
Subsemnata Berbece Lilian:::::::: :�si:::nonal co::!�� 
Educatiei, OI POCU-Compartimentul regional Nord-Est, CNP                , domiciliul,            cunoscând 
prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că 
împreună cu familia1> deţin următoarele: 

* 1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Ad�sau Cat�oria* Anul Suprafaţa Cota-parte Modul de 'JlituJarut1)zona do tiâîidiiii dobândire 

3 2007 2250 1/2 
Act donatie Petru Berbece ½ 

nr.1079 Liliana Berbece ½ 

- - - - - - -

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

2. Clădiri

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări. 

Adfesasau Categoria•• Anul 
Suprafaţazona dotiânmni 

2 2008 270 

1 1999 56 

€ota- Modul de Tifularul2)Daite dobi.ndire 

1/2 Construire 
Petru Berbece ½ 

Liliana Berbece½ 

1/2 Cumparare 
Petru Berbece ½ 

Liliana Berbece ½ 

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii
comerciale/de producţie. 
*2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia,

copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

1 











o 

8.2. Soţ/soţie - - -

- - -

8.3. Copii - - -

- - -

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
31.03.2021 

6 

Semnătura 
..........

 ......... . 
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o 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnata Berbece Liliana, având funcţia de Consilier IA-Personal contractual la Ministerul 
Educatiei, OI POCU-Compartimentul regional Nord-Est, CNP             , domiciliul,             , 
cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria 
răspundere: 

1. Asociat sau acţionar, la societiţi comerciale, compaiiii/societiţi naţionale, instituţii de credi
grµpy.ri de interes economic, precum şi membru în asocia� fwidaţii sau alte orgi,µiîzat
nellllvemamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilm 
1.1 SC Proffi BBCons SRL Asociat unic 20 200 

- - - -

. - - -

- - - -

. - - -

- - - -

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societltilor comercial,
aJe.�egiilor auton!me, ale co!°��iilor/societi�m� na�onale, ăle insti��oli de credit, ale grupurill
de mteres economlc. ale asoetatiilor sau fundai iifof! on' ale altor o ,� · ·• neouvemamentale: 

Unitatea Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 
- denumirea si adresa -

2.1 - - -

- - -

- . -

- . -

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asociatiilor orofesionale si/sau sindicale J 
3.1 -

-

-

-

.. 
-

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau nerettitiqîti,
detinute în cadriîl 6amdelor. 6olitice. fuiictia detinuti si denumirea oartidului oolitic
4.1 -

-

-

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanţi şi civile, obţinute sau aflate Îil derulare î
timpul exercitirii funcţiilor, mand�telor say demnitiţilor pu6lice finanţate ile la 6uget1il1 de stat, loci
şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cg capital de stat sau unde statul es1
acţionar majoritar/minoritar: I 

5.1 Beneficiarul de ronba:t: Imtitupa Ptroxhrapin 
Data Valoorea 

cootra.:tantă: careafust Ttp.Jl Durata I 

numek; pmnnele/denmitm în:reierii tolalăa 
şi� 

drumireaşi în:m:iintat CC!1ra:lUlui oo:mdului oo:ma:tului c:ontra::tulu
� ro:Jtia:tul 

1 



o 

Trtu1ar ............ _ 

- - - - - -

Soţ/9:Jţie ........... ·-
- - - - - -

Rtrle de grmul 11> ale titularului 
. . .. . .. . .. . . - - - - - -

Societăţi comen:iale/Pas:mă 
fizicăaul{mală/ � 
mmiliale' Cabinefe individuale, 
cabn-tea<Iriie, �civile 
poresionale smmdăţi civile 
pofesionalecu� 

- - - - -

limitalăcaredesfăş:Eă pofesia 
de avocat/ Organizatii
�Fumaţii! 
A .. .,.. 
. ---� 

1 > Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă. 
2> Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul,
soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet al datelor menţionate. 

Data completării 
31.03.2021 

2 

Semnătura 

.............f ·············· 




