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Adevarul.ro: Cosmin Vladimirescu, MasterCard: Adevăratul câştig al loteriei
bonurilor nu îl constituie premiul, ci faptul că avem o Românie mai albă, mai
fiscalizată

Economica.net: Şeful FP: Acţiunile româneşti sunt subevaluate

Bursa.ro: ÎN PRIMUL TRIMESTRU
Safety Broker a intermediat prime brute cu 12% mai mari decât în aceeaşi
perioadă din 2014
Eoficial.ro, preluat de valcea24.ro, prahova24.ro, sinaiaexpres.ro: CCIR, vector
principal în relansarea relaţiilor economice dintre România şi Kuweit
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a
avut luni o întrevedere cu reprezentanți ai Camerei de Comerţ şi Industrie Kuweit,
întâlnirea fiind parte a vizitei oficiale a delegaţiei guvernamentale, conduse de
premierul Victor Ponta, în patru state din Golful Persic – Arabia Saudită, Qatar,
Kuweit şi Emiratele Arabe Unite.

Vestic.ro, preluat destirilive.ro: Locuri de muncă și ofertă educațională, în 7 și 8
mai la EXPO Arad
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează, în perioada
7-8 mai 2015, la EXPO Arad, cea de-a doua ediție a evenimentului internațional de
educație și locuri de muncă – EDU2JOB.
Cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană, ISJ Arad, ISJ
Hunedoara, ISJ Bihor, ISJ Hunedoara și British Council, EDU2JOB promite a fi un
eveniment de amploare internațională, care va avea ca temă principală învățământul
profesional în sistem dual.
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Agerpres.ro: Comunicat de presă - Confindustria România Filiala Prahova
Inaugurarea Filialei Prahova a Confindustria România
Astăzi, 5 mai, a fost inaugurată Filiala Prahova a Confindustria România, un nou
punct de referință pentru societățile italiene prezente în această regiune.
Constituirea acestei filiale a reprezentat o necesitate de a reuni 37 societăți cu capital
italian din zona Ploiești / Prahova, care își desfășoară activitatea în diferite sectoare
precum: industrie, logistică, agricultura, energie regenerabilă și servicii, pentru a putea
fi reprezentate concret și operațional de către Confindustria România.

Mediafax.ro: STUDIU: Creditarea revine pe creştere în acest an cu 2,3% şi 4,3%
în 2016. Depozitele vor avansa cu 1%
Creditele acordate de bănci vor înregistra în acest an o creştere de 2,3% şi de 4,3%
anul viitor, cu accent pe retail, unde creditarea va avansa cu 5,2% în 2016, susţinută de
finanţările ipotecare acordate prin Prima Casă, în timp ce depozitele atrase vor urca
doar cu circa 1%, potrivit unui studiu.
"În România, creditele totale au fost în scădere, dar se aşteaptă o redresare treptată
având în vedere că redresarea economică devine mai bine fundamentată. Creditele
corporate au fost în scădere (-5% în 2013 faţă de 2012 şi -6,3% în 2014), ca urmare a
standardelor de creditare înăsprite şi se confruntă cu dificultăţi rezultate din cauza
accelerării write-off-urilor", se arată într-un studiu realizat de compania de consultanţă
Deloitte la cererea Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR).

Hotnews.ro: VIDEO INTERVIU Dragos Darabut, director general Vanguard
Aseet Management: Pe perioade mai lungi de timp, fondurile de investitii ofera
randamente superioare dobanzilor bancare
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Ratele dobanzii la depozitele bancare au fost depasite de cele mai multe dintre
randamente obtinute de fondurile de investitii. In aceste conditii, fondurile de investitii
pot fi o alternativa la randamentele scazute ale depozitelor bancare, dar trebuie tinut
cont si de anumite riscuri. Dragos Darabut, director general Vanguard Aseet
Management, a discutat in cadrul unui interviu acordat HotNews.ro despre investitiile
in fondurile din Romania si despre listarea Fondului Propietatea la Bursa din Londra.

