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Președintele ASF de la unitatea ,,cu
caimac'', Mișu Negrițoiu, arată cu
degetul spre Președintele ASF de la
unitatea ,,ocolul silvic'', Nicu Marcu.
Parchetul să îi salte. Parlamentul să
îl revoce și pe Nicu Marcu (II)
Radu Soviani 
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 27 septembrie 2021
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Nu vreau să încep cu ,,v-am spus eu'', dar falsul extras de cont depus de
City Insurance ca să acopere falimentul este o practică a Autorității de
Supraveghere Financiară în cel puțin un litigiu în fața instanțelor de
judecată. Pretins ,,păcălită'' de un extras de cont falsificat în 2017, la
rândul ei, funcționari ASF au falsificat în perioada 2016-2018 ordine de
plată pretinse ale Autorității, așa că, falimentul City a fost acoperit chiar de
către ASF (de la Mișu Negrițoiu până la Nicu Marcu), cum spuneam în

https://www.bursa.ro/prabusirea-casei-city-insurance-realitatea-complicitatii-asf-cu-frauda-de-la-city-insurance-de-la-misu-negritoiu-la-nicu-marcu-parchetul-sa-se-sesizeze-parlamentul-sa-revoce-i-07523445?fbclid=IwAR2h94FWG0y7jY0otFdVIN5go-fSaBNwTQWvmtce3NqiSWZ6_ZeWYeEKMhg
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primul episod , timp de 5 ani, dar și într-o complicitate cu Parchetul.

După primul episod publicat în Ziarul BURSA în urmă cu o săptămână,
Mișu Negrițoiu a ieșit din lăptăria lui cu caimac pentru a confirma public
ceea ce am arătat. Într-o declarație pentru hotnews, fostul lucrător din
comerțul exterior al Securității de dinainte de 1989, Mișu Negrițoiu (și fost
Președinte ASF revocat de Parlament în 11 mai 2017), susține:

,,Pare un faliment acoperit 5 ani (n.r. 2016-2021, din care un an și
jumătate chiar el a fost Președinte ASF). City a fost pus sub plan de
redresare în 2016, după un audit cu Big4, solicitat de ASF. La ultima
ședință de Consiliu la care am participat (Aprilie 2017), am decis
retragerea autorizației conducerii societății și am hotărât desemnarea unui
administrator special (FGA sau consultant auditor (???) (...) După ce am
plecat eu conducea ASF-ul primul vicepreședinte al ASF, Cornel Coca-
Constantinescu. Cand au adus extrasul de cont, eu nu mai eram la ASF.
(...) Nu ASF a descoperit falsul acum, ci auditorul BIG4, cu ocazia
exercițiului BIG4 solicitat de EIOPA în 2020''.

În esență, Negrițoiu încearcă să îi indice ca vinovați pe succesori și în
principal pe Nicu Marcu, contabilul de la Ocolul Silvic Calafat și actualul
Președinte ASF, care ar fi știut încă din 2020 de fals și a ascuns acest
lucru, inclusiv Parchetului, până în 2021.

Dacă auditorul a descoperit falsul în 2020 și a semnalat ASF-ului (care
oricum trebuia să facă propriile verificări), atunci Nicu Marcu trebuie să se
ducă fix la pușcărie. Oricum acolo trebuie să se ducă, întrucât până în
martie 2021 a promovat modificările legislative privind decontarea
directă obligatorie, cu scopul de a oferi de la populație și nu de la
acționari ,,capital'' grupului de interese de la City Insurance, astfel
încât ei să scumpească asigurările RCA cu până la 20%, iar el să nu
fie deranjat. În felul acesta, din banii asiguraților păgubiți, Nicu Marcu
direcționa circa 400 de milioane de lei anual către firma lui Odobescu în
care vicepreședinte era Max Roessler - garantat de Mișu Negrițoiu, doar
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din aberația ,,decontare directă obligatorie'', în loc să oblige City să aducă
capital.

Iar din februarie 2021 (știind de fals din 2020, cum zice Negrițoiu) și
până în septembrie, Nicu Marcu, cu știința falsificării extrasului de
cont, a permis societății infractoare City Insurance să emită polițe
RCA, pe care le estimez la cel puțin 800 de milioane de lei, la care se
adăugă asigurări pentru garanții de bună execuție, transformate
acum în gaură.

