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1. Scopul și obiectivele propuse spre realizare în cadrul proiectului 

În încercarea de a obține o evaluare obiectivă din partea studenților a disciplinelor predate la 

Facultatea de Fizică și Inginerie precum și a profesorilor a acestei Facultăți, s-a propus dezvoltarea 

unui Sistem informațional de evaluarea a procesului educațional universitar în baza standardelor 

europene de evaluare (SIEU). Sistemul propus asistă managerii facultăților la vizualizarea 

rapoartelor obținute în urma evaluărilor. 

Astfel scopul cercetării constă în realizarea unui sistem informațional care va permite evaluare 

disciplinelor și profesorilor din cadrul Facultății de Fizică și Inginerie. 

Atingerea scopului propus a urmat din următoarele obiective: 

- Cercetarea standardelor europene de evaluare la nivel național și internațional și cercetarea 

tehnologiilor web ce vor fi aplicate la elaborarea scopului propus; 

- Elaborarea formularelor de evaluare a disciplinelor, profesorilor, facultăților, universităților în 

baza standardelor analizate; 

- Formularea cerințelor față de Sistemul informațional propus spre dezvoltarea: 

• Definirea utilizatorilor finali (student, manager facultate, manager universitate, 

administrator); 

• Proiectarea arhitecturii a SIEU; 

• Dezvoltarea bazei de date; 

• Elaborarea algoritmilor funcționali; 

• Dezvoltarea Aplicației Web SIEU; 

- Instalarea sistemul informațional propus spre dezvoltare pe server; 

- Testarea SIEU în cadrul Facultății de fizică și Inginerie; 

- Integrarea Aplicației Web SIEU pe platforma de e-learning Moodle (http://moodle.usm.md) 

sau pe site-ul Facultății de Fizică și Inginerie (http://phys.usm.md) pe perioada testării; 

- Implementarea SIEU la Facultatea de Fizică și Inginerie, Universitatea de Stat din Moldova. 

2. Rezultatele științifice obținute în cadrul proiectului 

Activităţile realizate şi rezultatele obţinute în cadrul proiectului pe etape sunt următoarele: 

I. Analiza standardelor de evaluare a calității procesului educațional universitar la 

nivel național și internațional 

În cadrul acestei etape de cercetare a fost efectuată o analiză a standardelor de evaluarea a 

procesului educațional universitar la nivel național și internațional, în baza acestor cercetări s-au 

obținut: 

http://moodle.usm.md/
http://phys.usm.md/
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- Formulare de evaluare ce permit evaluarea calității procesului educațional universitar cum ar 

fi: 

[1] Formular de evaluare a Disciplinei Figura 1. 

 

Figura 1. Formular (chestionar) de evaluare disciplinei/cursului 

[2] Formular de evaluare Facultate Figura 2. 

 

Figura 2. Formular de evaluare Facultate 
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[3] Formular de evaluare a Universității Figura 3. 

 

Figura 3. Formular de evaluare a Universității 

II. Proiectarea arhitecturii sistemului propus, elaborarea algoritmilor funcționali 

La această etapă au fost formulate cerințele față de sistemul informațional preconizat spre 

dezvoltare, unde s-a obținut: 

- arhitectura sistemului de evaluarea a procesului educațional universitar a se vedea Figura 4; 

 

Figura 4. Structura și principiul de funcționare a SIEU 

- modelul conceptual al sistemului informațional preconizat;  

- algoritmii funcționali; 
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- A fost depusă cererea de înregistrare a programului pentru calculator pentru a obținute 

Certificat AGEPI de înregistrare a Obiectelor Dreptului de Autor și Drepturilor Conexe: 

Beldiga M., Musienco V., Țurcanu V., Copăceanu A., Grosu A. Sistem informațional pentru 

evaluarea calității procesului educațional universitar în baza standardelor europene de 

evaluare. Cererea de înregistrare nr. 1150 din 20.06.2019. 