Romanialibera.ro: Comarnic-Brașov, construită cu bani de la buget fiindcă nu
am cerut fonduri UE
România finanțează din bani publici realizarea autostrăzii, după ce a pierdut sume
importante pentru transport, de la bugetul UE, fiindcă nu a depus proiecte. Dacă vrem
fonduri europene, mai avem de așteptat 35 de ani.
Premierul Victor Ponta a recunoscut, într-o intervenție televizată, că cea mai mare
nerealizare în cei trei ani de guvernare este legată de problema infrastructurii, în
special autostrăzile, şi că cel mai probabil porţiunea de autostradă Comarnic-Braşov se
va construi cu bani de la buget, deși soluția este parteneriatul public-privat. ”Dacă mă
duc la Transporturi, CNADNR, toţi îmi vor spune a doua zi ne ia DNA-ul. Suntem în
blocaj, este un blocaj politico-instituţional de înţelegere politică. O vom face din
buget, nu din bani europeni. Nu vom avea bani europeni pentru Comarnic-Braşov, nu
ni se dau”, a afirmat Ponta la postul B1 TV. Însă, costurile ar mări deficitul bugetar.
B1.ro: Prețul la carburanți în România este mai scump decât în toate țările din
regiune
În România carburanţii sunt mai scumpi decât în toate ţările din regiune, inclusiv
Polonia şi Austria, state fără o producţie semnificativă de ţiţei.
Preţul motorinei a crescut cu 7%, iar cel al benzinei cu 13% de la începutul acestui an,
iar tarifele continuă să se majoreze.
În doar două săptămâni s-au înregistrat 3 creşteri de preţuri.
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Economica.net: România şi Luxemburg, singurele state din UE în care preţurile
producţiei industriale au crescut în martie
Preţurile producţiei industriale au scăzut în martie cu 2,9% în Uniunea Europeană (UE
28) şi cu 2,3% în zona euro, însă Luxemburg şi România au fost singurele state UE în
care preţurile producţiei industriale au crescut, arată datele publicate marţi de Oficiul
European de Statistică (Eurostat).
În martie, comparativ cu perioada similară din 2014, preţurile producţiei industriale au
scăzut în aproape toate statele membre UE, exceptând Luxemburg (1,2%) şi România
(0,1%), precum şi Slovenia şi Suedia, unde preţurile au rămas stabile. Cele mai mari
scăderi au fost înregistrate în Lituania (minus 9,1%), Marea Britanie (minus 7,6%),
Olanda (minus 6,5%), Danemarca (minus 5,7%) şi Cipru (minus 5,5%), scrie
Agerpres.

Mediafax.ro: Andreea Paul (PNL): "Ministrul Teodorovici s-a hotărât să
bărbierească bacşişul cu lingura de lemn"
Prim-vicepreşedintele PNL Andreea Paul a declarat, marţi, în legătură cu afirmaţiile
ministrului Finanţelor potrivit cărora "cine vrea să dea bacşiş băiatului care aduce
pizza merge la unitate pentru bon fiscal", că "ministrul s-a hotărât să bărbierească
bacşişul cu lingura de lemn".
"Aberaţiile guvernului Ponta au depăşit orice imaginaţie. După ce a decis să fim
singura ţară din lume care taie două bonuri fiscale pentru o singură plată, ministrul
Teodorovici s-a hotărât să bărbierească bacşisul cu lingura de lemn. Persoanele care
livrează pizza la domiciliu sau la birou pot primi un bacşiş, dar numai dacă este lăsat
la firma unde acestea lucrează, cumpărătorul având obligaţia să se deplaseze la acea
locaţie pentru a le fi eliberat bonul fiscal, consideră ministrul Finanţelor, Eugen
Teodorovici. Culmea penibilului birocrat nu prea inteligent!", a spus Andreea Paul.
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Mediafax.ro: Secretar de stat în Ministerul Finanţelor: Anul acesta nu sunt
emoţii privind deficitul bugetar, stăm foarte bine la trei luni
Încadrarea în ţinta de deficit bugetar în termeni ESA stabilită pentru anul acesta prin
programul de convergenţă, de 1,45% din PIB, nu prezintă "emoţii" pentru Guvern,
întrucât situaţia după primele trei luni este foarte bună, cu un excedent de 0,69%, a
afirmat secretarul de stat MFP Enache Jiru.
Secretar de stat în Ministerul Finanţelor: Anul acesta nu sunt emoţii privind deficitul
bugetar, stăm foarte bine la trei luni
"Nu sunt emoţii pentru anul acesta în privinţa deficitului bugetar. Situaţia la trei luni
este chiar foarte bună. De la un program care prevedea un deficit de 0,65%, avem un
excedent de 0,69%. Într-adevăr, ceea ce observăm în evoluţia comportamentului fiscal
este nerealizarea investiţiilor", a afirmat marţi Jiru, într-o conferinţă organizată de
Consiliul Patronatelor Bancare din România.

