
 
 

  

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume FODOR ALEXANDRU - IOSIF 

 
Adresă 

 
Târnăveni, jud. Mureș 

 
Telefon(oane) 

 
0265-260880 

 
Mobil: 

 
0746-384955 

 
Fax 

 
0265-262574 

 
E-mail 

 
jozsi.fodor@yahoo.com 

 
Starea civilă 

 
Căsătorit 

 
Naţionalitate 

 
maghiară 

Cetățenie română 

 
Data naşterii 

 
27.08.1969 

 
Sex 

 
Masculin 

  
  

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
  29.05. 2020 - prezent 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Director Casa Corpului Didactic Mureș 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 

 

 

 

 

 

- asigurarea calității  programelor de formare furnizate de casa corpului didactic 
- coordonarea şi implementarea proiectelor de parteneriat educaţional la nivel local, naţional,   
internaţional 
- asigurarea dezvoltării reţelei de centre de documentare şi informare 
- asigurarea funcționării centrelor de documentare şi informare la nivel judeţean 
- coordonarea reţelei de centre de documentare şi informare 
- monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar la nivel județean 
- reprezentarea C.C.D. Mureș în relaţia cu alte instituţii 

Perioada 2018 – 2020 

Funcţia sau postul ocupat Consilier Cabinet Secretar de Stat 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

- asigurarea consilierii Secretarului de Stat în problemele care intră în sfera atribuțiilor acestuia 
- organizarea și coordonarea fluxului de decizii și de executare a sarcinilor între Cabinetul 

Secretarului de Stat și a diferitelor  compartimente și direcții din cadrul MEC 
- asistarea Secretarului de Stat în coordonarea direcțiilor din subordine 



- prezentarea situațiilor, procedurilor, evaluărilor și propunerilor care implică luarea deciziilor din 
partea Secretarului de Stat 

- asistarea Secretarului de Stat la audiențele acestuia 
- asistarea Secretarului de Stat în deplasările din țară 
- asigurarea cooperării permanente cu partenerii sociali ai educației și asistarea Secretarului de Stat 

în acțiunile cu partenerii sociali 
- reprezentarea Secretarului de Stat în cadrul unor întâlniri oficiale 
- reprezentarea Cabinetului  la olimpiade și concursuri școlare etapa națională în limba maghiară 

 
Perioada 

 
2017 – 2018 

Funcţia sau postul ocupat Consilier - Direcția Minorități 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- organizarea, monitorizarea și evaluarea învățământului pentru minoritatea maghiară la nivel 
gimnazial și liceal 

- asigurarea calității procesului educațional și a celui de predare-învățare-evaluare în învățământul 
pentru minoritatea maghiară 

- organizarea și coordonarea olimpiadelor și concursurilor școlare etapa națională, care se 
desfășoară în limba maghiară 

- coordonarea elaborării subiectelor de limba maghiară pentru examene și teste naționale 
- participare în calitate de monitor/mediator, la examenele naționale și concursurile organizate de 

minister 
- participare la întâlniri cu specialiștii, grupuri de lucru, seminarii, conferințe, delegații 

interguvernamentale privind minoritatea maghiară 
- întocmirea de baze de date pentru domeniul de specialitate a postului 
- implementarea și armonizarea legislației în domeniu 
- participare la activități de control în unități în care se desfășoară învățământ  pentru minoritatea 

maghiară 

 
Perioada 

 
2002 – 2017 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Traian”  Târnăveni 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 

- coordonarea activității educative şcolare şi extraşcolare din unitatea de învăţământ 
- îndeplinirea atribuţiilor delegate de către director 
- aplicarea în activitatea şcolii a Legii Educației Naționale, a ordinelor, metodologiilor, instrucţiunilor, 

notificărilor, a regulamentelor elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale 
- dotarea unității de învățământ și dezvoltarea de programe de finanţare a şcolii 
- proiectarea, organizarea şi derularea proiectelor internaţionale ale şcolii 
- coordonarea planificării, organizării şi  desfăşurării activităţilor educative 
- coordonarea activităţii de PM, de Apărare Împotriva Dezastrelor, P.S.I. şi I.S.U, SCMI 

Perioada 2011 – 2017 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru învăţământul primar 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnazială „Traian” Târnăveni 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

predare-învăţare-evaluare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

 
Perioada 

 
1995 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Învâțător/Institutor 

Numele şi adresa angajatorului predare-învăţare-evaluare 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Şcoala Generală Adămuş, Gimnaziul de Stat  „Aurel Moşora” Sighişoara, Gimnaziul de Stat „Traian” 
Târnăveni  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

