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Miºu Negriþoiu garanteazã
pentru “Omniasig”,

societate cercetatã pentru fals
l Peter Hagen, CEO-ul VIG, a criticat PAID, cu o zi înainte ca procurorii sã cerceteze “Omniasig”
pentru prejudicierea PAID l Asiguratorul antedata poliþele facultative ca sã evite poliþele PAID,
impuse obligatoriu, începând de vara trecutã l Omniasig: “Toate poliþele emise de companie sunt
sigure ºi valide” l Parlamentul menþine un ºef urmãrit penal la sectorul asigurãrilor în ASF

A
utoritatea de Suprave-
ghere Financiarã (ASF),
instituþia responsabilã
cu supravegherea pieþei

asigurãrilor, cea care ar fi trebuit sã
previnã scandalurile rãsunãtoare
scoase la ivealã cu ajutorul procuro-
rilor, a transmis, ieri, un mesaj de
“asigurare” cãtre clienþii “Omnia-
sig” - societate acuzatã de falsifica-
rea poliþelor pentru locuinþe -, prin
vocea preºedintelui Miºu Negriþoiu.

Procurorii ºi poliþiºtii au fãcut,
miercuri, 49 de percheziþiile la sedii
centrale ºi la sucursale ale Omniasig
din Bucureºti ºi din toate judeþele,
într-un dosar în care a fost începutã
urmãrirea penalã pentru abuz în ser-
viciu ºi fals intelectual.

Fãrã sã explice de ce, din nou,
ASF nu a fost pe fazã în sesizarea ºi
sancþionarea neregulilor, adicã,
simplu, în îndeplinirea sarcinilor sale,
Miºu Negriþoiu a spus presei ce bunã ºi
frumoasã este “Omniasig”, concurând
echipa de PR a companiei: “ASF a
urmãrit permanent evoluþia socie-
tãþii «Omniasig» ºi a fãcut recoman-
dãri, a intervenit când a fost cazul.
Drept urmare, societatea este bine

capitalizatã, acþionarii au adus peste
100 de milioane de euro, în ultimii
doi ani, îndeplineºte criteriile de pru-
denþialitate legale, are o bunã cotã de
solvabilitate ºi lichiditate. Din infor-
maþiile pe care le avem, are constitu-

ite ºi rezervele tehnice suficiente.
Ne-am întâlnit cu conducerea so-

cietãþii ºi cu acþionarul ºi, din nou,
ne-au asigurat cã ºtiu ce au de fãcut,
coopereazã pentru rezolvarea ace-
stui caz ºi vor lua toate mãsurile ne-

cesare pentru ca posesorii de poliþe
sã nu aibã de suferit”.

Preºedintele ASF a precizat cã
intervenþia sa are scopul de a asigu-
ra publicul, consumatorii de pro-
duse de asigurãri ºi cl ienþi i
“Omniasig” cã situaþia este sub
control: “Ne-am asigurat cã nici
unul dintre posesorii acestor poliþe
nu vor avea de suferit ºi nu vor fi
afectaþi. Este vorba despre poliþe
de asigurare de locuinþã.

Numãrul acestor poliþe este mult
mai mic decât cel vehiculat în presã,
la fel ºi numãrul celor implicaþi”.

Domnul Negriþoiu a mai spus:
“Noi suntem primii care vrem ºi ur-
mãrim sã nu se întâmple fraude în
piaþã. Am colaborat ºi colaborãm în
continuare cu Parchetul rezolvarea
acestei situaþii individuale. Acelaºi
lucru îl face ºi societatea”.

Deºi a spus cã nu va prelua între-
bãri din partea presei, preºedintele
ASF a oferit câteva rãspunsuri am-
bigue, la finalul declaraþiei sale de
ieri.

ADINA ARDELEANU

(continuare în pagina 3)

FMI: Franþa nu
trebuie sã se abatã
de la tãierile de
cheltuieli publice

Guvernul francez riscã sã eºueze
în atingerea þintei de reducere a chel-
tuielilor bugetare cu 50 de miliarde
de euro în urmãtorii trei ani, ame-
ninþând planul de þinere a deficitului
sub control, conform unui aver-
tisment lansat de Fondul Monetar
Internaþional (FMI).