III. Dezvoltarea/Elaborarea Sistemului informațional de evaluare a procesului 

educațional universitar (SIEU) și integrarea lui pe Platforma de e-Learning Moodle 

sau pe site-ul Facultății de Fizică și Inginerie 

Etapa respectivă este divizată în următoarele sub etape: 

3.1.  Elaborarea bazei de date 

Au fost create mai multe tabele (structura și valorile au fost stabilite din timp) în baza de date. În 

caz de necesitate, există posibilitatea de a extinde baza de date, cum ar fi de adăugat tabele noi  sau 

de făcut modificări la cele existente (toate modificările pot fi făcute doar de administratorul 

sistemului).  

3.2.  Dezvoltarea Aplicației Web 

Această sub-etapă include în sine două aspecte: elaborarea funcționalui și proiectarea Interfeței 

Web. 

Interfața sistemului a fost elaborată după următoarele criterii: 

- Design original și simplu; 

- Usability (navigarea site-ului intuitivă); 

- Adaptiv pentru diferite dispozitive (este posibilitatea de a accesa  Aplicația  web de pe 

calculator, laptop, tabletă, telefon mobil cu păstrarea tuturor posibilităților a site-ului, 

independent de rezoluția ecranului); 

- Securitate (Securitatea site-ului a fost elaborată în câțiva pași: toate datele care se păstrează în 

baza de date se salvează criptat, utilizatori care accesează site-ul sunt verificați după IP address 

și MAC address, în cazul în care se observă acțiuni sau activități suspecte, utilizatorul va fi 

blocat după adresa IP); 

- Viteza de încărcare a paginilor. 

3.3.  Crearea procedurii de autentificare a utilizatorilor după roluri; 

3.4.  Crearea contului de administrator și utilizator (definirea acțiunilor, posibilităților); 

3.5.  Introducerea datelor (crearea managerilor, formularelor și etc) 
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La această etapă Administratorul a introdus rolul: Manager Universitar (ex.Manager USM). 

După care Manager Universitar își creează universitatea, adaugă Facultăți și Managerii Facultății 

(ex. Manager Facultatea de Fizică și Inginerie ). 

3.6.  Instalarea Aplicației Web pe server 

- Amplasarea proiectului pe server; 

- Import a bazei de date; 

- Setare completă Laravel framework pe server; 

- Setare e-mail server-ului pentru a realiza automat trimiterea mesajelor prin poșta electronică; 

- Setare DNS address. 

3. Cele mai relevante realizări obținute în cadrul proiectului  

Integrarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale (TIC) în sistemele moderne de 

evaluare/monitorizare reprezintă o tentativă de extindere a posibilităților de evaluare obiectivă  a 

calității procesului educațional universitar (SIEU) în baza standardelor europene de evaluare prin 

dezvoltarea unui sistem informațional de evaluare. Diversitatea standardelor și cerințele de calitate 

a procesului educațional, caracterul complex al evaluării calității lui, cerințele de personal calificat 

ș.a. justifică necesitatea informatizarii acestui proces. 

Cele mai relevante realizări în cadrul proiectului pot fi folosite în: 

- evaluarea universităților conform diferitelor criterii pentru ca procesul de învățare să devină 

mai eficient și mai obiectiv; 

- menținerea și creșterea prestigiul universităților, datorită rapoartelor create de SIEU; 

- asigurarea veridicității informației datorită păstrării anonimatului evaluatorului; 

- implementarea Sistemului informațional de evaluare procesului educațional universitar la 

Facultatea de Fizică și Inginerie, a Universității de Stat din Moldova (Anexa 4) 

4. Participarea în programe și proiecte internaționale (ORIZONT 2020, COST…), 

inclusiv propunerile înaintate/proiecte câștigate în cadrul concursurilor 

naționale/internaționale cu tangență la tematică proiectului 

Nu au fost participări în programe și proiecte internaționale, inclusiv propunerile înaintate/proiecte 

câștigate în cadrul concursurilor naționale/internaționale cu tangență la tematica proiectului. 

  



8 

 

5. Colaborări științifice internaționale/naționale 

În timpul vizitelor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Academia „Forțelor Tereste” 

din Sibiu, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad au fost discutate cu colegii de la aceste instituții 

viitoare colaborări științifice. 

6. Vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate 

Nu au fost făcute vizite ale cercetătorilor științifici din străinătate. 

7. Teze de doctorat/postdoctorat susținute pe parcursul realizării proiectului 

Nu au fost susținute teze de doctorat și postdoctorat pe parcursul realizării proiectului. 

