2 û /b / S'-oJ-fr/ţ
¡DECLARAŢIE D E A V E R E

Szabo Gabriela

Subsemnatul/Subsemnata,
de
Consilierul Ministrului

la

având funcţia

Ministerul Tineretului si Sportului

cunoseâj:;: preţ edenic ari. 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 aliaţi în întreţinerea acestora.
I. Bunuri imobile

1. T ere n u ri
NOTA:
Se v or declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

A d resa sau zu au

Categoria*

Anul
dobândirii

Suprafaţa

Cotaparte

M odul de
dobândire

Petrachioaia

1

2006

7.3 ha

cum parare

Gagii- Creata

1

2007

7.200mp

cum parare

Dascalu

1

2005

2 ha

cum parare

Titularul"
Gyongyossy
/.soit /
Szabo Gabriela
Gyongyossy
/s o it /
Szabo Gabriela
Gyongyossy
/s o it /
Szabo Gabriela

*
Categoriile indicate sunt: (1 ) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri
extravilane, dacă se ai:à în circuitul civil.
*2) La " fitular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul),
iar în ca/e! bunurilor în eoproprietale, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

NOTA:
Se vor declara inclusiv cele aliate în alte ţări.

A dresa sau zona

Categoria*

Anul
Suprafaţa
dobândirii

Cotap a rí e

Modul de
dobândire

Titularul

-n

J

Bucureşti

1

2013

180 mp

Dare in plata

Gyongyossy/Szabo

Voluntari

1

2013

97.84

Dare in plata

G y o ngy o ss y/S zabo

Corbeanca

2

2003

400 mp

cumparare

Gyongyossy/Szabo

Bucureşti

1

2009

120 mp

cumpărare

Gyongyossy/Szabo

* 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 c o proprietate, eota-parte şi numele coproprietarilor.

ii. Bunuri mobile
Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de
transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

8. .

Nai ura

Marea

Nr. De bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

Autoturism

Maserati

1

2004

cumparare

Autoturism

Mercedes A

1

2007

cumparare

-

-

*•

2.
iîunu ri sub form ă (ie m etale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă
numismatică* obiecte care fac p a r te din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare
în su m ată depăşeşte 5.000 de curo
NOTĂ:
Se vor menţiona toate bunurile aliate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României
la momentul declarării.
Descriere s u m a ră

-----

;

‘
■’ ...............
Anul dobândirii

. . ---

Tablouri

2002-2010

10,000 EUR

Ceasuri

2000-2010

6,000 EUR

Bijuterii

1990-2010

25,000 EUR

Valoarea estimată

-

111.
.siinuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de curo fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în
ultimele 12 luni
Natur:, bunului
înstrăina:

D ata
în s tr ă in ă r ii

Casa

2013

Persoana către care s-a
înstrăinat
Nicolescu Olga
Nicolescu Emil

F o rm a
înstrăinării

Valoarea

V anzare

329.000 EUR

IV. Active financiare
8.

.

C onturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi
investire, inclusiv cârdurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte
5.000 de curo

NOTĂ :
Se vor declara inclusiv cele aliate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.
Instituţia care ad m in is tre a z ă
şi adres:: acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în an u l

Sold/valoare la zi

Banca Transilvania

2

RON

2009

445.61

ING Asigurări

Jo
J

USD

2003

RON

2009

6.943
3.577
3.577

J

RON

2010

7.001

Fond deschis de investitii Stabilo

Unicredit Tiriac Bank
o
J

RON

2008

1.675,91

3o

RON

2007

3.573

BCR Obligaţiuni

Jo>

RON

2009

12.552

BRD

2

CHF

201 1

2.797

BRD

2

USD

2008

14.368,83

BRD

2

RON

2008

1.965

BRD

2

EUR

2007

4.191,29

BT

2

EUR

2008

66.72

Rai Hei sen Bank Romania Activ
Fond deschis de investitii BT Maxima

^Categoriile indicate suni: (J ) cont curent sau echivalente (inclusiv carcl); (2) depozit bancar sau
echivalente;
(3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fo n d u ri private de pensii sau alte sisteme cu
acumulare (se vor declara jele aferente anului fisc a l anterior).
2.
Masniuentc, in vas ti (ii directe şi împrumuturi acordate, daca valoarea de piaţă însumată a tutur
acestora depăşeau* 5.000 de curo
NOTĂ:
Se

i'V

,lc '.i;ira

i\ investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titiu/sock-tulea în care persoana este
acţionar s;.u asociat/benefieiar de împrumut
Împrumut acordai Soeietatii GSZ Management

împrumut acordai Soeietatii GSZ Management

împrumut acordat Atlantis Club& Spa SRL

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

o
J>

100% Gyongyosy
Zsolt / sot

o
J

100% Gyongyosy
Zsolt / sot

Jo

100 % Gabriela S/.abo

Valoarea totala Ia zi
07.12.2006/ 171.000
EUR/STINS PRIN
DARE IN PLATA
13.02.2007 /270.000
EUR/STINS PRIN
DARE IN PLATA
499.300 EUR

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii ile valoare deţinute (titluri de stal. certificate, obligaţiuni); (2)
acţiuni sau pârli sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Aite active p r o d u c ă t o a r e de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de curo pe
an:

V. ./a to n ;
Debite, ipoteei, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte
asemenea bunuri, (iacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de curo
NOTA:
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.
C re d ito r

