
 
 

a)  Denumire  expert:     Expert proiectare și suport platforma de elearning 
b)  Număr posturi vacante 1 
c)  Perioada  estimată  pentru  

derularea  activității:   Conform anunțului de selecție 

d)  Descrierea  activităților  
conform  cererii  de  
finanțare: 

 
Descriere pe http://www.ise.ro/cred 

e)  Descrierea  
sarcinilor/atribuţiilor 

• Realizeaza analiza de nevoi pentru dezvoltarea platformei de 
elearning; 

• Realizeaza proiectul platformei de elearning conform specificatiilor 
din aplicatia de proiect si a rezultatelor analizei de nevoi; 

• Contribuie la dezvoltarea platformei educaționale a proiectului 
(comunicare, elearning, resurse educaționale deschise etc.) 

• Dezvoltă module web în cadrul platformei educaționale; 
• Analizează colecții de date și realizează mecanisme de interpretare 

ale acestora (interfețe web, modelare de structuri de baze de date); 
• Proiectează noi funcționalități ale platformei educaționale conform 

cerințelor identificate; 
• Faciliteaza activitatea de formare prin platforma de elearning; 

Modereaza discutiile pe platforma CRED, analizeaza si propune 
expertilor in dezvoltarea platformei sugestiile relevante de 
imbunatatire; 

• Evalueaza si raporteaza stadiul de realizare al activităților. 
 

f)  Cerințe/competențe necesare 
(fără a se limita la): 

a. pregătirea de specialitate: 
• studii medii; 
• cunoștințe de operare pe calculator (MS Office, Excel,Word, Power Point etc); 
• cunoaşterea activităţilor şi proceselor specifice domeniului elearning. 
• cunostinte de programare web 
b.   experiență: 
• minim 5 ani în domeniul elearning. 
• minim 5 ani in dezvoltare si suport de aplicatii elearning open source 
c. dificultate: 
• post complex care necesita o persoana cu gândire analitică și sintetică, cu capacitate 

de decizie și de rezolvare a problemelor cu nivel înalt de dificultate, promptă, cu 
spirit de organizare dezvoltat. 

g)  Constituie avantaje: • Studii superioare  
• Certificari in managementul proiectelor 
• Dovezi privind proiectarea, dezvoltarea si administrarea unui portal educational pe o 

durata mai mare de 5 ani, bazat pe tehnologii open spurce 
• Experienta in proiectele finantate din fonduri structurale 
• Cunoastere a sistemului educational national prin participarea la proiecte 

educationale care au implicat utilizarea tehnologiei/resurselor educationale deschise 
in educație 

• Buna cunoastere a guvernarii deschise (tehnologii open source, licentiere resurse 
educationale, guvernare electronica) 

• Cunoasterea limbajelor de programare web deschise dovedita prin aplicatii 
dezvoltate, articole/carti  publicate etc. 

• Moderarea de platforme online  
• Experienta in activitatea de formare (certificare, programe de formare implementate) 

h)  Abilități: • moralitate, sociabilitate, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane; 
• putere de convingere pentru a coordona efortul şi a asigura cooperarea celorlalţi; 
• capacitate de comunicare scrisă şi verbală; 
• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în 

situaţii de urgenţă sau neprevăzute. 



 


