMSYS
Rezultatele sunt conforme cu activitățile asumate:
R1.4: Perfecționarea legăturilor cu sistemele informatice folosite în UPB si externe
Au fost dezvoltate componente informatice pentru asigurarea legăturilor cu bazele de date, a fost extins setul
surselor de date cu noi colecții. Au fost digitalizate surse de date la nivelul UPB (de ex. planurile de
învățământ și informațiile despre centrele de cercetare din UPB) și dezvoltarea conectorilor cu CRESCDI.
R1.5: Optimizarea legăturilor în procesele de transfer de date între aceste sisteme (CRESCDI-EMSYS)
Au fost dezvoltate componente pentru cuplarea strânsă CRESCDI-EMSYS la nivelul compartimentelor
UPB. Proiectele sunt urmărite de Ofițerul de Proiect în EMSYS, în legătură cu planul și devizul proiectului.
S-a creat tehnologie de conectare pentru un cuplaj securizat (https, criptare, auditare și publicare în
eduGAIN).

University POLITEHNICA of Bucharest
Splaiul Independenţei 313, sector 6, Bucharest, 060042,
Tel.: +4021-4029494, Fax: +4021-3181014.

Indicatori de rezultat: a) Nr. de legături între sistemele și cuplarea cu bazele de date din UPB au crescut prin
cuplare cu bazele bibliotecii și studenti.pub.ro. b) Nr. de legături între sistemele interne UPB și alte platforme
de management au crescut prin cuplare cu 3 (publons, ResearcherID, scopus) noi furnizori de metadate.
O3 Dezvoltarea prin digitalizare a proceselor și procedurilor de management de program/proiect la nivelul
UPB (https://general.crescdi.pub.ro/).
Rezultatele sunt conforme cu activitățile asumate:
R1.6: Dezvoltarea digitalizării procedurilor de management de proiect la nivelul UPB.
Au fost dezvoltate modele digitale ale fluxurilor informație și componente de suport (semnătură
electronică, etc.) pentru digitalizare: flux pentru deplasare internațională și națională, obținerea semnăturii
digitale, pornirea unui proiect în UPB, angajarea persoanelor (în UPB și pe proiect), obținerea avansului,
decontul, angajarea unei cheltuieli, raportarea pontajelor. A fost dezvoltată platforma pentru digitalizarea
procedurilor de management: deplasarea internațională și națională și obținerea semnăturii digitale.
Fluxurile digitale au fost modelate, transformate în fluxuri logice de proces, și mai jos captură platformă:

R1.7: Asigurarea unor fluxuri informaționale la nivelul administrativ având ca suport sistemele interne
Au fost modelate fluxurile informaționale suport. S-a aplicat soluția de semnătură electronică și legislative
pentru digitalizare la nivelul UPB. A fost dezvoltată platforma informatică ce automatizează în digital
fluxurile informatice. S-au actualizat corespunzătoare a procedurilor și metodologiilor la nivelul UPB
(pentru deplasări, în dezbatere în CA al UPB).
Indicatori de rezultat: a) Fluxuri digitalizate (achiziții, decont avans, salarizare-personal) modelate și
funcționale (ex. deplasare internațională și națională complet automatizat). b) Procedurile UPB actualizate
conform cu fluxurile digitale (în dezbatere în CA al UPB).
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O4: Perfecționare prin instruire a resursei umane implicată în fluxurile de management dezvoltate prin
digitalizare.
Rezultatele sunt conforme cu activitățile asumate:
A1.8: Asigurarea masurilor de instruire pentru personalul implicat în aplicarea acestor proceduri de
digitalizare.
S-au creat manuale și materiale suport pentru instruirea personalului UPB cu sesiuni de instruire: trei sesiuni
diferite de lucru cu reprezentanți ai tuturor compartimentelor administrative la nivelul UPB. După
implementarea prototip, s-au dezvoltat materiale suport de tip text și multimedia folosesc pentru instruirea
personalului de cercetare, dar și a celui suport (direcțiile și serviciile de resort) în folosirea soluțiilor
informatice. S-a organizat o sesiuni de instruire cu personalul implicat (a fost nevoie doar de o ultimă
adaptare).
Indicatori de rezultat: a) Manuale și materiale suport publice online (https://travel.pub.ro/). b) Cel puțin 2
sesiuni de instruire (cu cercetători, pentru personalul UPB) organizate.

Regulamentul de deplasări ce folosește strict fluxuri digitale (aprobat de CA UPB în 09.12.2021 și de
Senatul UPB în 17.12.2021).

