
DECLARA ŢIE DE A VERE 

SubsemnatuUSubsemnata, ROBERT BEREZOVSKI , având_ funcţia 
de ŞEF BIROU ACTE DE STUDU la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

·· CNP
AP.14

 , domiciliul  

cunoscând prevederile nrt. 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 declnra inclusiv cele aflate în alte ţări.
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• 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. 

I �DII 
A.6res&1 SâQ. zonll! (lletegorial"' dbl>lnditit ' 

1 1993 

1 2013 

! 
Sup�fJlfll] 

80m2 

50m2 

€ofit- li Moii ul! d� 
., 

• 1rffâbum.l.1.>' I 

năr:fe i do&inlllte
I 

ROBERT 
1 cumpărare BEREZOVSKI

ROBERT 

1/2 cumpărare BEREZOVSKI
CRISTINA 
BEREZOVSKI 

• Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de
producţie. 

*2) La 11Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor. 
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5.2. Soţ/soţie 

6. Venituri din activită/i ggricole

6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie 

fflne,a rcâlizatlveniful li Sanal venitului: 
Nume. 11dr�1 

· Sef.viciitl pi:es1-f/obiectuli Venitulanq@l i

.2ţneqtor1-ae venit! ,.. ÎncasaÎI ! 

!- V�nituri din premii şi din jocuri de nor.oe 

. 7 .1. Titular 

7 .2. Soţ/soţie 

7.3. Copii 

8. Venituri qin qltg surse

8.1. Titular

8.2. Soţ/soţie 

18.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau 
caracterul incomplet ni datelor mentionate. 

Data completării 
_/f/.oC '2o2J 
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DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul/Subsemnata, ROBERT BEREZOVSKI 
de ŞEF BIROU ACTE DE STUDII la MINISTERUL EDUCAŢIEI 

, având f unctia 

CNP 
 

 , domiciliul 

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere: 

1l. �cmiat l8.IIJ..a�oJUm 1� sooiet!fiii comegcfale, cqm_panli1sociefiîiî naffoQle, institiltji: d� ţ� griqpunl ae 
inter.es,cconomin. ntecum,s11 meml>iiUl m-�iatID fundafii sau ·alte onzanizafii neouve11namentale: 

Unitatea 
Nr. de părţi Valoarea totală a 

- denumirea şi adresa -
Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale 

de actiuni si/sau a acţiunilor 
l.1. ..... nu este cazul 

l-. �Q!tea ele memb� m oi:gan�le «e conducere, �alilinlsuue şi comol •ale sQCiefiJilo11 come�iale, ale 1 
regiilo� aufonome, ale compamiloîi/soci'etfîfi(bi, naţionale, ale insfitajllot de credit; ale pupnlilloa; 4e infe• • 
economi� ale •· .... loi sau,funda)tiîlor. olii, ale alfot o- D8u;ve111amemale: 

Unitatea 
Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

- denumirea şi adresa -
2.1. ..•.. nu este cazul 

8. ©alitateaJd'e membllUiîn cadrulfasoctatlllb11 orofesionale si/sau sfndîcale
3.1 ...... nu este cazul 

I 
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4 .• <!:alitateaJ cfe mem6FUJ în ocganele de co.n.du:cei'e, a:Bmîiusmu:e şif control, retibuffe sau: neliefllitiuife, 
i definute ÎDl oaclmll oantiifelo� mlitfce.. funătia. detmutl. s� dennminaJ rumfitt.uliil'.liolific 

4.1.. ... . nu este cazul 

� €ontli8.ofe, înclbsiY cele ae pisten�,jpridi� consplOµiffi,f-yr.idi� consultşnffii,şilcifil� o�pnufe oii af11Jte 
în dengjal'e înJ timnull exer.citâ'riil funcfjlloi;, m@.D<l3telo11 sau demnitA'filo- pu61ice fimmtate de I bqgeflll a@ 
stat; locşl ş� dfu fondllllbexfeţn� ori înc1ieiafe cw.sod"eti1fi comeliCiale eul e&J!itaD ae •t s@n �n,a'e· �fu este 
acfi'o!UUl ma:wi:tw-J.ffibior,fbjjj: 
5.1 Beneficiaul de anra:t runde, I l-.+ire. I Prcxmuramn I Tnd l Dala I Duram I Valoorea
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�e'denumireaşia:lresa cotl!Jl:da Jlă areafu5t anra:tului îrrheierii oontractului tolalăa 
denumirea şi hmiinţat anra:tului cotira:tului 

a:lresa cmtra:tu1 
Trb.1a- ..•..••.••• ,_ 

nu este cazul 

Scţl� ....•..•.... _ 
nu este cazul 

Rooe de� 11>a1etitu1atu1ui 
•• •••••• •• • ♦ nu este cazul 

Sociefăp cxmn:iale/1\mum.fim 
aulrl'i2alăf � mmiliale'Olbinete 
mviduale,cabinâeimcă; � 
civile pofesiooalesau oocief4i civile nu este cazul 
polesiooaleru rap.n:lere limitiăcare 
resfăşoolăpofesiade8YOC2l/�i 
00!)\ 'FlfXlâW:4. . . ....

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. Nu se declară contractele 
societăţilor comerciale pe acţiuni la care declarantul împreună cu soţul/soţia şi rudele de gradul I deţin mai putin de 
5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acţiunilor. 

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

Data completării 
/9.os.2021 
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