
DECLARAŢIE DE INTERESE 

UNIVERSITATEA .BABEŞ BOlYAI"
CLUJ-NAPOCA DIRECŢIA RESU�E UMANE

N�. lnre1._1:re ....... i...f .. n,···-······;Jf}.··
Ziua •••• ..Y, ...... Luna ..• /2 .. Y(. ••. Ar,,uf ........ J

SubsemnatuJ/Subsemnata, CICEO Georgiana, având funcţia 
de prodecan la UBB, Facultatea de Studii Europene, 

CNP domiciliul CLUJ NAPOCA,  

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

[ 1. A"',r·( �t< �OOl{U la iod�titţl C&Wet-C�� c,;mpuii/50i:J�taţi o•fkm� butifn_pl :_q.e crMi� VUP"ri de 
inu� -crn�omk.,, P�.t! mrmbru � it�p� fo,ul.atii �au .dte oiaanua_tihttt\l\,t"ma�tate: .. ' 

u ·1atea 
Nr. de părţi Valoarea totală ant Calitatea deţinută sociale sau părţilor sociale - denumirea şi adresa - de actiuni si/sau a actiunilor 

2. Ciaduit� dt- • mcmbn, �n -;ri;neJ� d"t coitd��,, ,a.-..i:u;i;-;...;,i ·�tNJJ •le -u�te.U� �rclale, ale
re�mo.• ltOOHUt\'l� ale tor..p�••l<ktisO(t��tilo .. ,Pa(1'',mjif'4 -� m:irnctf,Jtrtr ·ur, i�tt,.. .ale �)iuikir'd� interes
f;Cl)jfOlBJc;, .. � HOCiafidi>r IJ&i.l fkffllttti1l41r m-1,tie --�)r •lf"ft�allY,ilţt:UVrl'rllllR�ltaUte� .

Unitatea 
- denumirea şi adresa - Calitatea deţinută Valoarea beneficiilor 

2.1 ...... 

3. Calitatea de membru Îfl cadrol ataociatiilor orofesJ01tAle şi/sau�.,_� 
r-Asociaţia Română de Re'laţii Internaţionale şi Studii membru

--------.-----------------

Europene (ARRISE)/ ECSA România 

4. Callta(ea· de membru )'n un(anele dţ · cond�ere, admţni�are _ si irontrol, retrihufte. ••�· nereta-ibuite,
detinute în clldrul ·oartidef\lr politice, functia definută si tknumirea partidului poUnc·. . . - -· · . · · 
4J ..... , 

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţi juridică, conşnltanţi juridică, consultantă şi civile, obţinute ori aflate
în derulare ÎIJ timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice rmanţate de la bugetul de
stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu sociedţi comerciale cu capital de stat sau unde statuJ este
actionar majoritar/minoritar:
5.1 Benefriarul decootra=t � 
rn>n, ......... wc1atumireasi ooresa I l Proctmapin I Tpd careafust cootractului

1 

Vabm.>a 
tdalăa 



Titular ............... 

Soysoţi.e ............... 

Ruoodegradull1)aJe1itumului 
............ 

SociemţicarecialdPetsoonăfizicii 
auta-izată/ �familialelCabinete 

� cabioote� socielăti 
ciweproresicmlesausociaăţicivile 
pofesiooale ruraspurxifrelimilatăcare 
ciempuăprofimi.ooavocm!Orgatifmtii 

. - - .. . . . .,,,
TV'OI � rlllllUallJI , 

dmumireaşi încredintat cmtmdului 
adresa C001ladu1 

1> Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.

CCl1bactu1ui 

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 puţin 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 menţionate. 

Data completării 

12.06.2019 
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