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CURRICULUM VITAE 
 
 
INFORMATII PERSONALE  
 

 
 

Nume  BEREZOVSKI ROBERT 
 

Adresa  - 

Telefon  0214056286 
Fax 0213178519 
E-mail robert.berezovski@edu.gov.ro 
Naționalitate  română 
Data nașterii  25.02.1967  

 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  
 

 

Perioada 2012-16.11.2016 

Numele si adresa angajatorului Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educaţie 

Funcția sau postul ocupat Secretar General 

Principalele activități și responsabilități Conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 90 din 26 martie 2001 
(*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a 
ministerelor, precum şi ale altor atribuții delegate de ministru. 

Perioada 2012-16.11.2016 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat 
 
Principalele activități și responsabilități  
 

Consilier Superior – Direcția Generală management, Resurse Umane și 
Rețea Școlară Națională 

 Îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea lucrărilor la termenele stabilite de 
superiorii ierarhici 

 Elaborarea şi redactarea proiectelor de acte normative referitoare la 
motivarea, evaluarea şi răspunderea disciplinară personalului didactic din 
unitățile de învățământ 

 Iniţierea de instruiri tematice cu actorii corespondenţi din unităţile 
subordonate ministerului sau din alte instituţii interesate pe probleme 
specifice postului 

Perioada 2010-2012 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat 
 
Principalele activități și responsabilități  
 

Director – Corpul de Control al Ministrului 
Activitate de control conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aprobat prin OMEdC nr. 4466/2005 

 Îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea lucrărilor la termenele stabilite de 
superiorii ierarhici 

 Asigurarea unui raport echilibrat între controlul general, tematic şi special 

 Verificarea modului în care este organizată activitatea de control în 
teritoriu 
 

Perioada 
Numele si adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
Funcția sau postul ocupat 
 
Principalele activități și responsabilități  
 
 
 
 

02.05.2007-23.02.2010 
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
Educație 
Consilier superior – Serviciul Control din cadrul Direcției Generale Juridică și 
Control 
Activitate de control conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aprobat prin OMEdC nr. 4466/2005 

 Îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea lucrărilor la termenele stabilite de şeful 
serviciului, directorul DGJC sau după caz de ceilalţi superiori ierarhici 
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 Asigurarea unui raport echilibrat între controlul general, tematic şi special 

 Verificarea modului în care este organizată activitatea de control în 
teritoriu 

Perioada 18.01.2006 – 02.05.2007 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat 
Principalele activități si responsabilități  
 

Şef Serviciu Control –Direcția Juridic şi Control 
Activitate de control conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aprobat prin OMEdC nr. 4466/2005 

 Participarea la analiza, elaborarea şi formularea unor programe şi 
proiecte generale care privesc structura, organizarea şi conţinutul 
învăţământului 

 Elaborarea unui grafic al activităţii de control în teritoriu 

 Asigurarea unui raport echilibrat între controlul general, tematic şi special 

 Verificarea modului în care este organizată activitatea de control în 
teritoriu 

Perioada 02.07.2005 – 18.01.2006 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării  
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat 
Principalele activități și responsabilități  
 

Consilier superior – Direcția Juridic și Control 
Activitate de control conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aprobat prin OMEdC nr. 4466/2005 

 Îndeplinirea atribuţiilor şi realizarea lucrărilor la termenele stabilite de şeful 
serviciului, directorul DJC sau după caz de ceilalţi superiori ierarhici 

 Asigurarea unui raport echilibrat între controlul general, tematic şi special 

 Verificarea modului în care este organizată activitatea de control în 
teritoriu.  

Perioada  16.03.2005 – 02.07.2005 
Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş 
Tipul activității sau sectorul de activitate  Educaţie 
Funcția sau postul ocupat  
 
Principalele activități ș responsabilități  
 
 

Inspector şcolar general adjunct în cadrul ISJ Argeş conform ordinului de 
ministru nr.3605/16.03.2005 
Activităţi şi responsabilităţi prevăzute în fişa postului, conform Legii 84/1995 şi 
al Legii 128/1997. 