Deci frauda de la City Insurance a debutat la ASF-ul condus de Mișu
Negrițoiu (Președinte ASF din mai 2014 până în 11 mai 2017), ale cărui
preocupări acolo erau în principal legate de protejarea fructului infracțional
de la Astra Asigurări și nerecuperarea pierderilor de la buget rezultate din
acestă fraudă și în subsidiar protejarea celorlalți rău platnici din piață -
Euroins.

Din martie 2016, Mișu Negrițoiu a devenit parte și la frauda de la City
Insurance (când nu a luat măsurile care se impuneau - respectiv
administrator special) și decisiv din martie 2017, prin aducerea de mânuță
la City Insurance a ,,investitorului'' Max Roessler.

Rossler a venit la pachet cu ,,capitalul'' din extrasul de cont falsificat și a
vegheat asupra capitalului inexistent certificat de ASF, prin neverificarea
extrasului de cont falsificat, în calitate de Vicepreședinte al Consiliului de
Supraveghere City Insurance. El a fost garantat și împins în City chiar de
Mișu Negrițoiu.

• Mișu Negrițoiu, City Insurance, Max Roessler și
extrasul de cont falsificat

În intempestiva ieșire de pe Hotnews (generată de articolul din BURSA) și
în care îl sugerează drept vinovat în eșecul de supraveghere pe Nicu
Marcu, cel pe care îl acuză că știa din 2020 de fals și că nu el a descoperit
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extrasul de cont falisificat, Mișu Negrițoiu a vorbit, pentru a-și crea un alibi
în privința rolului său în frauda de la City Insurance.

Spune Negrițoiu: ,,City a fost pus sub plan de redresare în 2016, după
un audit cu Big4, solicitat de ASF. La ultima ședință de Consiliu la care am
participat (Aprilie 2017), am decis retragerea autorizației conducerii
societății și am hotărât desemnarea unui administrator special (FGA sau
consultant auditor)''. Anterior, declarase pentru o altă publicație: ,,A fost o
hotărâre a Consiliului ASF care prevedea acoperirea necesarului de capital
(...)

Cum a protejat Mișu Negrițoiu frauda de la City Insurance:

1. Mișu Negrițoiu a mângâiat pe creștet City Insurance, companie care în
2015 avea o cotă de piață pe asigurările RCA de doar 10,4%. În aprilie
2016, Mișu Negrițoiu constată, prin decizia ASF nr. 901 , că City Insurance
nu respectă indicatorii de lichiditate și capital, aceștia fiind
subunitari, măsură care se impunea, fiind numirea unui administrator
special și nu mângâierea pe creștet. Prin decizia 901, Mișu Negrițoiu și
ASF ascund faptul că City Insurance nu respectă cerințele minime de
capital, referindu-se doar la valoarea indicatorului de lichiditate.

2. În decizia 901 (Aprilie 2016), ASF/Mișu Negrițoiu ascund că nu este
respectată nici cerința de capital, mărginindu-se să constate că City
Insurance a comunicat doar indicatorul de lichiditate. Nerespectarea
cerinței de capital încă de atunci este vizibilă, însă, din ,,redresarea pe
bază de plan'', în decizie apărând marginal că City nu respectă nici cerința
de capital. Astfel, în loc de administrator special, Mișu Negrițoiu decide

https://soviani.files.wordpress.com/2021/09/decizia-901_city.pdf
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,,redresare pe bază de plan'' - vax-albina, în fapt o invitație către City
Insurance să continue neregulile financiare.

3. În loc să impună pe loc administrarea prin administrator special la City
Insurance, practic Negrițoiu îi mai dă timp încă un an lui City Insurance să
mărească gaura deja produsă (dar care atunci era mult mai mică, cota de
piață a companiei pe piața RCA fiind de doar 10%). Cu știința neregulilor,
pe care le-a lăsat amplificate.

