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CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMATII PERSONALE  
 

                                                         
Nume  BEREZOVSKI W. ROBERT 
Adresa   
Telefon   
Fax  
E-mail  
Naționalitate  română 
Data nașterii  25.02.1967  
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   
Perioada 30.03.2017-prezent 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale  
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat Șef Birou Acte de Studii 
Principalele activități și responsabilități Conform prevederilor art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a MEN aprobat prin OMENCS nr. 3748/2016, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Perioada 17.11.2016-03.03.2017 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educaţiei Naţionale  
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 11.04.2016-17.11.2016 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat Șef Birou Acte de Studii 
Principalele activități și responsabilități Conform prevederilor art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare 

a MEN aprobat prin OMENCS nr. 3748/2016. 
Perioada 21.11.2012-16.11.2016 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat 
 

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

Principalele activități și responsabilități  
 

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 04.03.2010-21.11.2012 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
Funcția sau postul ocupat Director – Corpul de Control al Ministrului 
Principalele activități și responsabilități Activitate de control conform Regulamentului de Organizare şi funcţionare a 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării, aprobat prin OMEdC nr. 4466/2005 
Perioada 
Numele si adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
Funcția sau postul ocupat 
 
Principalele activități și responsabilități  
 

02.05.2007-04.03.2010 
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 

Perioada 18.01.2006 – 02.05.2007 
Numele si adresa angajatorului Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
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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 

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 

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 

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 
Perioada  2011 – prezent 
Numele si adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 
Funcția sau postul ocupat  

Universitatea din Pitești 
Educație 
Lector asociat  

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 
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  
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  2008 - 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 
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Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională ISCED 8 
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 7 
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 7 
Perioada 1981-1985 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Educație  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Liceului Teoretic „ Ion Barbu” Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  ISCED 3 
Perioada 1973-1981 
Calificarea / diploma obţinută absolvent învățământ gimnazial 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Educație  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Școala generală nr. 2 Pitești 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  ISCED 2 
Perioada 1994 
Calificarea / diploma obţinută Certificat privind definitivarea în învățământ, OMÎ nr. 7615/1994 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Fizică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Univeristatea București 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  - 

Perioada 1998 
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II, OMÎ nr. 4857/1998 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Univeristatea București 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  - 
Perioada 1998 
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I, OMEC nr. 4788/2002 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Univeristatea București 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională  - 
   Perioada  
 

2016 – prezent - Proiect strategic ”O nouă cultură a descentralizării 
managementului educațional la nivel național” cod  SIMS 37676 

   Calificarea / diploma obţinută Manager proiect 
   Perioada  
 
 

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

Calificarea / diploma obţinută Expert tehnic 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației Naționale 

Perioada 
 

2014 - Proiect 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  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației Naționale 

Perioada 
 

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

Calificarea / diploma obţinută Formator 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea ”Titu Maiorescu” București 

Perioada 
 

2018 Programul de formare specializată destinat cadrelor didactice 
de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice auxiliare 
”Calitate în sistemul de control managerial intern din instituțiile 
școlare” 

Calificarea / diploma obţinută Formator  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Pitești 

Perioada 
 

2014 Programul de formare specializată destinat cadrelor didactice 
de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice auxiliare 
”Evaluator de competențe profesionale” 

Calificarea / diploma obţinută Formator  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Asociația Filantropică ”Cristiana” Pitești 

Perioada 
 

2012 – 2014 Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice 
auxiliare ”Manager al sistemelor de management al calității” 

Calificarea / diploma obţinută Formator  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Asociația Filantropică ”Cristiana” Pitești 

Perioada 
 

2012 – în prezent Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, îndrumare și control, cadrelor didactice 
auxiliare ”Implementarea standardelor de control intern la nivelul 
organizației școlare” 

Calificarea / diploma obţinută Formator  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă în Educație București 
 

Perioada 
 

2010 – 2011 Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, îndrumare și control ”Gestiunea 
documentelor în unitățile școlare” 

Calificarea / diploma obţinută Formator  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic București 
 

Perioada 
 

2011 – 2012 Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere, didactic auxiliare de conducere și 
responsabililor CEAC ”Managementul Informației în unitățile de 
învățământ” 

