
DECLARA ŢIE DE A VERE 

Subsemnatul/Subsemnata, 
de Inspector Principal 

BADEA COSTIN ALIN 
la 

, având funcţia 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in 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. 

Adresa sau zona rfftuJarull) 

* Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de
orenuri 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. 

Adresa sau zona  Anul Cota-Categoria* dobindirii Supraf@taJ rte 

2020 56MP 100% 

1 

Modul de 
ilobândire 
Vanzare 

TituJarul2) 











" - --

Sursa venitului: 
--

Serviciul prestat/obfect1il Venitul anual 
Cine a realizat venitul 

Nume.,adresa ,2enerator de venit încasat_ 

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

7.1. Titular 

7.2. Soţ/soţie ------
------

7.3. Copii ------

-----
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular ------

( 
-----

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 

04.05.2021 

o 

6 



DECLARA ŢIE DE INTERESE 

Subsemnatul, BADEA COSTIN ALIN , având funcţia 
de INSPECTOR PRINCIPAL la Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

CNP  , domiciliul  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul in declaraţii, declar pe propria răspundere: 

· 1. Asociat sau @ctionar la socleti1i coinefdale, compaiili/sodetiţi na1ionale, institu1fi de aedit, gI11puri I
( de interes economic. precum şi membru în asoclatU. fundatD sau alte o.- · ·-= • ., ne ruveniamentale: 

Unitatea 
- denumirea şi adresa -

l.l. ..... 

Nr. de părţi Valoarea totală a 
Calitatea deţinută sociale sau de părţilor sociale 

acţiuni şi/sau a acţiunilor 

-----

--- ---------

-----

---
-----

---
, 2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale sodetiţilor comerciale, 
• ale regiilor autonom� ale companillor/sodetitllor naţionale, ale instituţiilor de crediţ, ale grupurilor
· de interes economic. ale asodatiDor sau fundatiDor ori ale altor oianlzatD ne mveniBÎÎlentale:

Unitatea 
- denumirea şi adresa-

Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

I 

3. Oalitatea de membru în cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale
3.1 ...... 

4. Calitatea de menil>ru iii organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite,
dednute în cadrul oar.ticlelor ooHtlee.. fanctfa dednutl sl denumirea partidului oolitic 
4.1 ..... . 

1 



S. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, consultanţi şi dvil� obtJnute sau aflate în deftJlare în
timpul exercltiril functfllor, mand�telor sau demnititflor publice finanţate de la bugetul de sţat, •local 
şi din fonduri externe ori încheiate c:u sodetitf comerdale c:u capital de stat sau unde statul este 
ac onar m oritar/minoritar: 

5.1 Bereficiarul de c:ontra:t numele, 
pmwnele/cbiumireaşi � 

lib.tlar ........... ·-· 

SoţA.;o\ie .... ........ -· 

Rud! de gnrJuJ JIJ ale titulmtlui 

C Societi'ţi comniale/Pennmă Mcă 
autooz.ală/ Asociaţii fumiliale/ 
Oibinete irxiiwluale, cabime 
amare, societăţi civile pofesiooale 
sau societăti civile pofesiooaleru 
răspundere limitată care� 
µofesiare avc,;::j/ Organizaţii 
irguvemunentald fuooatii/ 
Asoci ··2) 

lnstibJţia 
contra::tmlă: 
cbiumireaşi 

� 

Pnx:edum Jl'Îil 
carea fost 
încredinţat 
oonlJam] 

lipii 
contr.aului 

Dala 
încreierii 

contra.1ului contr.ctului 

Valoorea 
totllăa 

contra:tului 

I) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2> Se vor dec lara 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 c u  soţul/soţia şi rudele de gradul I 
deţin mai puţin de 5% din capitalul social al societăţii, indiferent de modul de dobândire a acUunilor. 

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

Data completării 

04.05.2021 

2 