Perioada  14.02.2000 – 01.05.2001 
Numele si adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş   
Educație 

Funcția sau postul ocupat  Inspector teritorial la I.S.J. Argeş conform deciziei 37/14.02.2000 
Principalele activități și responsabilități  
 

Activităţi şi responsabilităţi prevăzute în fişa postului,conform Legii 84/1995 şi 
al Legii 128/1997 

Perioada  17.06.1999 – 13.02.2000 
Numele si adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
Funcția sau postul ocupat  

Inspectoratul Școlar Județean Argeș 
Educație 
Director adjunct la Grup Şcolar „I.G.Duca” Vedea conform deciziei 
3619/17.06.1999  

Principalele activități si responsabilități  
 

Activităţi şi responsabilităţi prevăzute în fişa postului,conform Legii 84/1995 şi 
al Legii 128/1997 și al Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

Perioada  1.09. 2009 – în prezent 
Numele si adresa angajatorului  
Tipul activității sau sectorul de activitate 
Funcția sau postul ocupat 
Principalele activități și responsabilități  

Grup Școlar Agricol Costești, jud. Argeş 
Educație  
Profesor de fizică, gradul I, titular 
Catedră rezervată conform Legii 128/1997 

Perioada  1.09.1993 – 31.08. 2009 
Numele si adresa angajatorului  Grup Școlar ”I.G.Duca” Vedea, jud. Argeş 
Funcția sau postul ocupat  
Tipul activității sau sectorul de activitate 
Principalele activități și responsabilități  
 

profesor de fizică, gradul I, titular 
Educație  
Predare-evaluare, activități didactice și metodice 

Perioada  1 .09.1992- 31 .08. 1993  
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Numele si adresa angajatorului  detaşat la cerere la Grup Şcolar „I.G.Duca” Vedea, jud. Argeş 
Funcția sau postul ocupat  Profesor de fizică, debutant,  
Principalele activități si responsabilități 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Predare-evaluare, activități didactice și metodice 
Educație 

Perioada  15.09. 1991 - 31.08. 1992 
Numele si adresa angajatorului  detaşat la cerere la Colegiul Tehnic „D. Dima” Pitești, jud. Argeş 
Funcția sau postul ocupat  Profesor de fizică, debutant 
Principalele activități și responsabilități  
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Predare-evaluare, activități didactice și metodice  
Educație  

Perioada  1.09.1991 – 15.09. 1991   
Numele si adresa angajatorului  Școala cu clasele I-VIII Dănicei, jud. Vâlcea 
Funcția sau postul ocupat  Profesor de fizică, debutant 
Principalele activități și responsabilități 
 Tipul activității sau sectorul de activitate 

Predare-evaluare, activități didactice și metodice 
Educație  

Educaţie şi formare 
 

Perioada  
 
 

2014 – 2015 -  Proiect PODCA SIMS 37655 ”Creșterea calității sistemului 
educațional preuniversitar din România prin implementarea de 
instrumente moderne de management și monitorizare”  

 expert tehnic 

Perioada 2013 – Comisia Națională pentru Prevenirea Actelor de Corupție în 
Educație prin OMEN nr. 4562/14.08.2015 

 membru 

Perioada 
 

2014 - expert tehnic în Proiectul PODCA  SMIS 37635 ”Îmbunătațirea 
eficacității organizaționale a MEN și a instituțiilor subordonate prin 
dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” 

 
Calificarea / diploma obţinută 
 

 
Expert tehnic - formator 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației Naționale 

Perioada 
 

2012 - Proiectul PODCA  SMIS 30342 ”Prevenirea corupției în educație 
prin informare, formare și responsabilizare” 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Formator 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea ”Titu Maiorescu” București 

Perioada 
 

2012 – în prezent Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice 
auxiliare 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Formator  
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 

Manager al sistemelor de management al calităţii 
COD COR 325701 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Asociația Filantropică ”Cristiana” Pitești 
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Perioada 
 

2012 – în prezent Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice 
auxiliare 
 

Calificarea / diploma obţinută Formator  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 

Sistemul de Control Intern/Managerial al unităților de învățământ 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă în Educație București 
 

Perioada 

 
2009 – 2013 Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, îndrumare și control 
 

Calificarea / diploma obţinută 

 
Formator  
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Gestiunea documentelor școlare 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic București 
 

Perioada 

 
2009 – 2012 Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, didactic auxiliare de conducere și 
responsabililor CEAC 
 

Calificarea / diploma obţinută 

 
Formator  
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 

Managementul informației în unitățile de învățământ 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