8. Manifestări științifice organizate la nivel național/internațional 

Nu au fost organizate manifestări științifice la nivel internațional sau național. 

9. Aprecierea activității științifice promovate la executarea proiectului (premii, 

medalii, diplome etc.) 

1) Medalie de aur la Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, ICE-

USV, Ediţia III, 18-20 iunie 2019, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. 

2) Medalie de bronz la Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT Ediţia a XVI-a 20-

23 noiembrie, 2019 Chișinău. 

3) Medalie de bronz la International Student Innovation and Scientific Research Exhibition - 

“Cadet Inova ’19” - “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu, April 11-13, 2019. 

4) Premiul I la Sesiunea Națională de comunicări științifice studențești, ediția XXIII, etapa I, 28 

februarie 2019, Universitatea de Stat din Moldova. 

10. Rezumatul raportului cu evidențierea rezultatului, impactului, implementărilor, 

recomandărilor 

Cercetările realizate în cadrul proiectului au fost orientate spre dezvoltarea unei tehnologii 

informaționale originale care asistă utilizatorul final (actori) la evaluarea procesului educațional 

universitar în baza standardelor europene de evaluare. Au fost obținute următoarele rezultate 

științifice principale: 
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- Au fost cercetate standardelor europene de evaluare la nivel național și internațional și 

tehnologiile web ce au fost aplicate la elaborarea Sistemului informațional de evaluare a 

procesului educațional universitar (SIEU); 

- Au fost elaborate formulare online de evaluare a disciplinei, profesorului, facultăți, 

universități, în baza standardelor analizate; 

- Au fost formulate cerințele față de Sistemul informațional propus spre dezvoltare: 

• Definirea utilizatorilor finali (student, manager facultate, manager universitate, 

administrator); 

• Proiectarea arhitecturii a SIEU; 

• Dezvoltarea bazei de date; 

• Elaborarea algoritmilor funcționali; 

• Dezvoltarea aplicației web SIEU. 

- A fost instalată Aplicația Web SIEU pe server prin următoarele etape: 

• amplasarea SIEU pe server; 

• importarea bazei de date; 

• setarea completă Laravel framework pe server; 

• setare e-mail server-ului pentru a realiza automat trimiterea mesajelor prin email; 

• setare DNS address. 

- A fost obținut 1 brevet de invenţii: BELDIGA, M.; MUSIENCO V.; ȚURCANU, V.; 

COPĂCEANU, A.; GROSU, A. Sistem informaţional pentru evaluarea calităţii procesului 

educaţional universitar în baza standardelor europene de evaluare. Seria O (Operă), Nr. 6389, 

2019-07-10; 

- A fost testată Aplicația Web SIEU în cadrul Facultății de Fizică și Inginerie, USM; 

Aplicația Web SIEU este recomandată pentru: 

1) evaluarea universităților conform diferitelor criterii pentru ca procesul de învățare să 

devină mai eficient și mai obiectiv; 

2) menținerea și creșterea prestigiul universităților, datorită rapoartelor create de SIEU; 

3) asigurarea veridicității informației datorită păstrării anonimatului evaluatorului; 

4) posibilitatea de extindere a SIEU pentru alți evaluatori; 

Rezultate științifice și inovaționale au fost prezentate la Saloane Internaționale/Naționale de 

inventică și înalt apreciate: Medalii de Aur – 1, Medalii de bronz – 2. 
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11. Concluzii 

Moldova are un număr mare de universități (19 publice și 10 private), având în vedere numărul 

mic de elevi (aproximativ 65.000 de studenți în total). Anual, viitorii studenți se confruntă cu 

provocările legate de alegerea universității potrivite pentru profesionalizarea și planificarea 

viitoarei cariere. Universitățile în ultimii ani au depus mult efort pentru informarea societății 

despre serviciile acordate, specialitățile acreditate, baza tehnico-materială disponibilă, calificarea 

profesorilor etc. Cu toate acestea, există un deficit de informație obiectivă despre evaluarea calității 

serviciilor educaționale în baza standardelor europene, oferite de diferite universități într-o formă 

comparativă și simplă de interpretat.  

Cercetările au fost orientate spre dezvoltarea unei tehnologii informaționale originale care 

asistă utilizatorul final (actori) la evaluarea procesului educațional universitar în baza standardelor 

europene de evaluare.  