agerpres.ro: Dăianu (BNR): Când pledăm cu nonșalanță pentru o aderare rapidă
la euro, înseamnă că nu înțelegem dezavantajele
România se confruntă cu un deficit de analiză economică referitoare la implicațiile și
costurile aderării la zona euro, iar faptul că se pledează pentru o aderare rapidă denotă
o neînțelegere a dezavantajelor acestui proces, susține Daniel Dăianu, membru în
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR).
"Aderarea la zona euro presupune nu numai convergență reală. (...) Părerea mea este
că avem un deficit de analiză economică. Atunci, cu atâta nonșalanță pledăm pentru o
aderare rapidă! Înseamnă că nu înțelegem care sunt problemele cu funcționarea zonei
euro și că ai nevoie de convergență reală pentru a rezista, pentru a nu te sufoca în zona
euro", a explicat Dăianu.

Agerpres.ro: Consiliul Concurenței va încerca să identifice eventualele înțelegeri,
care ar putea împiedica scăderea prețurilor la alimente
Pagina 8 din 16

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că reducerea la 9%
a TVA la alimente se va regăsi în prețul produselor la raft, deoarece în România există
o concurență puternică la nivelul retailerilor, mult mai mare decât în alte state membre
ale Uniunii Europene, iar instituția pe care o conduce va căuta să identifice orice
comportament ilegal și orice înțelegere între agenții economici, care ar putea
împiedica scăderea prețurilor.

Adevarul.ro: STUDIU Firmele se plâng că n-au acces la credite, băncile spun că
nu au cerere solvabilă. Cum s-a ajuns aici
Băncile sunt mult mai prudente în acordarea de împrumuturi „Creditele corporate au
fost în scădere (-5% în 2013 faţă de 2012 şi -6,3% în 2014), ca urmare a standardelor
de creditare înăsprite şi se confruntă cu dificultăţi rezultate din cauza accelerării writeoff-urilor“, se arată într-un studiu realizat de compania de consultanţă Deloitte la
cererea Consiliului Patronatelor Bancare din România (CPBR). În România, creditele
totale au fost în scădere, dar se aşteaptă o redresare treptată având în vedere că
redresarea economică devine mai bine fundamentată, arată autorii studiului. Relansare
timidă în 2015 Creditele acordate de bănci vor înregistra în acest an o creştere de 2,3%
şi de 4,3% anul viitor, cu accent pe retail, unde creditarea va avansa cu 5,2% în 2016,
susţinută de finanţările ipotecare acordate prin Prima Casă, în timp ce depozitele
atrase vor urca doar cu circa 1%, potrivit studiului.

Hotnews.ro: Complexul Energetic Hunedoara, pe un butoi cu pulbere. Cum a
infiintat guvernul Ponta si cum a adus in pragul falimentului o companie cu
7.000 de angajati
Insolventa Complexului Energetic Hunedoara pare inevitabila. Mai nou, pe lista
creditorilor care au deschis dosar de insoltenta la Tribunalul Hunedoara s-a inscris si
casa de avocatura Bostina si Asociatii. Dosarul a fost inregistrat initial de firma
Romlink Invest SRL pe 8 aprilie 2015, alaturandu-se ulterior si Instal Comimpex 2006
SRL, Arteca Jilava SA si Bostina & Asociatii. Acestea se adauga la alte trei dosare de
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insolventa inregistrate in acest an. In ciuda situatiei extrem de dificile in care se afla
CE Hunedoara si a numeroaselor cereri de intrare in insolventa, companie cu aproape
7.000 de angajati, premierul Victor Ponta si ministrul energiei Andrei Gerea evita
orice dezbatere publica legata de acest subiect. Pentru CEH, insolventa inseamna
direct faliment.

