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Curriculum vitae  
european  

 
  

InformaŃii personale  

Nume   DORNEANU VASILE 
Adresă Str. „Ion Creangă” nr. 1, sat Pipirig, comuna Pipirig, cod poştal 617325, judeŃul NeamŃ, România  

Telefon(-oane) 0233252102 Mobil: 0745924359, 0733052410 

E-mail(uri) licdorneanu@yahoo.com 
  

Nationalitate română 

Starea civilă Căsătorit, 2 copii 
  

Data naşterii 6.XI.1977 
  

Sex masculin 

ExperienŃa profesională 

                                     Perioada: 

    Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 

FuncŃia sau postul ocupat 

                                          

                                            Perioada :  

          Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 

                      FuncŃia sau postul ocupat 

                                              

                                          Perioada :  

          Numele şi adresa angajatorului 

    Tipul activităŃii sau sectorul de activitate 

                        FuncŃia sau postul ocupat 

 
 

Iunie 2017-până în prezent 

Primăria comunei Pipirig 

Administrație publică 

Primar 

 

01.09. 2002 – până în prezent 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, comuna Pipirig, judeŃul NeamŃ, România, cod poştal 

617325 

EducaŃie 

Profesor titular de limba și literatura română, gradul didactic I 

1.09.2012-31.08.2016 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, comuna Pipirig, judeŃul NeamŃ, România, cod poştal 

617325 

EducaŃie 

Director adjunct 
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Principalele activităŃi şi responsabilităŃi  Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a unității de 
învățământ; 

 Organizarea activităților unității de învățământ; 
 Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ; 
 Motivarea/antrenarea personalului din subordine; 
 Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ; 
 Membru în Consiliul de AdministraŃie; 
 Responsabil Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea CalităŃii; 
 Responsabil comisia metodică „Limbă şi comunicare”; 
 Responsabil comisia de întocmire a orarului; 
 Membru in Comisia de Programe şi Proiecte; 
 Membru în comisia pentru curriculum; 

 
 
                                                   Perioada  

  
 
01.09.2011 până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic „Ion Creangă” Pipirig, comuna Pipirig, judeŃul NeamŃ, România, cod poştal 
617325 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie 

FuncŃia sau postul ocupat Responsabil cercul pedagogic nr. 6, disciplina limba şi literatura română 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi  Intocmirea documentelor de cerc; 
 Realizarea bazei de date a cercului; 
 Consilierea profesorilor in vederea organizării si desfăşurării activităŃilor de cerc; 

Perioada   01.09.2009-31.08.2014  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ, 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor metodist al Inspectoratului Şcolar al JudeŃului NeamŃ, disciplina limba şi literatura 
română 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi  Efectuarea inspecŃiilor curente şi speciale pentru obŃinerea definitivatului şi a gradelor 
didactice; 

 Efectuarea de inspecŃii şcolare; 
 Consilierea profesorilor in vederea organizării si desfăşurării activităŃilor; 

EducaŃie şi formare  

 
Perioada   

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Tipul calificării / diploma obŃinută 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Perioada 
Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Tipul calificării / diploma obŃinută 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Perioada   

 
Iunie-iulie 2013 
 
Casa Corpului Didactic Cluj 
 
 
Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor 
 
 
 
Program de formare continuă 

  
 Aprilie-mai 2013 
 

Casa Corpului Didactic Cluj 
 
Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii 
 
 
 
 Program de formare 
 
  2011-2012 
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Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Universitatea din Piteşti 
 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Management educaŃional preuniversitar 

Tipul calificării / diploma obŃinută Management EducaŃional Preuniversitar Performant 
(Modulul I- Management educaŃional, 30 de credite transferabile, Modulul II- Comunicare și 
curriculum, 30 de credite transferabile, Modulul III -Tehnici de informare şi comunicare, 30 de 
credite transferabile). 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Program de formare 

Perioada (iulie-august 2011)   Profesionişti în managementul educaŃional preuniversitar (PROMEP) 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu FundaŃia Orizont 
Craiova 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

“Leadership şi management educaŃional în sistem descentralizat” 

Tipul calificării / diploma obŃinută “Leadership şi management educaŃional în sistem descentralizat” 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Program de formare 

Perioada (mai-iunie 2011)   Proiectul strategic „Dezvoltarea culturii calităŃii şi furnizarea unei educaŃii de calitate în sistemul 
de învăŃământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinŃă” 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Preuniversitar (ARACIP) 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

“Implementarea standardelor de referinŃă” 

Tipul calificării / diploma obŃinută “Implementarea standardelor de referinŃă” 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Program de formare 