FMI susþine cã Guvernul de la Pa-
ris s-a confruntat cu o mare provoca-
re în sensul reducerii deficitului, dar,
cu toate acestea, trebuie sã ducã la
îndeplinire reducerile de cheltuieli
planificate pentru urmãtorii trei ani.

Potrivit FMI, reducerile de cheltu-
ieli sunt “extraordinare, dupã stan-
dardele istorice”, însã au fost nece-
sare pentru compensarea reducerii
impozitelor ºi aducerea finanþelor
publice sub control.

FMI a precizat: “Atingerea obiec-
tivelor de deficit bugetar concomi-
tent cu realizarea angajamentelor de
reducere a taxelor nu lasã loc pentru
abateri de la tãierea anunþatã de
cheltuieli”.

Previziunile economice publicate
în luna mai de Comisia Europeanã
aratã cã, în Franþa, deficitul bugetar
va scãdea de la 4,3% din PIB în 2013
la 3,9% din PIB în 2014 ºi la 3,4% în
2015. (V.R.)

BOGDAN OLTEANU:

“Creºterea economicã
din primul trimestru,
insuficientã ca România
sã adopte euro în 2019”

Ritmul de creºtere economicã
pe care þara noastrã l-a înre-
gistrat în primul trimestru al

acestui an, de 3,8%, nu este sufi-
cient pentru realizarea procesului de
convergenþã cu þãrile din zona euro,
necesar pentru adoptarea monedei
unice europene în anul 2019, însã
reprezintã un pas în direcþia potrivi-
tã, a declarat, ieri, viceguvernatorul
Bãncii Naþionale a României
(BNR), Bogdan Olteanu.

“Cifrele anunþate
astãzi (n. r. ieri) cu pri-
vire la creºterea eco-
nomicã din primul tri-
mestru pentru þãrile
UE ºi pentru România
aratã cã primele trei
þãri din punct de vede-
re al creºterii au fost
România, Ungaria ºi
Polonia, þãri din Euro-
pa de Rãsãrit. Sigur cã
trei virgulã ceva la
sutã nu ne face sã prindem din urmã
celelalte þãri UE sau sã adoptãm euro
în 2019. Þãri ca România trebuie sã
creascã mai mult, dar este un bun pas
înainte”, a precizat domnia sa, adã-
ugând cã toate þãrile din Europa
Centralã ºi de Est, cu excepþia Polo-
niei, au simþit criza drept “o pauzã”
în procesul de reducere a decalajelor
faþã de economiile din zona euro.

“Recuperarea economicã este cea

mai importantã þintã a guvernelor
din regiune. În 2007 - 2008, lucrurile
arãtau bine, dar lucrurile s-au oprit.
În majoritatea cazurilor, procesul s-a
reluat ºi multe þãri din regiune cresc
mai repede decât vechile þãri UE ºi
decât o fãceau în trecut”, afirmã
Bogdan Olteanu

În opinia viceguvernatorului
BNR, þara noastrã trebuie sã admitã
faptul cã se aflã “la limita de rãsãrit a
þinutului stabilitãþii, dar de partea cea

bunã a frontierei”.
Una dintre consecinþe-
le acestui fapt, care nu
a fost anticipatã de
economiºti, dar a fost
simþitã de oamenii de
afaceri, este criza din
Ucraina, care a adus
bani unor þãri aflate
“de partea bunã a gra-
niþei”, a subliniat Bog-
dan Olteanu.

În ceea ce priveºte
creditarea din þara noastrã, oficialul
Bãncii Centrale a precizat cã se vede
o creºtere uºoarã, dupã ani de
stagnare, pe fondul regulilor mai
stricte de creditare cauzate de costu-
rile de reglementare mai mari, de ba-
rierele de reglementare, precum ºi de
procesul de dezintermediere.

