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Î N T R E B A R E 
  
Adresată: Doamnei Cristina Monica ANISIE 

Ministru 
Ministerul Educației și Cercetării 
 

De către: Emil-Marius Pașcan 
Deputat de Mureș 
 

Obiectul: Imixtiuni politice și etnice la Casa Corpului Didactic din 
județul Mure ș. 

 
Stimată Doamnă Ministru, 
 
Noul director al Casei Corpului Didactic din județul Mure ș, Fodor Alexandru Iosif, susținut 
de UDMR, consemnează în curriculum vitae că are naționalitate maghiară iar limba română este 
limbă străină. Totodată, acesta nu indică deținerea cetățeniei române. În plus, constatăm că 
parcursul profesional al noului director s-a desfășurat prin detașări succesive pe perioadă 
determinată, ani la rând, excluzând concursul pe post: astfel, de la învățător ajunge expert și 
consilier pentru minorități în cabinetul unui secretar de stat la Ministerul Educației Naționale, 
apoi director al Casei Corpului Didactic din județul Mureș. 
 
Conform Ordinului nr. 5.554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a casei corpului didactic, domeniile de activitate ale caselor corpului didactic sunt 
complexe. Astfel, acestea sunt:  

� Domeniul formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  
� Domeniul activităţi metodice, ştiinţifice şi culturale  
� Domeniul informare, documentare, consultanţă  
� Domeniul crearea/completarea şi actualizarea bazelor de date 
� Domeniul editare/multiplicare şi difuzare de carte, publicaţii, resurse educaţionale  
� Domeniul marketing educaţional, publicitate/diseminare  
� Domeniul parteneriate educaţionale.  

Casa corpului didactic este unitate conexă a Ministerului Educaţiei și Cercetării, fiind 
subordonată metodologic Direcţiei generale management, resurse umane şi reţea şcolară din 
cadrul ministerului, iar pe plan local fiind coordonată şi controlată de inspectoratul şcolar 
judeţean. 
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Având în vedere cadrul legal care reglementează statutul acestei instituții, precum și misiunea 
asumată a Casei Corpului Didactic din județul Mureș – de a promova inovația si reforma în 
educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din 
învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea 
didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu 
politicile și strategiile naționale în domeniul educației, 
 
Vă rog să dispuneți efectuarea unui control privind numirea directorului Casei Corpului 
Didactic din județul Mure ș și să-mi comunicați dacă domnul Fodor Alexandru Iosif 
îndeplinește condițiile de ocupare a postului, inclusiv în ceea ce privește cunoașterea limbii 
române. 
 
 
Solicit răspuns în scris.Vă mulțumesc, 
 
Deputat PMP Emil-Marius Pașcan 