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 
 

2009 – 2012 Programul de formare specializată destinat cadrelor 
didactice de conducere ”Controlul, sprijinul educației” 

Calificarea / diploma obţinută Formator  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Managementul informației în unitățile de învățământ 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic Argeș 
 

Perioada  2014  curs de formare ”Evaluator de furnizori de programe de 
formare 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de elavuator de furnizori de programe de formare 
Disciplinele principale studiate / competenţe  
profesionale dobândite 

COR 242408 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de 
 formare 

CCD Argeș 

Perioada  2013  curs de formare ”Manager de Proiect 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de manager de Proiect 
Disciplinele principale studiate / competenţe  
profesionale dobândite 

COR 242101 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de 
 formare 

Asociația Centrul de Resurse și Inițiative Strategice Pitești 

Perioada  2012 curs de formare continuă ”Managenet Educațional European” 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 
Disciplinele principale studiate / competenţe  
profesionale dobândite 

verificarea și validarea standardelor  privind managementul educațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de 
 formare 

Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă” Oradea 

Perioada 2012 – participare la programul de formare continuă  Programul 
Național de Dezvoltare a Competențelor de Evaluare a Cadrelor 
Didactice - DeCeE 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale  
dobândite 

Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Argeș 

Perioada  2012 curs de formare continuă ”Abilitarea pe curriculum la decizia 
școlii, la nivel interdisciplinar” 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / competenţe  
profesionale dobândite 

verificarea și validarea standardelor  privind  curriculum la decizia școlii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /furnizorului de 
 formare 

ISJ Bihor - SIVECO SA 

Perioada 2011 – participare la programul de formare continuă a profesorilor 
metodiști  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale  
dobândite 

Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Argeș 

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  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 Adeverinta 
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 
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Perioada 2004 - simpozionul „Drumul României spre integrarea europeană”   
Calificarea / diploma obţinută Diplomă „Certificate of Attendance” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Grupul pentru Integrare Europeană 

Perioada 2003 - 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 

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

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale  
dobândite 

Managementul Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Prahova 

Perioada 2009 –2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator 
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

C.O.R. 241205 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea din Pitești. 
 

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  
 

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” 

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 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

SIVECO SA 

Perioada 2002 - 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 

CCD Argeș 

Perioada 2001 - curs de abilitare curriculară  
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

metodologia predării pe baza noului curriculum național, 
proiectarea de curriculum la decizia școlii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Argeș 

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  
Aptitudini şi competenţe şi 
sociale 
 

capacitate de analiză critică şi interpretativă; 
capacitate de cercetare, imaginaţie creativă şi combinativă; 
capacitate de identificare și de analiză a problemelor critice identificate; 
capacitate de sinteză şi de interpretare a unui volum ridicat şi diversificat de 
informaţii; 
capacitatea de a lucra în echipă, de a găsi soluţii optime de rezolvare a 
sarcinilor de serviciu; 
capacitatea de asumare de responsabilităţi; 
capacitatea de prelucrare informatizată a documentelor; 
capacitatea de utilizare a metodologiei de programare şi de planificare; 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 
 

disponibilitate la perfecţionare şi autoperfecţionare; 
experienţă în relaţiile cu publicul; 
fidelitate şi confidenţialitate; 
grad ridicat de responsabilitate; 
personalitate activă, responsabilă, orientată spre soluţionare şi prioritizare; 
rezistență la factori perturbatori externi,  
gândire analitică şi de sinteză;  

 Alte competenţe şi aptitudini capacitate de a organiza, de a conduce, de a coordona, de a delega; 
competenţă decizională; 
cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale dovedite prin 
acte oficiale; 
gestionarea propriilor resurse şi dezvoltarea profesională prin folosirea 
oportunităților de învățare informală; 
implementarea cunoștințelor dobândite în vederea îndeplinirii sarcinilor 

Permis(e) de conducere Da, categoria B, 1991 
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Lucrări elaborate 
şi/sau publicate 

1. Butoi, B.; Berezovski, C.; Staicu, D.; Berezovski, R.; Marin, A. M.; Barna, E. S., ”Direct current plasma 
polymerization reactor for thin duromer film deposition”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, 
16 ( 9- 10), 1212- 1217, 2014. 