ALEXANDRU SÂRBU

(continuare în pagina 6)

Economia zonei euro,
mai slabã decât aºteptãrile
l Presiuni pe BCE pentru mãsuri de stimulare
l Euro se depreciazã

Redresarea economiei zonei euro
ºi-a pierdut din avânt în primul tri-
mestru al anului curent, în condiþiile
în care, în mod neaºteptat, PIB-ul
Franþei a stagnat, iar alte state, pre-
cum Italia sau Olanda, s-au confrun-
tat cu scãderi.

Potrivit anun-
þului fãcut ieri de
Eurostat, economia uniunii moneta-
re a crescut cu numai 0,2% în prime-
le trei luni din 2014, nivel similar cu
cel din ultimul trimestru din 2013,
dar inferior celui anticipat de ana-
liºti: 0,4%.

În ritm anual, economia zonei

euro a avut o expansiune de 0,9%,
dupã cea de 0,5% din ultimul trime-
stru al anului trecut. Dar, ºi acest ritm
este inferior aºteptãrilor (+1,1%).

În perioada ianuarie – martie
2014, economia Germaniei a crescut

cu 0,8%, nivel
dublu faþã de
cel din trime-

strul anterior (potrivit Destatis), însã
ritmul consemnat de cea mai mare
economie europeanã nu a fost sufi-
cient ca sã compenseze declinul din
alte þãri. (ALINA VASIESCU)
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CONFERINÞA NAÞIONALÃ A AGRICULTORILOR:

Laurenþiu Baciu, LAPAR:
“Ar trebui sã înfiinþãm o bancã
agricolã, cu sprijinul autoritãþilor”

Deoarece bãncile comerciale
nu “se înghesuie sã credite-
ze fermierii”, preºedintele

Ligii Asociaþiilor Producãtorilor
Agricoli (LAPAR), Laurenþiu Ba-
ciu, propune înfiinþarea unei bãnci
agricole, cu sprijinul autoritãþilor,
pentru a facilita accesul la credite.
Domnia sa a apreciat, la Conferinþa
Naþionalã a Ligii, cã instituþiile ban-
care ºi-au modificat atitudinea faþã
de fermieri, însã sunt în continuare
reticente sã acorde împrumuturi fer-
mierilor. Laurenþiu Baciu a menþio-
nat cã, printre elementele care au
contribuit la îmbunãtãþirea relaþiilor
dintre instituþiile financiare bancare
ºi agricultori, se numãrã ºi implica-
rea Ministerului Agriculturii ºi a
Fondului de Garantare a Creditului
Rural (FGCR). De altfel, a arãtat
Baciu, fãrã sprijinul FGCR, 80-90%
din investiþiile majore din agricultu-

rã nu ar fi fost posibile, în condiþiile
în care bãncile solicitau uneori peste
130% garanþii.

Laurenþiu Baciu a mai spus: “Aº
vrea sã le reamintesc (n.r-bãncilor.)
cã nu agricultura a falimentat bãnci.
Agricultorii s-au dovedit cei mai
buni colaboratori ai celor care i-au
finanþat. Pe de altã parte, investiþiile

în agriculturã s-au dovedit cel mai
uºor ºi mai rapid de recuperat. Pen-
tru a facilita ºi mai mult accesul la
credite, am propus în mai multe
rânduri înfiinþarea unei bãnci agri-
cole ºi crearea creditului ipotecar.
Nu este greu, trebuie doar sã se
vrea”.

De asemenea, preºedintele
LAPAR a precizat cã pãmântul este
bun naþional ce nu trebuie înstrãinat.
Domnia sa a detaliat: “Sunt deja
vândute strãinilor peste un milion de
hectare, iar alte douã milioane sunt
arendate de aceeaºi categorie. Prin
dreptul de preempþiune stabilit prin
legea recent adoptatã, consideratã de
majoritatea românilor antinaþionalã,
ºi aceste pãmânturi vor intra în
curând în proprietatea actualilor
arendaºi. (A.O.)

(continuare în pagina 4)

Constructorii vor sã-ºi facã
fond de investiþii

Pentru cã bãncile acordã greu
credite pentru sectorul con-
strucþiilor, antreprenorii din

domeniu vor sã-ºi facã un fond de in-
vestiþii, prin care sã atragã ºi resurse
financiare din afara þãrii. Reuniþi ieri
la Adunarea generalã a Casei Sociale
a Constructorilor (CSC), mai multe
companii mari de construcþii au soli-
citat prospectarea posibi-
litãþilor constituirii unui
asemenea fond.

