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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind alegerea viceprimarilor și a prim-viceprimarului Municipiului Alexandria în ședința 

Consiliului Local al Municipiului Alexandria

Consiliul Local al Municipiului Alexandria s-a întrunit astăzi, 28.10.2020, ora 14:00, în sala de sedințe a 

Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr. 139, în vederea aprobării proiectelor de hotărâri de pe 

ordinea de zi dar și pentru depunerea jurământului consilierilor locali ale căror mandate au fost validate, 

astfel:

1. Streinu Marius – consilier P.S.D.;

2. Stancu Iuliana – consilier P.N.L.;

3. Ștefan Florin – consilier P.N.L..

În cadrul ședinței de astăzi s-au votat viceprimarii Municipiului Alexandria, după cum urmează:

ÿ Augustin Ioan, fiind totodată ales ca prim-viceprimar – înlocuitor de drept al primarului 

municipiului Alexandria, prin proiectul de hotărâre aprobat.

Funcțiile deținute pe parcursul carierei sale sunt următoarele:

ß Jucător de volei la ”U” Timișoara;

ß Profesor educație fizică și sport la Școala Generală nr. 15 – Târgu Mureș;

ß Consilier județean la C.J. Teleorman;

ß Director coordonator la Direcția Județeană pentru Tineret, Alexandria;

ß Profesor psihopedagogie specială la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă, Alexandria;

ß Subsecretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului;

ß Cadru Didactic Asociat la Facultatea de Științe și Inginerie – Alexandria, Universitatea 

Valahia din Târgoviște;
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ß Viceprimar.

Este licențiat în Educație Fizică și Sport absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul 

Universității Vest Timișoara. A obținut titlul de Doctor în Educație Fizică și Sport fiind absolvent al U.N.E.F.S. 

București.

Competențele sale manageriale/ organizaționale sunt următoarele:

- experiență managerială ca urmare a activității derulate în calitate de director coordonator al Direcției 

Județene pentru Tineret Teleorman, respectiv în calitate de Subsecretar de Stat în cadrul Ministerului 

Tineretului și Sportului, avand și atribuții delegate care au constat în coordonarea și răspunderea asupra 

activității de sport a Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret dar și a Direcției de Sport și Tineret a 

Municipiului București, a Centrului Național pentru Formare și Perfecționare a Antrenorilor, activității 

Muzeului Sportului, a Institutului Național de Cercetare pentru Sport. Totodată a reprezentat ministerul în 

diferite organe și O.I. în domeniul sportului. 

ÿ Ene Ionela Cornelia, are o experiență profesională de 21 de ani, după cum urmează:

ß Profesor învățământ preșcolar la Grădinițele cu P.P. nr. 6, 10 și 8 din Municipiul 

Alexandria dar și la Școala cu clasele I-VIII Poroschia-Calomfirești;

ß Director la Grădinița cu P.P. nr. 10 din Alexandria;

ß Director la Grădinița cu P.P. nr. 6 din Alexandria.

Este deținătoare a două titluri de master și licențiată a Facultății de Litere – Universitatea din Pitești, 

iar în prezent urmează alt program de studii universitare de master fiind înscrisă la Universitatea din Pitești, 

Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie, specialitatea – Management Educațional. 

Deține multiple calificări care atestă o vastă pregătire profesională:

ÿ Educația părinților în avantajul elevilor;

ÿ Consilierea și orientarea școlară - drumul către succesul profesional;

ÿ Inovații curriculare în învatamantul primar;

ÿ Leadership și management educațional;

ÿ Management educațional;

ÿ Competențe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene și concursuri școlare;

ÿ Manager de proiect;

ÿ Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene;

ÿ Evaluarea și asigurarea internă a calității  în unitățile de învățământ preuniversitar;

ÿ „Un management de calitate pentru o şcoală performantă - Marketing şcolar”;

ÿ „Un management de calitate pentru o şcoală performantă - Management financiar”;



ÿ „Un management de calitate pentru o şcoală performantă – Managementul calităţii”;

ÿ „Un management de calitate pentru o şcoală performantă – Managementul resurselor umane”;

ÿ „Un management de calitate pentru o şcoală performantă –Management operaţional”;

ÿ „Un management de calitate pentru o şcoală performantă - Management strategic”;

ÿ „Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi responsabilizare”;

ÿ Dezvoltarea socio-emoţională a copilului;

ÿ „ Managementul calităţii în domeniul educaţiei”;

ÿ „ Educaţia în şcoala incluzivă”. 

Vă rugăm să accesați pagina https://www.alexandria.ro/sectiuni/dispozitive-de-convocare/ , pentru a 

putea vizualiza proiectele de hotărâri care au fost supuse la vot.

Întocmit,

Vîrban Liliana 
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