Perioada  01.12.2010-10.01.2011  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

„Eurostudies Center”, Bacau înmatriculat în Registrul naŃional al furnizorilor de formare 
profesională a adulŃilor cu nr. 04/780/09.09.2009 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Program de perfecŃionare -Formator 
 

Tipul calificării / diploma obŃinută Certificat de absolvire, ocupaŃia FORMATOR 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Program de formare 

Perioada  11.12.2010-11.01.2011  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

„Eurostudies Center”, Bacau înmatriculat în Registrul naŃional al furnizorilor de formare 
profesională a adulŃilor cu nr. 04/780/09.09.2009 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Program de perfecŃionare -MENTOR 
 

Tipul calificării / diploma obŃinută Certificat de absolvire, ocupaŃia MENTOR 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Program de formare 

Perioada  05.09-26.10.2008   

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Centrul NaŃional pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul preuniversitar 
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Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

 „Programul naŃional de dezvoltare a competenŃelor de evaluare ale cadrelor didactice din 
învăŃământul preuniversitar (DeCeE)” 

Tipul calificării / diploma obŃinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

Program de formare continuă 

Perioada  2006-2008   

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Universitate de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi 
Facultatea de Bioinginerie Medicală 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

„Management public european” 

Tipul calificării / diploma obŃinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare în Management public european 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

postuniversitar 

Perioada  2005-2007  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Facultatea de Matematică şi Informatică 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

„Tehnologia informaŃiei” 

Tipul calificării / diploma obŃinută Diplomă de conversie profesională–TEHNOLOGIA INFORMAłIEI 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

postuniversitar 

Perioada  sem. II an şcolar 2005-2006  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Unitatea de management a proiectului pentru ÎnvăŃământul Rural 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

 „Program de dezvoltare profesională pe baza activităŃii proprii desfăşurate în şcoală” 

Tipul calificării / diploma obŃinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

program de formare continuă 

Perioada  2003-2004   

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 
Facultate de Litere şi ŞtiinŃe ale Comunicării 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Master „Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate” 

Tipul calificării / diploma obŃinută Diplomă de master-specializarea „Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate” 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

postuniversitar 

Perioada  1998-2002   

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
şi al organizaŃiei profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională  

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 
 

Domeniul studiat/ aptitudini 
ocupaŃionale 

Facultatea de Litere 

Tipul calificării / diploma obŃinută LicenŃiat în Filologie 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învăŃământ  

universitar 
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Aptitudini şi competenŃe personale 
dobândite în cursul vieŃii şi carierei, dar 

care nu sunt neapărat recunoscute 
printr-un certificat sau o diplomă 

- Managementul calităŃii  
- Marketing educaŃional  
- Management public 
- Consiliere educaŃională şi evaluarea cadrelor didactice 
- Managementul clasei 
- Comunicare  
- Managementul schimbării  
- Management strategic  
- Managementul Curriculum-ului  
- Sisteme naŃionale de învăŃământ 
- Politici de educaŃie a adulŃilor 
- Mass-media şi fenomenul educaŃional 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi  străine cunoscute   

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă   B2  B2  B1  B1  B1 

Limba franceză   B1  B1  B1  A2  B1 

Limba engleză   A1  A1  A1  A1  A1 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinŃă pentru limbi 

Aptitudini şi competenŃe artistice Literatură– articole în reviste de specialitate, referate de specialitate şi didactică – competenŃe 
dobândite la Facultatea de Litere; 
Publicistică 
Folclor-studii despre folclorul local, coordonare grup folcloric; 

Aptitudini şi competenŃe sociale - spirit de echipă, elocvenŃă în expuneri; 
- capacitate de adaptare la medii sociale, culturale diferite ; 
- capacitate de comunicare, rezistenŃă la stres, empatie, toleranŃă; 
- membru în Comisia Locală Mixtă (comisie formată din reprezentanŃi ai Primăriei Pipirig, 

Consiliului Local, Dispensarul medical, Postul de PoliŃie şi ONG) 

Aptitudini şi competenŃe organizatorice - spirit organizatoric (responsabil a diverse comisii de la nivelul unităŃii de învăŃământ); 
- responsabil cerc pedagogic; 
- preşedinte al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate şi familie, activităŃi social-culturale şi 

culte din cadrul Consiliului local al comunei Pipirig 
        

Aptitudini şi competenŃe tehnice CompetenŃe TIC: 

 Generarea şi manipularea textelor, tabelelor şi imaginilor; 
 Baze de date; 
 Mijloace de educaŃie asistate de calculator; 
 Realizarea paginilor web; 
 Estetică şi etică in TIC; 

CompetenŃe dobândite în cadrul cursurilor postuniversitare de Tehnologia informaŃiei. 
 