2. Ion, Florin Marius; Berezovski, Cristina; Berezovski, Robert; Heimann, Gențiana; Moisescu, Marius, ”Effects 
of Carbon Nanotubes on the Electro- Optical Properties of Nematic Liquid- Crystal Cells”, Romanian Reports 
in Physics, 64 ( 4), 1011- 1018, 2012. 

3. M. Petrovici, C. Berezovski, R. Berezovski, M. Jianu, „Levels of Understanding in Didactic Comunication”, 
Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, 406, ISBN 978-3-
901509-73-5, ISSN 1726- 9679, pp 0406, Editor B. Katalinic, Published by DAAAM International, Vienna, 
Austria, 2010. 

4. Robert Berezovski, Cristina Berezovski, Florica Orțan, ”Implementation and development of Managerial 
Control Systems in schools educational”, The 4th International Conference EDU-WORLD 2010, Education 
facing contemporary world issues, Pitesti, octombrie 2010, Procedia – Edu World 2010 181-190, ISSN 1844-
6264; 

5. Remus Chină, Robert Berezovski, ”Quality Management Of Education Vs Internal Control Management: 
Efficiency Or Bureaucracy?”, The 7th International Conference Edu World 2016, Volume XXIII, The European 
Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS e-ISSN: 2357-1330; 

6. V. Covlea, B. Butoi, D. Staicu, R. Berezovski, C. Berezovski, ”Plasma Polymerization Reactor”, Annual 
Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843- 6838, 2014; 

7. B. Butoi, M. Moisescu, D. Staicu, R. Berezovski, C. Berezovski, ”Deposition of Polymeric Thin Films By 
Means of a Direct Current Plasma Reactor”, Annual Scientific Conference Program and Abstracts, Editura 
Granada, ISSN 1843- 6838, 2014, Cod CNCSIS 332/2009; 

8. B. Butoi, D. Staicu, R. Berezovski, C. Berezovski, E. Barna, ”Characterization of Aniline and Pyrrole Thin 
Films Obtained by Plasma Polymerization”, Annual Scientific Conference Program and Abstracts, Editura 
Granada, ISSN 1843- 6838, 2014; 

9. E. S. Barna, C. Berezovski, R. Berezovski, ”The Study of the electro-optic response of 
symmetric/asymmetric Nematic Liquid Cells containing Thin Duromer Films deposited by plasma 
polymerization technique” Annual Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 
1843- 6838, 2009; 

10. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, ”Thermic Instability Induced in Thin Polymer Films 
Laid in Plasma”, Annual Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843- 6838, 
2007; 

11. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, ”Constante optice ale materiei condensate”, Annual 
Scientific Conference Program and Abstracts, Editura Granada, ISSN 1843- 6838, 2008; 

12. C. Berezovski, R. Berezovski, ”Tehnici inovative de control a orientării moleculelor de cristal lichid pe 
suprafeţe polimere”, Simpozionul „Chimie şi tehnologii curate”, Buletin Științific ISSN 1453-1151, Pitești, 
2009; 

13. E. S. Barna, C. Berezovski, R. Berezovski, ”The Study of the Electro-Optic Response of 
Symmetric/Asymmetric Nematic Liquid Cells Containing Thin Duromer Films Deposited by Plasma 
Polymerization Techique”, The 9th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials 
Science (IBWAP), Constanța, Romania, 2009, ISBN 978-973-614-507-0; 

14. V. Barna, C. Berezovski, R. Berezovski, ”Polyaniline Thin Films Deposited by Plasma Polymerization; Role 
of Delocalized Electrons in Polyaniline – Nematogen Cyanobiphenyls Interaction”, The 8th International 
Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science (IBWAP), Constanța, Romania, 2008, ISBN 
978-973-614-415-8; 

15. C. Berezovski, R Berezovski, ”Cristale lichide feroelectrice”, Sesiunea Anuală de Referate şi Comunicări 
Știinţifice Creativitate şi Inovaţie în Învăţământ, Suceava, 2009, ISBN 978-973-1852-96-5; 

16. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Emil Barna, “Thermic Instability Induced in Thin Polymer Films 
Laid in Plasma” Bucharest University Physics Department 2007 Meeting, ISBN 978-973-8905-25-2; 

17. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, “Efectele globalizării asupra educației din România”, Sesiunea de 
comunicări științifice cu participare internațională, Târgu Jiu 2007, ISSN 1842-4856, Cod CNCSIS 718; 

18. F. Cristea, R.C. Ionescu, A.I. Negru, A.G. Perde, H.Popa-Bota, A. Stoica, L. Vasilescu, I. T. Vultu, M.V. 
Zamfir, R. Berezovski – coordonator, ”Control în sprijinul educației. Proceduri”, Editura Galaxia 
Gutemberg, 2011, ISBN 978-973-141-377-8; 

19. 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, ISBN 973-8029-
53-8; 

20. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse pentru examenul de bacalaureat, 
Revista Societății Naționale de Fizică  “Evrika”, nr. 5-6/2005, ISSN 1220- 4935; 

21. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse pentru examenul de bacalaureat, 
Revista Societății Naționale de Fizică  “Evrika”, nr. 5-6/2003, ISSN 1220- 4935; 

22. Cristina Berezovski, Robert Berezovski, Doina Mola: Subiecte propuse pentru examenul de bacalaureat, 
Revista  Societății Naționale de Fizică  “Evrika”, nr. 2/2003, ISSN 1220- 4935. 
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Informaţii 
suplimentare 

Am fost membru în  două proiecte de cercetare, 2007- 2010: 
• Contract PN II 77 – 048 „Metamateriale. Cristale lichide în cavități acordabile cu microunde;  
• Contract PN II 77 – 023 „Studiul stărilor confinate CL – Polimer; Efecte lasing”. 

  În perioada 2008 – 2012 am participat la activități în domeniul educației după cum urmează:  
• propunere de subiecte de fizică pentru etapa județeanăe a olimpiadei de fizică; 
• propunere de subiecte de fizică pentru etapele județene ale olimpiadei deastronomie și astrofizică; 
• propunere de subiecte de fizică pentru concursul interdisciplinar ”Impuls Perpetuum”; 
• revizuirea programelor de fizică pentru clasele  VI- VIII; 
• colaborare cu inspectorul general de specialitate la elaborarea ghidului pentru introducerea TIC în 
programele de fizică; 
În perioada 2006 - 2008 la activități în domeniul educației după cum urmează; 
• propunere de subiecte de fizică la gimnaziu pentru etapa județeană a olimpiadei de fizică 
• propunere de subiecte de fizică pentru concursul interdisciplinar ”Impuls Perpetuum”; 
• 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 în diferite comisii organizate de Ministerul Educației Naționale: 
• OMEC NR 5632/2005 privind constituirea comisiilor de lucru pentru elaborarea unor proiecte legislative; 
• OMEN NR. 3295/2013 privind constituirea și componența Grupului pentru prevenirea actelor de corupție în 
educație; 
• OMENCS NR. 3674/2016 privind numirea Comisiei de elaborare a subiectelor și baremelor de concurs 
pentru ocuparea funcției de inspector școlar general din cadrul inspectoratelor școlare, la concursul organizat 
de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada 11-13 mai 2016; 
• OMENCS NR. 3780/2016 privind numirea Comisiei naționale din cadrul examenului național de definitivare 
în învățământ sesiunea 2016; 
• OMENCS NR.5222/2016 privind numirea Comisiei de elaborare a variantelor de test grilă de evaluare a 
aptitudinilor cognitive și a competențelor manageriale ale candidaților participanți la concursul pentru ocuparea 
funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar și de elaborare a 
baremelor de evaluare, sesiunea septembrie – decembrie 2016; 
• OMEN NR. 5576/2017 privind desemnarea membrilor Comisiei de negociere pentru atribuirea acordului 
cadru de achiziție publică pentru serviciil de suport tehnic și mentenanță necesare în perioada 2018-2021 
pentru sistemele informatice din învățământul preuniversitar EduSal, PMIPN,ȘI SIIIR;  
• OMEN NR. 3100/2018 privind constituirea Grupului de lucru pentru analizarea modificării sau adoptării unor 
acte normative; 
Am participat la activităţi organizate Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş; 
• 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 avut publicaţii în revista Societăţii Naţionale de Fizică „ Evrika”; 
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.  

 