 
Educaţie şi formare 

 



Perioada 
 

2013 – 2015 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Studii universitare de masterat – Master Management Educaţional 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Domeniul: Științe ale Educației 
 

Comunicare managerial educaţională 

Fundamentele managementului 

Sociologia Educației  

Strategii didactice interactive  

Dezvoltare Curriculara  

Informatica managerială 

Managementul proiectelor în educaţie  

Managementul resurselor umane  

Management strategic în educaţie 

Managementul calităţii în educaţie 

Politici educaţionale  

Politici financiare în educaţie  

Cercetări educaţionale aplicative  

Elemente de Legislație Școlara  

Limba Engleza  

Management Educațional  

Practica de disertaţie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

 

ISCED 7 

Perioada 2008 – 2011 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenţă – Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

 

 ISCED 6 

Perioada 2002 – 2006 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Acordare a  Gradului didactic I în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 
 

Perioada 2000 – 2002 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Acordare a  Gradul didactic II în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 
 

Perioada 1996 - 1998 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de Acordare a definitivării în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj Napoca 
 

Perioada 1990-1994 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea „Károli Gáspár” Nagykőrös, Ungaria 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

ISCED 4 

https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82767&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82765&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82768&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82766&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82769&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82772&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82771&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=82770&id_back=201458&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91738&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91741&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91740&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91739&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91743&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91744&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91745&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=91742&id_back=-1&p_back=-1
https://ums.ulbsibiu.ro/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=93030&id_back=-1&p_back=-1


Cursuri de formare 
internaționale/ 

naționale/județene 

 

Perioada august 2017 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Képességfejlesztés alapú tehetséggondozás 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Oktatási Hivatal - Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ (Debrecen, Ungaria) 

Perioada 2013-2014 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare continuă pentru metodiști I.S.J. 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Abilitare curriculară pentru metodiști I.S.J. și responsabili de cerc pedagogic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mures 

 

Perioada 

 
 
 

 
ianuarie –  februarie 2012 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Management educaţional 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ  

Management de proiect 

 Politici educaţionale  

Consiliere în carieră  

Pedagogii alternative  

Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale  

Managementul curriculumului  

 Managementul clasei de elevi  

Şcoala şi comunitatea  

Proiecte europene  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociaţia „Didakticos” Timişoara 

  

Perioada ianuarie 2012 

Calificarea/diploma obţinută Mentor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Comunicare interactivă 
Comunicare mentor-student practicant 
Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 
Dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor 
Îndumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învățare-evaluare 
Îndrumarea studenților în alcătuirea proiectului didactic 
Evaluarea performantelor studentilor 
Organizarea activitatii de practica 
Planificarea activității de practică a studenților 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociația „Asertiv” Târgu Mureş 

  

Perioada octombrie – noiembrie 2011 

Calificarea/diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Pregătirea formării 
Realizarea activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 



Proiectarea programelor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociația „Asertiv” Târgu Mureş 

  

Perioada august-octombrie 2011 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă - Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Modul I – Formare competenţe IT 
Modul II – Curriculum centrat pe competenţe 
Modul III – Managementul clasei, gestionarea situaţiilor de criză 
Modul IV – Metode interactive de predare - învăţare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mureş 

  

Perioada iunie 2011 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare – Managementul resurselor umane în cariera didactică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

CCD Mures 
 

Perioada 2011 

Calificarea/diploma obţinută CertificatEqualSkills 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cunoştinţe tehnice despre calculator 
Operare pe calculator 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ECDL Romania 
 

  

Perioada iunie 2010 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare – Evidenţă şi management în cariera didactică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mures 
 

  

Perioada iulie 2009 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare – Consiliere privind cariera didactică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mures 
 

  

Perioada octombrie 2008 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare – Tehnica iniţierii şi desfăşurării orelor opţionale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

M.E.C.T. şi CCD Bihor 

 

Perioada 

 
 

septembrie 2008 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare – Metode interactive de grup – pedagogia dramatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

M.E.C.T. şi CCD Bihor 

Perioada martie 2007 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare 



Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- pregătire în vederea utilizării AeL 
- pregătire în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru AeL 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Siveco Romania 

  

Perioada ianuarie 2007 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare - Consiliere şi orientare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mureş 

 

Perioada 

 
 

aprilie 2006 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare - Consiliere şi orientare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mureş 

  

Perioada 2006 

Calificarea/diploma obţinută Curs de iniţiere pentru utilizarea calculatorului personal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mureş 

  

Perioada aprilie 2006 

Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă de participare - Calitatea în evaluarea managerială 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mureş 
 

  