Permis de conducere Detin permis de conducere categoria B 

Alte competenŃe şi aptitudini Jurnalism: 
- articole publicate in presa judeŃeană despre comunitatea locală; 
- articole publicate in reviste de specialitate 
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Informații suplimentare: 

- Membru în corpul național de experți în management educațional conform OMECTS nr. 3845 din 
27.04.2012 
 - Consilier local în Consiliului local al comunei Pipirig în perioada 2008-2012 și 2012-2016; 
  - Preşedinte Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale şi culte din cadrul 
Consiliului local al comunei Pipirig 2008-2016; 
  

Informații suplimentare (Primar al comunei Pipirig-iunie 2017-septembrie 2020): 

In perioada 2017 – 2020, în calitate de primar al comunei Pipirig,  am elaborat, 

implementat și finalizat următoarelor programe și proiecte de finanțare din cadrul Primariei Pipirig, 

respectiv : 
 
       -  ”Modernizare drumuri comunale D.C.158 Pluton 0,020-2,00 km și  Strada Slatinei, din comuna Pipirig, 

Județul Neamț”, proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală; 
        -  ”Modernizare drumuri de interes local in comuna Pipirig, judetul Neamț”, programul de finanțare 
FEADR – Măsura 7.2 

        -  ”Achizitie utilaj multifunctional in comuna Pipirig, judetul Neamt”, programul de finanțare FEADR 
măsura – M2/6.B ; 
         - ”Modernizare sistem de iluminat public in comuna Pipirig, judetul Neamt, programul de finanțare 
FEADR Măsura – M2/6.B ; 
       - ”Amenajare parcări, alei pietonale şi şanţuri betonate în  comuna Pipirig, judetul Neamț” – km 0+ 
(0+734) finanţat de la bugetul local.  
      -  Proiectul ”WiFi4EU- Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”;  
     -”Lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităților naturale produse în lunile 

iunie și iulie 2018, în comuna Pipirig, județul Neamț”; 

     - Inregistrare sistematică în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor - proiect cu 
finanțare guvernamentală. 
            

Informații suplimentare (Primar al comunei Pipirig-septembrie 2020 până în prezent): 

In perioada 2020 – 2022 am elaborat si sunt în diferite etape de implementare 

următoarelor programe și proiecte de finanțare din cadrul Primariei Pipirig, respectiv: 
1. „Reabilitare şi extindere Şcoala Pluton, sat Pluton, comuna Pipirig, judeţul Neamţ – în 

vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare”– finanţat prin MDLPA. Valoarea totală 

a investiţiei este de 3.927.831 lei.  

2. „Modernizarea infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic ”Ion Creangă”, comuna 
Pipirig, județul Neamț„ finanțat prin ADR Nord-Est, prin POR, axa prioritară 10, obiectiv 
specific 10.2. Valoarea totală a investiţiei este de 2.395.637,14 lei. 

3.  „Achiziție de tablete școlare și alte echipamente necesare desfășurării activității didactice on-
line în comuna Pipirig, județul Neamț”, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate. 
Valoarea totală a proiectului: 1.545.976,05 lei. 

4.  „Imbunatățirea infrastructurii TIC pentru dezvoltarea învățămantului electronic (e-learning) 
la Liceul Tehnologic „Ion Creangă” din  comuna Pipirig, judetul Neamt” – depus prin GAL 
Ceahlău, finanțat prin AFIR, Măsura 6/6C. Valoarea totală a investiției - 38.969,91 euro.                      

5.  “Modernizarea și reabilitarea unor drumuri și poduri de interes local pentru eliminarea 
efectelor inundațiilor din comuna Pipirig, județul Neamț” – proiect finanțat prin Compania 
Naționalǎ de Investiții, prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 3418 din 30.12.2019. Valoarea totală a 

investiției: 4.828.190, 80 lei. 

6.  „Refacerea infrastructurii afectată de calamitățile naturale în comuna Pipirig, județul Neamț”. 
–proiect finanțat prin HG nr 544/2020 și buget local și care constă în refacerea infrastructurii 
afectată de calamitățile naturale în satele Leghin, Pâțâligeni, Dolhești, Pluton, Pipirig, 

Boboiești. Valoarea totală a investiției: 12.984.575,63 lei fără TVA. 
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7. ”Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Pipirig, județul 
Neamț”–finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu – Iluminat Public. Valoarea totală 

proiect: 588.749,45 lei.  

