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DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul cc.Petru Berbece, 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 proprie răspundere că 
împreună cu familia1 > deţin următoarele: 

*I) 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. 

Aares�s�u 
Categoria* 

Anul 
Suprafata Cota-parte 

Moaulde 
Titular.uln 

zona dobândirii dobândire 

3 2007 2250 1/2 
Act donatie Petru Berbece ½ 

parinti nr. I 079 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 (titularuli 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. 

Adres!sau 
Categoria* 

Anul 
Suprifata 

Cota- Modul de Tituh}îtuJ.2>
zona dobândffli parte dobândire 

 2 2008 270 1/2 Construire 
Petru Berbece ½ 

Liliana Berbece ½ 

 I 1999 56 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, iabturi şi alte mijloace de transport
care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii
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Institgţia cşre administreazi 
'Fipul* Valuta Deschis în· ��ul Sold/valoaţre � zi 

si adresa acesteia 

BRD P.Neamt, Str.Republicii, nr.5 2 
Dec 2014 

22104,44 euro 
Titular Liliana Berbece 

BRD P.Neamt, Str.Republicii, nr.5 2 lei 
2018 

1236,57 
Titular Liliana Berbece 

BRD P .Neamt, Str.Republicii, nr.5 1 lei 
2019 

384,84 
Titular Liliana Berbece 

BRD P.Neamt, Str.Republicii, nr.5 1 lei 
2019 

0,00 
Titular Petru Berbece 

- - - - -

- - - - -

*Categoriile indicate sunt: (]) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalenle; (3) fonduri de investi/ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor
acestora depăşeşte 5.000 de euro

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate. 

Emitent titlu/societatea in care persoana este 1, 
'Dipul* 

Numb de titluri/ 
V�o�� toq)J la zi 

actionar sau,asociat/1:>eneficiar de împrumut 1: cota de participare 

- - - -

- - - -

- - - -

*Categoriile indicate sunt: (]) hârtii de valoare de/inule (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2)
ac/iuni sau păr/i sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe
an:

........................................................ .... nu este cazul. ... . ......... ......................................... . 

NOTĂ: 

Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate. 

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, daci valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro
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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 
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DECLARAŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul cc.Petru Berbece, având funcţia de Consilier IA-Personal con���� 
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 societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credi
grupuri de interes economic, precgm şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizat
iiemvemamentale:

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a actiunilo1 
1.1 - - - -

- - - -

- - - -
- - - -

- - - -

- - - -

2. C�litatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor- comer.cial•
ale regiilor. aţutonome, ale companiilor/societăţ:Uor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilo
de interes economic. ale asociatillor sau fundai illor ori ale altor onzanizatii netruVernamentale:

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea si adresa -
2.1 - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

3. Calitatea de membru în cadrul asocian11or orofesionale si/sau sindicale
3.1 -

-

-

-
-

· 4. Calitatea de membru în organele 4e coii.ducere, administrate şi contro.I, retribuite sau �eretribui1 ·
detinute în cadrul nartiaelor- oolitice. functia detinuti si denumirea nâmdulirl oolitic
4.1 -

. 
-

-

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridici, consultanffi şi civile, obţinute sau aflate în derulare i
timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau dem�itiplor. publice finanfi.lte de lş bugetul de staţ, Io�
şi clin fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau un(Je stştgl esl actionar majoritar/minoritar: 

5.1 Beneficiarul de oontioct Jnslitupa PJocedura im Dala 
I 

Valoore-a 

mmele, paumele/cbumirea 
cmtJ:a::tantă: careafoot Tlp.11 

Îlxkierii 
Dlrcita 

totalăa 
şiooresa 

denumireaşi irmdi:tJţat oontra:tului 
c.mmdului cmtra.:tului contra:tulu

ooresa oontra:tul 

1 



o 

(.) 

Tt1l.11ar •. ··· ·······-

- - - - - -

Soţ,'�e ............ _ 
- - - - - -

Rwede grajul JI) ale titularului 
. . .. . .. . .. . .

- - - - - -

Scx:idălicrnm:iale'PeraBlă 
fiikăaJlrmalăfMX:iapi 
mmiliale/ Olbirete mvidua1e, 
cabirete INriare, � civile 
pufesiomle Slllmaăp civile 

puresionalecu� 
- - - - - -

limi1atăcme�puresia 
de avocat/ Oiganizapi 
�F� 
A • ••'h 

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 
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