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CICEO Georgiana, având funcţia 
la Facultatea de Studii Europene, UBB, 

domiciliul CLUJ NAPOCA,  

cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere 
că împreună cu familia1> deţin următoarele: 

r 

*1) 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.

Ad 
-�--

Tltlllarut 1 > 
-· - --

Ciceo David 
Săcuieu 3 2007 4.029 mp 1/2 cumpărare Ciceo Geor iana 

Ciceo David 
Baciu 1 2005 9.932 mp 1/2 cumpărare Ciceo Geor iana 

Ciceo David 
Zimbor 5 2012/2013 30ha 1/2 cumpărare Ciceo Geor iana 

Jichişu de Jos 5 2013 50.600mp 1/1 moştenire Ciceo David 

* 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 ·-
-
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Ciceo David Cluj-Napoca 2 2007 ·244mp 1/2 cumpărare Ciceo Geore:iana
Bucureşti 1 1/8 moştenire Ciceo Georgiana 

* 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. 
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II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport

care sunt supuse înmatriculirii, potrivit legii 

..,,...,---------------------.------,...,...,.--------....,.,...---�---

...... Mara 

Autoturism ww 

Modul de dobândire ,. r. de buclli nul de &briălfie 
�F-= .. ==--= ..... --=---.. 

1 2006 
Contract de vânzare / 

cumpărare 

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de arti şi de cult, colecţii de artă şi
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare 
însumată depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul 

României la momentul declarării. 

Bi" uterii Ciceo Geo 9.000EUR 
Tablouri 6.000EUR 

ID. Bunuri mobile, a cilror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în 
ultimele 12 luni 

�rfj
lum 

----

12.2019 Chezan Liviu 3.200EUR 
A artament 09.2019 Ciceo Ioana 

Bani 08.2019 Ciceo Ioana 150.000RON 
Bani 08.2019 Ciceo Andrei 80.000RON 

IV. Active financiare
1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire,

inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau institu · i financiare din străinătate. 

2 RON 2004 
1 RON 
1 RON 

Banca Transilvania 
1 RON 
2 RON 

2013 

1 EUR 
1 EUR 

Banca Transilvania 

1 
RON 
EUR 

2 
RON 
EUR 

2014 

2015 

2 

87.860 
104.765 
131.236 
19.990 
10.728 
1.962 
810 

86.643 
7.300 
3.272 
536 



*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau
echivalente; ( 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. 

l( 
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*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau părfi sociale în societă/i comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal. 

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

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, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acwnulate în străinătate. 

First Bank 2007 2033 131.500 EUR 

Banca Transilvania VisaGold 33.755 RON 

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate taţi de valoarea de piaţi, din
partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau 
instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele 
decât cele ale angajatorului, a ciror valoare individuală depăşeşte 500 de euro* 

Cine a realizat un.itul 
Sinu veaiiului: �icial pratat/Obieitiil - \' eriinil anauâl, -
.numt�iadre:s» -· a�dtor dt:venil _jp_ţ.a�t .. ; 

� ""- ca;,-; 

1.1. Titular 

1.2. Soţ/soţie 

1.3. Copii 

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-
ka.
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VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare) 

NOTĂ: 
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. 

� .lf.J 
�.o-;_,;. ... Ve�-.uat: l

',t :;-�� -, T ·- -- . ?--= .J tacaat l 

I. Venitwri diR .ftQ/arii

1.1. Titular 

Universitatea Babeş-Bolyai 

1.2. Sot/sotie 
Aeroportul International 

Avram Iancu Cluj 
1.3. Copii 

2. Venituri dm actiwt6Ji indeoendenle

2.1. Titular 

2.2. Sot/sotie 
Asociatia Aeroporturilor din 

Romania 
U

n

iversitatea Babeş-Bolyai 
J. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

3.1. Titular 

3.2. Sot/sotie 

4. Venituri din im,esti/ii

4.1. Titular 

4.2. Set/soţie 

5. Venituri din oer.sii

5 .1. Titular 

5.2. Sot/sotie 

6. Yeniluri dtn acttvlfdti -�� :.. .. le

6.1. Titular 

6.2. Soţ/soţie 

a.. 'ft■lta•t tmlll ... 
APIA 
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7. Vemlurl din ,:,remii si din iocuri de noroc

7 .1. Titular 

7 .2. Sot/sotie 
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Conferentiar universitar 
142.316RON Prodecan 

Director General 164.319RON 

Preşedinte 64.115RON 

cadru didactic asociat l.572RON

9.902RON 
� �ebfettul Vealtul uw.�:,

-� � ����
_ _....�--
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7.3. Copii 

8. ·veml'Ul'i din alte surse

8.1. Titular 

restituire asigurare 13.407RON 

8.2. Sot/sotie 

8.3. Copii 

Ciceo Andrei donatie 80.000RON 

bursă 750RON 

premii scolare 500RON 

alocatie 1.800RON 

cadouri l.000EUR

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

Data completării Semnitura 

25.05.2020 
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