Cercetările au inclus: 

• analiza standardelor (strategiilor) de evaluare a calității procesului educațional la nivel 

internațional și național; 

• clasificarea formularelor (chestionarelor) de evaluare; 

• formularea cerințelor față de sistemul informațional propus spre dezvoltare; 

• determinarea actorilor și definirea rolurilor lor; 

• proiectarea SIEU; 

• Dezvoltarea SIEU; 

• Instalarea SIEU pe Server; 

• Integrarea SIEU pe site-ul Facultății de Fizică și Inginerie http://phys.usm.md/; 

• Testarea SIEU împreună cu studenții Facultății de Fizică și Inginerie, specialitatea 

Tehnologii Informaționale, anul IV; 

• Implementarea SIEU la Facultatea de Fizică și Inginerie,a Universității de Stat din 

Moldova.   

SIEU este recomandat pentru: 

1) evaluarea universităților conform diferitelor criterii pentru ca procesul de învățare să 

devină mai eficient și mai obiectiv; 

2) menținerea și creșterea prestigiul universităților, datorită rapoartelor create de SIE; 

3) asigurarea veridicității informației datorită păstrării anonimatului evaluatorului; 

4) posibilitatea de extindere a SIEU pentru alți evaluatori; 

5) implementarea în alte universități din țară. 

Valoarea aplicativă a lucrării constă în utilizarea directă a SIEU de către: 

http://phys.usm.md/
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➢ studenți în desfășurarea evaluării calității nivelului de predare, conținutului/actualității 

cursurilor, instituțiilor universitare, ș. a; 

➢ manageri universitari în evaluarea procesului educațional universitar și monitorizarea 

periodică a rapoartelor și aplicarea în practică a recomandărilor relevante; 

➢ ANACIP în analizarea rapoartelor colectate la nivel național create de către SIEU pentru 

crearea unei caracteristici comparative periodice a universităților.  
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12. Bugetul proiectului, lista executorilor, lista tinerilor cercetători, doctoranzilor 

Anexa nr. 1 

Volumul total al finanțării (mii lei) (pe ani) 

Anul Planificat Executat Cofinanțare 

2019 130,00 130,00 30,00 

 

Lista executorilor (funcția în cadrul proiectului, titlul științific, semnătura) 

Nr 

d/

o 

Numele/Prenumele Anul nașterii Titlul științific 
Funcția în cadrul 

proiectului 
Semnătura 

1.  Beldiga Maria 1984 
Doctor în 

informatică 

Cercetător științific 

coordonator 
 

2.  Copăceanu Andrei 1997 - laborant  

3.  Grosu Andrei 1996 - laborant  

4.  Țurcanu Valentina 1997 - laborant  

5.  Musienco Victoria 1997 - laborant  

6.  Gasanov Orhan 1998 - laborant  

 

Lista tinerilor cercetători 

Nr 

d/o 
Numele/Prenumele 

Anul 

nașterii 
Titlul științific 

Funcția în cadrul 

proiectului 

1.  Beldiga Maria 1984 Doctor în informatică 
Cercetător științific 

coordonator 

2.  Copăceanu Andrei 1997 - laborant 

3.  Grosu Andrei 1996 - laborant 

4.  Țurcanu Valentina 1997 - laborant 

5.  Musienco Victoria 1997 - laborant 

6.  Gasanov Orhan 1998 - laborant 

 

 

 

Conducătorul  proiectului BELDIGA Maria, dr. conf. univ.  _______________ 

             (nume, prenume, grad, titlu științific)              (semnătura) 
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13. Lista publicațiilor științifice ce țin de rezultatele obținute în cadrul proiectului 

Anexa nr. 2 

Articole din alte reviste editate în străinătate 

1. COPĂCEANU, A.; ȚURCANU, V.; MUSIENCO V.; BELDIGA, M.; CIOBU V. 

Informational system for quality assessment of university education process based on 

European standards evaluation. Buletin științific supliment, catalogul oficial al salonului 

„Cadet INOVA” Nr. 4/2019, 183-186. ISSN 2501-3157, ISSN-L 2501-3157  

http://cadetinova.ro/documente/Supliment_Inova_19.pdf 

Articole în culegeri (naționale/internaționale) 

1. MUSIENCO V.; ȚURCANU, V.; COPĂCEANU, A.; GROSU A.; BELDIGA, M.; CIOBU 

V. Sistem informațional pentru evaluarea calității procesului educațional universitar în baza 

standardelor europene de evaluare. În Târgul internațional de invenții și educație creativă. 