Perioada 2005 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de formare în educaţia pentru sănătate 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- abilitatea de a desfăşura ore de educaţie pentru sănătate în învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

M.E.C., Ministerul Sănătăţii, Fundaţia Tineri pentru tineri 

  

Perioada 2005 

Calificare/diploma obţinută Adeverinţă de perfecţionare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane şi Direcţia Formare şi Dezvoltare Resurse Umane  
M.E.C.T.(organizat la  Győr - Ungaria) 
 

  

Perioada noiembrie 2004 – februarie 2005 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire - Management educaţional 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Probleme manageriale în învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

CCD Mureş 

  

Perioada noiembrie 2000 – ianuarie 2001 



Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire – Operator Calculatoare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

P.C. Consulting Târnăveni 

 
 

Activitatea desfășurată în 
comisii naționale/județene 

 
Perioada 

Funcţia  
Instituția 

 
 

Perioada 
Funcţia  

Instituția 
 

Perioada 
Funcţia  

Instituția 
 

Perioada 
Funcţia  

Instituția 
 

Perioada 
Funcţia  

Instituția 
 

 
 
 
 
 

2018-2020 
Președinte executiv în Comisii Centrale ale diferitelor olimpiade și concursuri naționale 
Ministerul Educației Naționale 
 
 
2018 
Membru în Comisia Națională din cadrul examenului național de definitivare în învățământ 
Ministerul Educației Naționale 
 
2018 
Evaluator manuale școlare 
Ministerul Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) 
 

2017-2018 
Membru în Comisia Națională pentru Coordonarea Competițiilor Școlare 
Ministerul Educației Naționale 
 

2017 
Președinte în Comisiile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice 
Ministerul Educației Naționale, Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE) 

 

Perioada 2013 – 2017 

Funcţia  Membru în corpul de metodişti al ISJ Mureş 

Instituția ISJ Mureş 

 

Perioada 

Funcţia  
 

Instituția 

 

Perioada 

 
 

2013-2017 
Membru în Consiliul Consultativ al Compartimentului pentru Implementarea Descentralizării 
Instituționale 
ISJ Mureş 
 

 2012 – prezent 

Funcţia  Membru în corpul naţional de experţi în management educaţional 

Instituția ISJ Mureş 

 

Perioada 

 

2012 – 2017 

Funcţia  Profesor mentor 

Instituția ISJ Mureș 

 

Perioada 

 
 
2008 – 2012 

Funcţia  Coordonator  CCD Mureş - Filiala zonală Târnăveni 

Instituția CCD Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Coordonarea activităţilor de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar din zona 
Târnăveni 

 

Perioada 

 

2007 – 2009 



Funcţia  Coordonator CEAC 

Instituția Şcoala Gimnazială „Traian” Târnăveni, jud. Mureş 

 

Perioada 

 

2006 – 2017 

Funcția Metodist - IŞJ Mureş 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Efectuare inspecţii 
Participare la acţiuni de îndrumare şi control organizate de IŞJ 
Participare la instruirile organizate de IŞJ 

Instituția ISJ Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

coordonare, verificare de competenţe psiho-pedagogice, mentorat 

 
Perioada 

Funcţia  
Instituția 

 
 

Perioada 

 
2005 
Membru în Comisia județeană Mureș pentru Finanațarea Învățământului Preuniversitar de Stat 
Consiliul Județean Mureș 
 
 
1999-2002 

Funcţia Responsabil Comisie metodică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţilor de perfecţionare din cadrul comisiei 
Efectuarea de inspecţii la clasă 
Organizarea de activităţi extracurriculare 
Monitorizarea activităţilor membrilor comisiei 

Instituția Şcoala Gimnazială „Traian” Târnăveni, jud. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Coordonare activități metodice 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Maghiară 

  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale: 

 
 

▪ gândire analitică 

▪ construirea echipelor 

▪ comunicare 

▪ consiliere 

▪ creativitate 

▪ adoptare de decizii 

▪ delegare de sarcini 

▪ focalizare pe rezultate 

▪ căutarea şi colectarea informaţiilor 

▪ conducere 

▪ învăţare 

▪ adaptare la schimbări 

▪ motivare 



▪ negociere şi convingere 

▪ rezolvare de probleme 

▪ perspectivă strategică 

▪ lucru în echipă 
 

  

 

Competenţe şi abilităţi sociale: ▪ multiculturalitate 

▪ spirit de echipă 

▪ abilitatea de a lucra în echipă 

▪ abilități de comunicare si relaționare 
▪ coordonare activităţi sociale 
▪ implementare proiecte educaţionale, sociale, culturale 
 