Casa Corpului Didactic Argeș 
 

Perioada 05.12.2009 – 20.02.2010 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Certificat de absolvire formare profesională a adulților 
 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 

Formator,  cod C.O.R. 241205 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Pitești. 
 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în fizică – OMECS nr. 3181/06.02.2015 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Fizică Stării Condensate 
 
Universitatea București, Facultatea de Fizică 

Perioada 2010 – participare la Proiectul Comenius Regio ”Coopetation between 
the educanional institutions and parents providing qualitative 
education of the primary school children”, CCD Prahova 

Calificarea / diploma obţinută 
 

 

Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate/competenţe 
profesionale  
dobândite 

Managementul Resurselor Umane 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Prahova 

Perioada  
 

2007 Conferința Științifică Internațională  
”Perspective ale educației sociale și emoționale” 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Diplomă participare 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 
 

Educație 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Universitatea din Oradea 
 

Perioada  
 

2006 ” Formularea politicilor publice: concept, sistem,  
proces și metode posibile” 
 

Perioada 
 

2011 – 2012 Programul de formare specializată destinat 
înalților funcționari publici 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale  
dobândite 

 

Managementul Resurselor Umane 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Agenția Națională a Funcționarilor Publici 
 

Perioada 
 

2008 - curs de perfecționare a funcționarilor publici 
„Managementul Resurselor Umane in Administrație Publică” 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale  
dobândite 

Managementul Resurselor Umane 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institutul Național de Administrație 

 
Perioada 

2006-2007 -  Programul de formare specializată destinat funcţionarilor 
publici de conducere 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale 
dobândite 

Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institutul Național de Administrație 

Perioada   2005- 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Management Educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea  din Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5 
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Calificarea / diploma obţinută 
 

Diplomă participare 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 
 

Politici publice 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Secretariatul General al Guvernului și Cancelaria de Stat a Republicii 
Letonia 
 

Perioada 2005 - 2012 Programul de formare specializată destinat experţilor din 
Corpul de Experţi al Direcţiei Juridic şi Control :  
„Controlul sprijinul Educației” 

Calificarea / diploma obţinută Coordonator și formator 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Management, control, calitate  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic Suceava 

Perioada 

 

2011 curs de formare în elaborarea standardelor ocupaționale în 
proiectul 
”Profesioniști în managementul educațional preuniversitar”, proiect 
cofinanțat  
din FSE – POSDRU 2007-2013  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 
 

Disciplinele principale studiate / competenţe  
profesionale dobândite 

Analiza ocupațională/dezvoltarea și revizuirea de standarde ocupaționale 
și calificări asociate/verificarea și validarea standardelor ocupaționale și a 
certificatelor asociate 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de 
 formare 

MECTS - OIPOSDRU 

Perioada 2004 - curs de formare în implementarea programului A.E.L. pentru 
licee  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire - expert AEL 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

TIC, managementul bazelor de date 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației 

Perioada 2005  - cursurile SIVADOC şi cursurile ORACLE  

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

 TIC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației și Cercetării  

Perioada 1986-1991  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență  

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 5 
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Perioada 1981-1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Liceului Teoretic „ Ion Barbu” Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  ISCED 3 

Perioada 2004 - simpozionul „Drumul României spre integrarea    europeană”   

Calificarea / diploma obţinută Diplomă „Certificate of Attendance” 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Grupul pentru Integrare Europeană 

Perioada 2005-  seminarul internațional cu tema „Speranţe şi realităţi pentru 
copiii cu  disabilităţi”  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

ISJ Argeș și Universitatea din Pitești 

Perioada 2002- curs de Abilitare Curriculară 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic Argeş 

Perioada 1996 - curs de Tehnologie a Informaţiei şi de Comunicaţii în scopuri 
didactice  

Calificarea / diploma obţinută Certificat  

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

TIC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic Piteşti 

Aptitudini şi competenţe personale 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau diplomă 

 