ICE-USV 2019, 43-45. 

2. BELDIGA, M.; MUSIENCO V.; ȚURCANU, V.; COPĂCEANU, A.; GROSU, A. Sistem 

informaţional pentru evaluarea calităţii procesului educaţional universitar în baza standardelor 

europene de evaluare. În Expoziţia Internaţională Specializată 20-23 noiembrie, Catalog 

oficial  INFOINVENT Ediţia a XVI-a. 2 0 1 9, 250, 

http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2019.pdf  

Materiale ale conferințelor (naționale/internaționale) 

1. ȚURCANU, V.; MUSIENCO V.; GROSU, A.; GASANOV O. Informational system of 

evaluation of the university educational process. In Extended abstracts volume of International 

student conference StudMath-IT . Editura universității „Aurel Vlaicu” Arad 2019, nr. 1,  6. 

2. ȚURCANU V.; MUSIENCO V.; COPĂCEANU, A. Elaborarea și proiectarea unui sistem 

informațional de evaluare a calității procesului educațional universitar în baza standardelor 

europene de evaluare. În Sesiunea națională de comunicări științifice studențești. Rezumate 

ale conferinței științifice. Chișinău: USM 2019, 53-55. ISBN 978-9975-142-91-5 

Brevete de invenţii: 

1. BELDIGA, M.; MUSIENCO V.; ȚURCANU, V.; COPĂCEANU, A.; GROSU, A. Sistem 

informaţional pentru evaluarea calităţii procesului educaţional universitar în baza 

standardelor europene de evaluare.  Seria O (Operă), Nr. 6389, 2019-07-10 

 

 

Conducătorul  proiectului BELDIGA Maria, dr. conf. univ.  _________________ 

          (nume, prenume, grad, titlu științific)    (semnătura) 

http://cadetinova.ro/documente/Supliment_Inova_19.pdf
http://infoinvent.md/assets/files/catalog/catalog-2019.pdf
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Participări la manifestări științifice naționale/internaționale 
Anexa nr. 3 

1. Copăceanu Andrei. Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT Ediţia a XVI-a 20-

23 noiembrie, 2019 Chișinău. Sistem informaţional pentru evaluarea calităţii procesului 

educaţional universitar în baza standardelor europene de evaluare. 

2. Musienco Victoria, Țurcanu Valentina, Gasanov Orhan, Grosul Andrei. International 

student conference StudMath-IT2019, „Aurel Vlaicu” University of Arad, November 21-22, 

2019. Informational system of evaluation of the university educational process. 

3. Beldiga Maria, Musienco Victoria, Țurcanu Valentina, Copăceanu A, Grosul Andrei. 

Târgul Internaţional de Inventică şi Educaţie Creativă pentru Tineret, ICE-USV, Ediţia III, 18 

- 20 iunie 2019, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. Sistem informațional pentru 

evaluarea calității procesului educațional universitar în baza standardelor europene de 

evaluare. 

4. Musienco Victoria, Țurcanu Valentina, Copăceanu A. International Student Innovation and 

Scientific Research Exhibition - “Cadet Inova ’19” - “Nicolae Bălcescu” Land Forces 

Academy, Sibiu, April 11-13, 2019. Informational system for quality assessment of 

university education process based on European standards evaluation. 

5. Musienco Victoria, Țurcanu Valentina, Copăceanu A. Sesiunea Națională de comunicări 

științifice studențești, ediția XXIII, etapa I, 28 februarie 2019, Universitatea de Stat din 

Moldova. Elaborarea și proiectarea unui sistem informațional de evaluare a calității 

procesului educațional universitar în baza standardelor europene de evaluare. 

 

 

Conducătorul  proiectului BELDIGA Maria, dr. conf. univ.  _________________ 

             (nume, prenume, grad, titlu științific)       (semnătura) 
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Anexa 4 

Act de implementare 

 

  