Ei au ridicat problema
constituirii bazelor unui
asemenea fond în condi-
þiile în care firmele sunt
decapitalizate, iar plata
contractelor de lucrãri
publice se face tot mai
greu. Dan Cristescu, vi-
cepreºedintele CSC, a
declarat cã pot fi atrase resursele im-
portante ale fondurilor de pensii din
vestul Europei, arãtând cã în Occi-
dent sunt vehicule investiþionale ale
sectorului de construcþii care fi-
nanþeazã proiecte mari precum auto-
strãzi sau trenuri de mare vitezã.

Laurenþiu Plosceanu, preºedintele
CSC a ridicat problema modului de
alocare a resurselor unui astfel de
fond cãtre proiecte sau firme de con-
strucþii care au nevoie de capital, în
contextul în care puþini antreprenori
mai dispun de lichiditãþi, iar banii
din lucrãri publice vin foarte greu.

Domnul Plosceanu a subliniat: „În
ciuda unor expectanþe
economice pozitive,
anul 2013 nu a reuºit
decât sã plafoneze în
continuare valorile ma-
croeconomice ale secto-
rului de construcþii. CSC
a reuºit, în 2013, în ciuda
contextului dificil, sã
plãteascã 38,22 milioa-
ne de lei pentru protecþia
socialã a muncitorilor

din construcþii. Astfel, 30.000 de sa-
lariaþi au beneficiat de aceastã pro-
tecþie, iar nivelul mediu al idemniza-
þiei a fost de 1.277 de lei pe lunã”.

ALINA TOMA VEREHA

(continuare în pagina 2)

Dan Cristescu,

vicepreºedintele

CSC: “Pot fi

atrase resursele

importante ale

fondurilor de

pensii din vestul

Europei”.

MACROECONOMIE

Alexey Miller, scos de pe lista de sancþiuni
de giganþii petrolieri europeni

Partenerii europeni ai Gaz-
prom au convins Bruxelles-ul
sã nu-l punã pe Alexey Mil-

ler, directorul general al gigantului
rus, pe lista celor sancþionaþi de UE,
informeazã publicaþia rusã Vedo-
mosti, citatã de voiceofrussia.com.

ªefii marilor companii de petrol ºi
gaze din Rusia ºi UE au intrat în po-
sesia draftului listei cu sancþiuni ºi
sancþionaþi ºi au cerut politicienilor
sã-l elimine pe Alexey Miller de pe
listã. Ei au motivat, potrivit sursei ci-
tate, cã impunerea de sancþiuni
împotriva lui Miller le-ar îngreuna
afacerile cu ruºii.

Publicaþia rusã citeazã surse care
afirmã cã cei care i-au luat apãrarea
lui Miller sunt lideri de companii de

petrol ºi gaze din Germania, Franþa
ºi Italia: „Afost foarte greu sã-l scoa-
tem pe Miller de pe listã. Chiar ºi sã
ne facem auziþi de cei în putere sã
facã ceva a fost dificil”.

Reprezentanþii Total Franþa au
spus cã nu au cunoºtinþã de un aseme-
nea apel cãtre politicienii europeni,
iar reprezentanþii Shell, E.ON, Enel ºi
Gazprom au refuzat sã comenteze
situaþia. OMV, GDF, BP ºi EU nu au
rãspuns întrebãrilor publicaþiei ruse.

Luni, douã companii din Crimeea
ºi 13 persoane fizice au primit
sancþiuni din cauza situaþiei tensio-
nate din Ucraina. Din martie, SUAºi
UE au impus sancþiuni Rusiei ºi ofi-
cialilor ruºi, îngheþându-le active ºi
refuzându-le vizele. De asemenea,
17 companii ruse au fost sancþionate.

Liderii G7 au ameninþat în conti-
nuare Rusia cu sancþiuni economice
în contextul escaladãrii conflictului
din Ucraina. (A.T.)