B1.ro: Cătălin Striblea, despre scumpirea prețurilor: Există cel puțin o mare
amendă dată unor companii pentru cartelizare. Sunt convins că fără presiune
publică, statul nu va face verificări
Rezultatul analizelor făcute în presă, care au pornit de la o anchetă B1, a stabilit că,
într-adevăr, prețurile s-au scumpit

în marile magazine, cu puțin timp înainte ca

reducerea TVA la alimente să producă efectul invers. Cătălin Striblea a oferit pe
blogul său un răspuns celor ce i-au acuzat pe jurnaliștii de la B1 că au creat o anchetă
special pentru PSD.
Jurnalistul susține că, în mod firesc, oamenii sunt interesați să afle despre scumpirea
mărfurilor de bază, iar jurnaliștii nu pot abandona un astfel de subiect doar pentru că o
corporație a spus că scumpirea este sezonieră. Situația este cu atât mai important de
dezbătut cu cât, în această perioadă, lumea se aștepta la o ieftinire a prețurilor,
nicidecum la efectul invers. ”Și, deocamdată presa se face în interesul cetățenilor, nu
al marilor firme. Altminteri, B1 a făcut acest lucru deși are printre clienții de
publicitate câteva hipermarketuri”, a remarcat Striblea.

Agerpes.ro: Nica (MFE): Vrem să prelungim perioadele de implementare a
proiectelor POS DRU; venim marți cu un memorandum în Guvern
Guvernul va avea pe ordinea de zi a ședinței de marți un memorandum prin care vom
extinde perioada de implementare a unor proiecte pe Programul Operațional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) 2007 - 2013, a declarat, pentru
AGERPRES, ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica.
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Agerpes.ro: Comisia Europeană și-a îmbunătățit estimările privind creșterea
economică a României în 2015 până la 2,8%
Comisia Europeană (CE) și-a îmbunătățit ușor estimările privind creșterea economică
a României în 2015 până la 2,8%, față de avansul de 2,7% pe care îl preconiza în luna
februarie, conform previziunilor de primăvară publicate marți de Executivul
comunitar.
'Creșterea economică în România este prognozată să rămână robustă în 2015 și în
2016, susținută de consumul privat solid și redresarea investițiilor. Inflația ar urma să
scadă semnificativ în 2015 și să rămână la un nivel scăzut, iar procesul de consolidare
fiscală s-ar putea schimba în 2016', se arată în raportul Comisiei Europene.
Mediafax.ro:

ExxonMobil este interesat de explorarea de petrol şi gaze în

perimetre bulgăreşti din Marea Neagră
Grupul american ExxonMobil este foarte interesat să câştige o licitaţie de atribuire a
unor lucrări de explorare de petrol şi gaze în perimetre bulgăreşti din Marea Neagră, a
declarat Stacey Weltmer, director pentru operaţiuni de explorări în Europa şi Regiunea
Caspică, transmite Novinite.
Weltmer s-a întâlnit la noul sediu central al companiei din Houston, Texas, cu Delian
Dobrev, preşedintele comisiei pentru energie din Adunarea Naţională a Bulgariei şi
fost ministru al Energiei, cu vicepreşedintele aceleiaşi comisii, Zecio Stankov, şi cu
vicepreşedintele consiliului de administraţie al Bulgratransgaz, Delian Dimitrov.

Mediafax.ro: CE: Deficitul bugetar al României se va înrăutăţi în 2016 la 3,5%,
din cauza reducerilor de taxe
Comisia Europeană anticipează pentru 2015 un deficit bugetar de 1,6% din PIB în
România, uşor peste nivelul de 1,5% înregistrat în 2014, dar în 2016 prognozează
deteriorarea semnificativă a indicatorului, la 3,5%, din cauza reducerilor de taxe care
pun sub semnul întrebării consolidarea bugetului.
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"Deficitul bugetar va creşte uşor la 1,5% din PIB în 2015, în condiţiile în care
scăderea raportului dintre veniturile fiscale şi PIB va fi mai mare decât reducerea
cheltuielilor", se arată în prognoza economică de primăvară a Comisiei Europene.