Competenţe şi aptitudini           
organizatorice 

▪ coordonare colective 

▪ organizare de spectacole excursii şi concursuri 

▪ strângere şi gestionare de fonduri 

▪ responsabilitate 

▪ Inițiativă 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - utilizare a diverselor echipamente specifice emisiunilor radio  

- utilizarea echipamentelor specifice de înregistrare şi procesare sunet/imagine 

- realizare de interviuri 
- abilitati de utilizare a diverselor echipamente (camere video, aparat foto) 

 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare   a calculatorului 

- utilizarea calculatorului la nivel mediu  
-      noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi comunicaţii  
- utilizarea programelor Microsoft: Word, Excel, AEL, Power Point  

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 

-      teatrale - actor amator al Teatrului Popular Târnăveni, începând din 1994 până în 2004 

-      muzicale - instrumente muzicale  
-      corale  - membru în Corul mixt „Nagy István” Târgu Mureş (1991 – 1994) 
- recitator – participant la spectacole artistice 

 

Permis de conducere 

 
 
   Dețin permis de conducere categoria B 

 

 

Informaţii suplimentare: 
Publicaţii: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seminarii/Conferinţe:    

 
 
 

- coautor al unor lucrări publicate: 
2018 – Moștenirea, prin ochi de copil (lb. maghiară)– ISBN: 978-606-8045-32-0 
2014 – Carte jubiliară (lb. maghiară) – ISBN 978-973599-636-9 
2008 -  Monografia şcolii Amintiri (lb. maghiară ) – ISBN-978-973-9351-68-3 

-  autor al unor articole publicate: 
2018 – articol de specialitate în  revista de  specialitate „Magyar Közoktatas” - ISSN 2065-9725 
2008 – articol de specialitate în  revista de  specialitate „Közoktatas” - ISSN 1221-5732 
2006 -  articol de management în  revista de specialitate „Közoktatas” - ISSN 1221-5732 
2006 – articol de specialitate în  revista de  specialitate „Közoktatas” - ISSN 1221-5732 
2005 -  2006 – articole de management educaţional în revista școlii (pentru elevi) „Ebresztő” 

- editor manuale școlare: 
2018 - Comunicare în limba maghiară pentru clasa I 

2018 - Muzică și miscare pentru școlile și secțiile  cu predare în limba maghiară pentru clasa a II-a 
2018 - Manual de limba și literatura maghiară pentru clasa a III-a 

 
2020 – Conferință națională „Cercetări sociale în serviciul învățământului” 
2018 – Conferință internațională ”The Digital Generation. From Integration to Addiction in Relation with 
Information Technology” 
2017 - Seminar de pregătire ”Învață să alegi”, seminar destinat cadrelor didactice, în vederea susținerii 



Proiecte derulate: 

Distincţii: 

Alte informații: 

de seminarii de prevenire a consumului de droguri licite și ilicite, în rândul elevilor 
2017 – Conferință internațională ”The Role of Social Partnership in School Learning” 
2014 – Seminar de pregătire/workshop ”Introduction to Integrated Management” for Local and Regional 
Authorities 
2013 – Simpozion „Firma de exercițiu, instrument ideal în tranziția de la școală la locul de muncă” 
2013 – Seminar școlar ”Dezvoltarea personală și profesională” 

2015 – Proiect educațional  ”STOP Bullying-ului” (Spune NU intimidării) 
2015 – POSDRU/174/1.3/S/149155 ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și 
universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” 
2012 – Proiect educațional internațional ”Plant a Tree for Peace 2012” 
2009 - 2013 – Proiect educațional internațional ”Eco Schools” 

2016 – Diplomă de merit – Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România (UCDMR) 
2016 - Diplomă pentru performanţe deosebite – ISJ Mureş 
2010 - Diplomă jubiliară – Primăria Municipiului Târnăveni 
2009 - Diplomă de excelenţă – Primăria Municipiului Târnăveni 
2008 - Diplomă de excelenţă –IŞJ Mureş 
2008 - Diplomă de onoare – Gimnaziul de Stat „Traian” 
2008 - Diplomă de onoare - Asociaţia ALKISZ 
2006 - Diplomă de merit – Radio Poliglot Fm 
2006 - Diplomă de onoare – Primăria oraşului Hajduszoboszlo, Ungaria 

2015 – 2020: preşedinte asociaţie culturală „Asociația Kökényes” 
2008 – 2020: consilier în Consiliul Local Târnăveni – preşedinte Comisia socială 
2005 – 2020: coordonator formaţie artistică de dansuri populare „Kökényes” 
1998-2002 - Lider SIP Mureș – zona Târnăveni 

   prof. Fodor Alexandru - Iosif 