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

13RD

2008

2014

99.942,52 EUR

Vi. C adouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din
partea u n o r persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau
instituţii u.btiee
. a. e ii sau străin e, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât
cele ale an
, i \ J a Ma .¡ o r a .o a r e individuală depăşeşte 500 de curo*

Cine u realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

1.1. Titular

EA

Serviciul prestai/Obiectul
generator de venit
Membru Consiliu
CADOU CEAS OMEGA

Venitul anual
■
încasat
2300 CI IE

Nu este cazul
1. 2 . Soţ/soţie

1.3. Copii

*Se exceptează c/e la declarare cadourile şi trata (iile uzuale prim ite din partea rudelor de gradul î ş i al 11-lea

Vii. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat
(potrivit ari. -ii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Serviciu; \>res ia t/Obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

Salariu secretar federal

3.161 RON

Salariu consilier

24.349 RON

Salariu consultant sportiv

24.000 RON

Salariu antrenor federal

18.566 RON

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sursa verii tu Iui:
numele, adresa

Cine a realizat vcuirui
I . Veni/uri din sa/arii
1.1. Titular
Szabo Gabriela
Szabo Gabriela

Federaţia Romana de Atletism
Str.Dr.Primo Nebiolo nr.2 seci 1
Ministerul Tineretului si
Sportului

1.2. Soţ/soţie
Gyongyossy /.soit
Gyongyossy /s o it

Asociaţia Sportiva Atlantis
Fitnes&Lil'estyle
1‘cderatia Romana de Atletism
Str.Dr.Primo Nebiolo nr.2 scct 1

1.3. Copii

-

2. Venituri din activitâ(i independente
2.1. Titular
2.2. Soţ/soţie
3. Venituri din cedarea fo lo sin ţei bunurilor
3.1. Titular
3.2. Soţ/soţie
4. Venituri din investiţii
4.1. Titular
4.2. Soţ/soţie
5. Venituri din pensii
5.1. Titular
5.2. Soţ/soţie
6. Venitui7 din activitaţi agricole
'
6.1. Titular

6.2. Soţ/soţie
Sursa venitului:
Nume, adresa

Cine a realizat venitul

Serviciul prestat/obiectul
generator de venit

Venitul anual
încasat

-

-

7. I ’enituri din prem ii şi din jocuri de noroc
7.1. Titular

-

1.1. Soţ/soţie

-

7.3. Copii
8. Venituri din alle surse
8.1. Titular
Ministerul Tineretului si
Sportului

Szabo Gabriela

Szabo Gabriela

Szabo Gabriela

Szabo Gabriela
Szabo Gabriela !
Gyongyossy /.soli
Szabo Gabriela

Contract cesiune drepturi de
autor: PRAIS CORPORATE
COMMUNICATIONS
20.09.2013
Contract cesiune drepturi de
autor: SC SKEPSIS
ADVERTISING
SRL/21.08.2013
Convenţie Civila de prestări
servicii ACTA VIS SRL

Renta viagera

86.438 RON

Prezentări de specialitate

4.486 RON

Discurs motivational

2.500 EUR

Discurs motivational

1.176 EUR

Contract cesiune noiembrie
2013 Antecontract vanzarc
Gabriel loncscu Bucureşti
-cumparare
Susţinerea
unei prezentări
Contract cesiune de autor
in calitate de Campion
Mc.Cann Profesional Com.SRL
Olimpic
01.10.2013

55.000 EUR

2.000 EUR

OC
Lo
.j

8.2. Soţ/soţie

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau
caraeterm incomplet al chitelor menţionate.
Data completării

p / / Jf-OS-Ub
DECLARAŢIE DE INTERESE
Subsemnatul/Subsemnata,
de
Ministru

Szabo Gabriela
la Ministerul Tineretului si Sportului

, având funcţia
,

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri d
interes economic, precum şi membru în asociaţii, func aţii sau alte organizaţii neguvernamentale:
Nr. de părţi
Valoarea totală a
Unitatea
părţilor sociale
sociale sau
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa şi/sau a acţiuniloi
de acţiuni
1 Relational Trading SRL
1000
10%
asociat
20.03%
2 Atlantis Fitness & Lifestyle SRL
asociat
2003

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ai
regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de intere
economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:_____________________
Unitatea
Valoarea beneficiilor
Calitatea deţinută
- denumirea şi adresa 2.300CH
2. Asociaţia Europeana de Atletism
Membru in Consilul
cadou ceas omega
Executiv
I.A.A.F
Membru Comisa de Femei
-

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale
3.1 Asociaţia Europeana de Atletism. Membru in Consilul Executiv
I.A.A.F. M embru in comisia de femei

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuiti
deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic_____________________
4 .1 ........Nu este cazul

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpi
exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fondui
externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţiona
5.1 Beneficiarul de contract: numele,

Instituţia

Procedura prin

Tipul

Data

Durata

Valoarea

prenumele/denumirea şi adresa

contractantă:
denumirea şi
adresa

careafost
încredinţat
contractul

contractului

încheierii
contractului

contractului

totală a
contractulu

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

Sot/sotie..................

Rude de gradul 11*ale titularului

Societăţi comerciale/ Persoană fizică
autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete
individuale, cabinete asociate, societăţi
civile profesionale sau societăţi civile
profesionale cu răspundere limitată care
desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii
neguvemamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)
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.

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

Data completării

Zl.Ob.loUi....