Bursa.ro: ÎN 2014
EY: 54% dintre companii au direcţionat fonduri către sectorul nonguvernamental
Potrivit studiului "Omenia ajută compania", dezvoltat de EY România şi Asociaţia
ViitorPlus, 54% dintre companii au direcționat fonduri pe baza legii sponsorizării
către sectorul non-guvernamental în 2014, arată un comunicat remis azi redacţiei.
"Implicarea companiilor din România în societatea civilă este încă la început, deşi
ele au la dispoziţie o serie de facilităţi fiscale gândite să încurajeze acest lucru, arată
studiul lansat astăzi de EY România şi Asociaţia ViitorPlus, «Omenia ajută
compania». Corporaţiile sunt deocamdată cele mai implicate şi informate în acest
sens, miza acestui studiu fiind atragerea companiilor la toate nivelurile şi din întreaga
ţară pentru a se implica activ în comunitate", potrivit comunicatului.

bursa.ro: ÎN URMĂTOARELE TREI LUNI,
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a UE se va consulta cu privire la uniunea
pieţelor de capital
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe fond cu Cartea verde Crearea unei uniuni a pieţelor de capital, care marchează începutul unei perioade de
consultare (trei luni), în urma căreia se va elabora un plan de acţiune în vederea
instituirii, până în 2019, a uniunii pieţelor de capital, care să cuprindă toate statele
membre, se arată într-o informare a preşedintelui Comisiei pentru afaceri europene.
Deputatul Andreea Paul a fost raportor pe proiect de opinie.
Pagina 12 din 16

Comisia pentru buget, finanțe și bănci şi-a desfăşurat ședința în data de 5 mai 2015.
În urma dezbaterilor pe fond a Cărţii verde - Crearea unei uniuni a pieţelor de
capital - COM(2015)63, membrii Comisiei pentru buget, finanțe şi bănci au luat act de
faptul că propunerea are caracter nelegislativ şi solicită susținerea demersurilor pentru
promovarea pieței de capital din categoria piețelor de frontieră în categoria piețelor
emergente, prin deschiderea piețelor fondurilor de investiții specializate în piețe
emergente, ceea ce va determina creșterea fluxurilor de capital, respectiv creșterea
nivelului investițiilor străine și diversificarea alternativelor de finanțare pentru
companiile active.

Bursa.ro: Agenţie de turism: tinerii reprezintă 20% din piața mondială a
turismului
Tinerii reprezintă 20% din piața mondială a turismului, iar procentul crește de la an
la an, potrivit ITB World Travel Trends Report 2013/14, citat de turoperatorul
Christian Tour.
Marius Pandel, CEO Christian Tour, este citat într-un comunicat remis azi
redacţiei: "Aproximativ 30% din clienții Christian Tour sunt tineri. Mai mult, se
observă o creștere a numărului de vacanțe efectuate de tineri într-un an, implicit și o
creștere a bugetului de vacanță anual. Deși aleg cazări mai modeste ca buget, cu micdejun sau self catering, tinerii turiști români obișnuiesc să cheltuie sume suplimentare
la destinație pentru diverse sporturi de agrement, distracție, excursii sau închirieri de
autoturisme".

Mediafax.ro: Unele magazine vor afişa preţurile la alimente atât cu TVA-ul de
24%, cât şi cu noua taxă de 9%, pentru a se vedea diferenţa
Mai mulţi retaileri au anunţat, marţi, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanţii
Ministerului Agriculturii, Ministerului Finanţelor Publice, ANPC, ANSV şi
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Consiliului Concurenţei, că vor afişa, de la 1 iunie, atât preţurile cu TVA vechi de
24%, cât şi pe cele noi cu 9%.
"De la 1 iunie, multe magazine vor afişa atât preţul cu TVA redus la alimente, cât şi pe
cel vechi de 24% pentru a putea fi văzută diferenţa" a declarat ministrul Agriculturii,
Daniel Constantin.