Limba(ile) maternă(e) - 

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) Limba engleză 
 

abilitatea de a citi Bine 

abilitatea de a scrie Satisfăcător 

abilitatea de a vorbi Bine  
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Aptitudini şi competenţe şi 

sociale 
 

Comunicare şi relaţionare: ascultare selectivă, selectarea căilor şi a 
mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, identificarea 
particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, medierea şi 
negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în raport cu 
interlocutorii 
Lucrul în grup: am făcut parte din colective de organizare a sesiunilor de 
comunicări ştiinţifice, a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, 
a colegiilor redacţionale ale unor publicaţii ştiinţifice, din grupuri de lucru în 
proiecte 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 
 

Conducere şi coordonare ( învăţarea/instruirea altora, conducerea unei 
discuţii de grup, planificarea, monitorizarea şi supervizarea unei activităţi, 
organizarea de activităţi, promovarea unor idei, cooperarea cu ceilalți, 
medierea conflictelor, activități de evaluare academica si de evaluare 
administrativa).  
Mi-am descoperit şi exersat aceste abilităţi datorită posturilor de execuție si  
de conducere pe care le-am ocupat în cei 18 ani de activitate. 

 Alte competenţe şi aptitudini Proiecte de cercetare: 

 Contract PN II 77 – 048 „Metamateriale. Cristale lichide în cavități 
acordabile  
cu microunde (2007 – 2010)”; 

 Contract PN II 77 – 023 „Studiul stărilor confinate CL – Polimer; Efecte 
lasing”. 
 

Permis(e) de conducere Da, categoria B, 1991 
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Informaţii suplimentare Am fost membru în grupuri de lucru, în echipe unde competenţele sociale  
erau determinante. Am participat la strategii de formare în domeniul fizicii,  
al managementului la nivelul administraţiei publice centrale şi al  
managementului educaţional în ţară: 

 am participat la Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice 
 ”Creativitate și Inovație în Învățământ”, Suceava, 2009; 

 în anul 2005 am urmat cursurile SIVADOC şi cursurile ORACLE; 

 am obţinut, în anul 2004, diploma „Certificate of Attendance” pentru 
 participarea la simpozionul „Drumul României spre integrarea europeană”,  
organizat de Grupul pentru Integrare Europeană; 

 am obţinut atestatul de participare la seminarul internaţional cu tema 
 „Speranţe şi realităţi pentru copiii cu disabilităţi” din 10/11.01.2005; 

 am urmat un curs de Abilitare Curriculară organizat de Casa Corpului 
Didactic  
Argeş, în 2002; 

 am urmat cursul de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării în scopuri 
didactice,  
organizat de Casa Corpului Didactic Piteşti; 

 în anul şcolar 2005-2006 am participat la elaborarea subiectelor, în 
calitate de membru al Comisiei Centrale a Concursului Naţional de Fizică 
“Evrika” desfăşurat la Călimăneşti; 

 am fost membru al Comisiei de coordonare a proiectelor legislative în  
domeniul educației, numită prin ordin de ministru; 

 am participat la activităţi organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
sau de Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 

 am colaborat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea elaborării  
subiectelor de bacalaureat; 

 am avut publicaţii în revista Societăţii Naţionale de Fizică „ Evrika”; 

 am absolvit cursuri de curriculum la decizia şcolii organizate de Casa 
Corpului Didactic Argeş; 

 am fost responsabil de comisie metodică la Grupul Școlar ”I.G.Duca”, 
Vedea; 

 am lucrat la proiectul de programă şcolară de fizică pentru clasele IX-XII,  
în colaborare cu I.S.J. Argeş şi M.Ed.C.; 

 am lucrat la proiectul de programă pentru examenul de titularizare în  
învăţământ în colaborare cu I.S.J. Argeş si M.Ed.C.; 

 am fost coautor al Programului „ Europa la liceu„ în anul şcolar 2002-
2003; 

 am fost coautor al Programului „ Europa la liceu „ în anul şcolar 2003-
2004; 

 am fost coautor al Programului „ Europa la liceu„ în anul şcolar 2004-
2005; 

 sunt membru al Fundaţiei Junimea; 

 organizator al Campaniei „Antidrog” în parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi 
Copiii”; 

 organizator al activităţii desfăşurate de Fundaţia „JUNIMEA” cu ocazia 
Zilei  
de 9 Mai - ZIUA EUROPEI; 

 implementator al unui parteneriat cu Organizaţia „Salvaţi Copiii” în 
vederea  
conştientizării şi educării tinerei generaţii cu privire la efectele nocive ale  
drogurilor şi ale HIV-SIDA; 