8. ”Rezervor alimentare cu apă Boboiești”–proiect finanțat din bugetul local în valoare de 

1.170.096,80 lei. 

9. “Construcția de locuințe pentru tineri destinate ȋnchirierii, în comuna Pipirig, strada Ion 
Creangă, nr. 4B, regim de înălțime P+3E+M și 24 unități locative” – Proiect depus pentru 
finanțare prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL). Valoare investiţie: 8.351.673 lei. 
10. „Modernizare străzi în  comuna Pipirig, judetul Neamt” – Proiect finanțat prin Programul 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Proiectul vizeazǎ modernizarea a 23 de strǎzi din 
Comuna Pipirig, județul Neamț. Valoarea totală proiect:19.555.722,43 lei 

11. „Înființare sistem de distribuție gaze naturale în comuna Pipirig, județul Neamț” – 
alimentarea cu gaze naturale a satelor Pipirig, Boboiești, Stânca, Pâtâligeni, Dolhești, Pluton. 
Proiect depus pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 
Valoarea investiției: 22.060.717,46 lei. 

12. ”Apărări de mal și reconstruire punte pietonală Poiana Focșei, comuna Pipirig, județul 
Neamț”- solicitare depusă la CNI în luna iulie 2021. 
13. ”Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public pe străzile din comuna 
Pipirig, județul Neamț”- proiect finanțat prin AFM. Valoare investiţie: 1.920.928,56 lei. 
14. „Amenajarea curții interioare a Liceului Tehnologic și împrejmuire gard”. Proiect finanțat 
din bugetul local în valoare de 521.815 lei. 
15. „Achiziție autoutilitară în comuna Pipirig, județul Neamț” Proiect finanțat GAL 
CEAHLĂU, măsura M2/6 B ”Imbunătățirea infrastructurii la scară mică și a serviciilor de 
bază în comunitățile din spațiul LEADER, premisa dezvoltării Microregiunii Ceahlău”. 
Valoare investiţie: 537.829,10 lei. 

16. „Sistem de supraveghere video în comuna Pipirig”- proiect finanțat prin PNRR. Valoare 

investiţie: 646.088,59 lei. 
17. „Reabilitare moderata Dispensar uman, comuna Pipirig” - proiect finanțat prin PNRR. 
Valoare investitie: 534.999,04 lei. 

18. „Reabilitarea moderată a Școlii Boboiești nr. 1, comuna Pipirig, județul Neamț” - proiect 
finanțat prin PNRR C10 –Fondul local. Valoare investitie: 415.869,69 lei. 

19. „Reabilitarea termoenergetică a clădirii corp C1 P+1 din cadrul Liceului Tehnologic ”Ion 
Creangă”, comuna Pipirig, județul Neamț” - proiect finanțat prin PNRR-C10. Valoare 

investitie: 3.032.383,20 lei. 

20. „Construire și dotare Centru comunitar integrat în comuna Pipirig” - proiect finanțat din 
PNRR_C12 Sănătate. Valoare investiţie: 2.906.296,87 lei. 

21. „Parc fotovoltaic în comuna Pipirig, judeţul Neamţ”. Proiect depus la finanțare prin 
POIM. Valoare investiţie: 7.313.736,55 lei. 

22. „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Neamț în 
perioada 2014-2020 CL 7- Extinderea sistemului de apă și canalizare în aglomerările Tg. 
Neamț, Pipirig-Pluton-Stânca și Grumăzești” - proiect derulat de CJ APASERV SA și finanțat 
prin POIM. 
23. „Mobilitate fǎrǎ bariere - Construire centru zi și locuințe protejate în comuna Pipirig” - 
proiect finanțat prin CJ Neamț și DGASPC. Valoare investiţie: 6.494.539,06 lei. 

24. Restaurare și strămutare monument istoric ”Brânzăria lui David Creangă” L.M.I. NT-III-
m-B-10741, din localitatea Dolhești, comuna Pipirig, în satul Pipirig, comuna Pipirig, județul 
Neamț”. 
25. „Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF)-cadastru 
general” - proiect cu finanțare europeană prin ANCPI. 
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26. „Construire pod din beton armat în comuna Pipirig, județul Neamț” – solicitare de 
finanțare în cadrul PNI Anghel Saligny. 
27. ”Sală de sport, sat Stânca, comuna Pipirig, județul Neamț” -solicitare depusă la Compania 
Națională de Investiții și inclusă în lista sinteză a Subprogramului ”Săli de sport” aprobată 
prin ordinul MDLPA nr. 722/25.05.2021. 

                                            
  
                                  Data:                                                                                                                        Semnătura 

30.12.2022 