Agerpres.ro: Ponta: România este pe calea corectă din punct de vedere economic
și social
Premierul Victor Ponta susține că România este pe calea corectă din punctul de vedere
al situației economico-sociale și recomandă, în acest sens, citirea în întregime a
analizei Comisiei Europene legată de starea economică a țării noastre.
"Vă rog să citiți toată analiza Comisiei Europene legată de situația economică a
României! (Deja obișnuita propagandă mincinoasă a evazioniștilor din țara noastră a
scos un paragraf din context în stilul 'tradițional', încercând să denatureze tot!)!Suntem
pe calea corectă din punct de vedere economic și social și vom continua!", a scris
Victor Ponta marți pe Facebook.
Comisia Europeană (CE) și-a îmbunătățit ușor estimările privind creșterea economică
a României în 2015 până la 2,8%, față de avansul de 2,7% pe care îl preconiza în luna
februarie, conform previziunilor de primăvară publicate marți de Executivul
comunitar.
Mediafax.ro: STUDIU: Provocarea băncilor va fi gestionarea activele
neperformante şi administrarea riscurilor
Băncile din România trebuie să gestioneze cât mai eficient activele neperformante
prin restructurare şi vânzări şi să implementeze un sistem de administrare a riscurilor,
fiind necesară o dezvoltare a pieţei de cumpărare pentru neperformantele companiilor
şi ale persoanelor fizice cu garanţii.
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"Pentru România, cea mai importantă provocare pentru sectorul bancar din următorii
ani este de a gestiona mai eficient activele neperformante prin restructurare
/reeşalonare şi vânzări. Piaţa de cumpărare a datoriilor este deja foarte activă pentru
creditele de consum, însă ar trebui dezvoltată pentru creditele acordate companiilor şi
pentru creditele neperformante garantate ale persoanelor fizice", arată concluziile unui
studiu realizat de compania Deloitte pentru Consiliul Patronatelor Bancare din
România.
Adevarul.ro: Cosmin Vladimirescu, MasterCard: Adevăratul câştig al loteriei
bonurilor nu îl constituie premiul, ci faptul că avem o Românie mai albă, mai
fiscalizată
Şeful MasterCard, despre beneficiile neştiute ale plăţilor cu cardul

Tombola

organizată de MasterCard are premii totale de 1,7 milioane de lei, iar prima extragere
va fi realizată în data de 15 iunie pentru cumpărăturile făcute în luna mai, a declarat, la
Adevărul Live, Cosmin Vladimirescu, şeful companiei. Tombola MasterCard nu se
exclude cu loteria bonurilor. Despre plata taxelor cu cardul Dacă ne gândim la plata
taxelor, modul cel mai facil este prin plata cu cardul. Trezoreria este în proces de
licenţiere. Practic se ataşează o interfaţă de plată. Commitment-ul statului a fost atunci
(octombrie 2014 - n.r.) de 12 luni, aşa că am putea la finele acestui an să plătim taxele
cu cardul.

Economica.net: Şeful FP: Acţiunile româneşti sunt subevaluate
"Acțiunile românești ni se par în general subevaluate în comparație cu alte țări din
regiune", scrie Greg Konieczny, vicepreşedintele Templeton Emerging Markets Group
şi managerul Fondului Proprietatea (FP), într-o postare intitulată "Sărbătorim
România", pe blogul şefului său, Mark Mobius.
Acțiunile de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), şi nu numai, i se par şefului FP, Greg
Konieczny,

"în general subevaluate în comparație cu alte țări din regiune. Spre

exemplu, în luna martie 2015, raportul price-earnings (P/E) pentru Indicele BET din
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România era 9,9, iar la Indicele XU100 din Turcia era 10,1. Indicele WIG din Polonia
avea un P/E de 14,4, în timp ce la indicele BUX din Ungaria era 13,6".
Safety Broker a intermediat prime brute cu 12% mai mari decât în aceeaşi
perioadă din 2014
Safety Broker a intermediat în primul trimestru al acestui an prime brute în valoare de
peste 91,3 milioane lei (20,6 milioane euro), cu 12,06% mai mult decât cele 81,4
milioane lei intermediate în perioada corespondentă a anului trecut, arată un
comunicat remis azi redacţiei.
Din totalul subscrierilor realizate în primul trimestru din 2015, poliţele obligatorii
RCA au generat venituri de 69,4 milioane lei (comparativ cu 51,6 milioane lei în
primul trimestru din 2014), în timp ce asigurările auto CASCO au contribuit cu 12,6
milioane lei.
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