 în perioada 2006 -2008 am făcut parte din grupul care a realizat 
subiectele  
la gimnaziu pentru etapa județeană a olimpiadei de fizică 2007 și 2008; 

 în perioada 2006 -2008 am făcut parte din grupul care a realizat 
subiectele  
la clasele a VII-a și a VIII-a pentru etapa județeană a Concursului de fizică  
și chimie”Impuls Perpetuu”  2007 și 2008; 

 am fost coordonator de echipe de control, de grupuri de proiect şi diverse  
grupuri de lucru formate din inspectori, directori, profesori,  

 am fost coordonator de activităţi specifice de evaluare administrativă.  
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Lucrări elaborate şi/sau publicate  Petrovici, M. C.; Berezovski, C.; Berezovski, R. & Jianu, M. (2010). Levels of 
Understanding in Didactic Communication (2010). 0811-0813, Annals of DAAAM for 2010 
& Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, ISBN 978-3-901509-73-5, 
ISSN 1726-9679, pp 0406, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, 
Vienna, Austria 2010 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Florica Orțan, ”Implementation and 
development of Managerial Control Systems in schools education”, The 4th International 
Conference EDU-WORLD 2010, University of Pitești, Romania, 8-9 octomber, 2010, 
editura Universității din Pitești. 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, “Tehnici inovative de control a orientării  
moleculelor de cristal lichid pe suprafeţe polimere”, Simpozionul  
„Chimie şi tehnologii curate”, Piteşti, 23 mai 2009; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, “Cristale lichide feroelectrice”,  
sesiunea anuală de referate şi comunicări ştiinţifice Creativitate şi Inovaţie  
în Învăţământ, CCD Suceava, 06.02.2009; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, „The Study of the  
Electro-Optic Response of Symmetric/Asymmetric Nematic Liquid Cells  
Containing Thin Duromer Films Deposited by Plasma Polymerization  
Techique”  la Conferința internațională IBWAP – Universitatea Ovidius  
din Constanța, 2009; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, ” Polyaniline thin films deposited by  
plasma polymerization; role of delocalized electrons in polyaniline –  
nematogen cyanobiphenyls interaction” la Conferinţa internaţională IBWAP, 
 Universitatea Ovidius din Constanţa, 2008; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, ”Proprietăţile optice ale filmelor 
 subţiri”, Sesiunea anuală a Facultății de Fizică din cadrul Universității București, 2007; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, ”Constante optice ale 
 materiei condensate”, Sesiunea anuală a Facultății de Fizică din cadrul Universității  
București, 2008; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, “Thermic Instability Induced 
 in Thin Polymer Films Laid in Plasma” Bucharest University Physics Department 2007  
Meeting; 

 am participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice „Perspective sociale şi  
emoţionale în educaţie” la Universitatea din Oradea, în perioada  
31 mai-2 iunie 2007 cu tema „Dimensiuni europene în managementul educaţional”; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, „Instabilităţi termice induse în filme  
polimere subţiri depuse în plasmă”, Sesiunea ştiinţifică anuală a Facultăţii de  
Fizică - Universitatea Bucureşti, în 1-2 iunie 2007; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, “Efectele globalizării asupra educației  
din România”, Sesiunea de comunicări științifice cu participare internațională,  
Târgu Jiu 2007; 

 Cristina Berezovski, „Managementul inspecţiei şcolare”, Universitatea din Oradea,  
2007; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse  
pentru examenul de bacalaureat, Revista Societății Naționale de Fizică  “Evrika”,  
nr. 5-6/2005; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse  
pentru examenul de bacalaureat, Revista Societății Naționale de Fizică  “Evrika”,  
nr. 5-6/2003; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse  
pentru examenul de bacalaureat, Revista  Societății Naționale de Fizică  “Evrika”,  
nr. 2/2003; 

 Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Mihai Drăgan: Proiect de programă  
de fizică-opţional derivat dintr-o disciplină studiată, clasa a IX a, Revista  
Casei Corpului Didactic „Catedra”, 2002. 

Referințe:  1.Emil Ștefan Barna, profesor universitar doctor, Universitatea București, 
 tel. 0788.143.838; 

2.Gheorghe Barbu, profesor universitar doctor, Universitatea din Pitești,  
tel. 0744.756.699. 

 