4. Sub ochii lui Mișu Negrițoiu, City Insurance, care deja nu mai respecta
indicatorii de lichiditate și capital, deci nu mai trebuia să funcționeze fără
administrare specială, se transformă în samsar de drepturi litigioase.
Societatea City Insurance dublu sifonează banii asiguraților, astfel:

- printr-un împrumut către societatea afiliată City Invest, ca să cumpere
drepturi litigioase de retrocedare, sifonând 83,2 milioane de lei din banii
asiguraților către sora City Invest;

- printr-o ,,asigurare'' (cel mai probabil la o societate controlată tot de
grupul de interese City), în cazul în care City Invest nu va încasa de la
statul român banii pe drepturile litigioase, asigurare în valoare de 90,1
milioane lei;

- Dacă ar fi existat procurori și supraveghetori, văzând de la cine a
cumpărat City Invest drepturile litigioase din banii asiguraților de la City
Insurance pe care aceasta din urma i-a sifonat pentru a deveni samsar de
drepturi litigioase, acest mecanism și beneficiarii reali ai fraudei ar fi fost
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identificați de îndată.

5. În declarația pentru publicația citată, Mișu Negrițoiu să plânge că
această limitare dispusă prin Decizia 901/Aprilie 2016, sub ochii lui, nu a
fost respectată niciodată - respectiv reducerea asigurărilor RCA în 2016 la
75% din nivelul valorii din 2015.

În mod evident, decizia asta l-a umplut de lacrimi pe Dan Odobescu.
Pentru că în 2015 primele încasate din RCA au fost de 323,6 milioane lei,
iar reducerea cu 25% înseamna că City nu mai poate emite polițe decât de
242 milioane lei.

În schimb, sub atenta supraveghere a lui Mișu Negrițoiu și complicitatea
lui, cel care în mod evident a protejat nerespectarea acestei cerințe,
primele încasate s-au majorat până la 650,5 milioane de lei (+408
milioane față de ce ,,supraveghea'' Mișu Negrițoiu).
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Mișu Negrițoiu invit,a astfel, City Insurance prin neimpunerea unui
administrator special (ceea ce legea îl obliga în condițiile nerespectării
indicatorilor de solvabilitate și lichiditate), să majoreze frauda, ceea ce
teoretic nu era posibil în cazul luării frâielor societății lui Odobescu, pe
care l-a favorizat. Mișu Negrițoiu ,,l-a amenințat'' pe Odobescu cu o
amendă de 20.000 de lei, dacă nu își reducea expunerea cu 80 de
milioane de lei, și, în mod evident, cu complicitatea supraveghetorului,
Odobescu a făcut exact pe dos: a încasat aproape de trei ori mai multe
prime (de la 242 la 650 de milioane de lei) decât ,,veghea'' Negrițoiu.

Practic, sub mandatul lui Mișu Negrițoiu și sub protecția manifestată prin
supravegherea pe bază de plan (vax-albina), în 2016 City Insurance a
înregistrat cea mai mare performanță din istoria sa: și-a crescut cota de
piață față de 2015 (care scăzuse în raport cu anul 2014), cu 60%,
respectiv cu 6 puncte procentuale: de la 10,4% la 16,12%. Mișu Negrițoiu
a mai oferit, astfel, cel puțin un an companiei City Insurance, pentru a
majora frauda și a lua în plus încă 400 de milioane față de anul 2015 din
piața RCA.

6. Pe toată durata anului 2016 și până în 11 mai 2017 (când Negrițoiu a fost
revocat de Parlament), în loc de capital, Odobescu a oferit ,,rahat''
supraveghetorului Negrițoiu, iar acesta, ghiciți ce a făcut cu el atunci când
nu l-a ascuns sub preș? Vă ofer câteva indicii:

Așa cum am arătat, problema la City era nu numai de lichiditate, ci și de
solvabilitate. Ca să acopere cerințele de lichiditate și solvabilitate,
Odobescu îi oferă lui Negrițoiu următorul ,,rahat'':

- În data de 22 septembrie 2016 este înființată în Luxemburg societatea
Mandarin Fixed Income Sarl, cu capital de 12.500 de Euro. Administrator
(potrivit Registrului Comertului din Luxemburg) este Cristian Manea
(același nume apărând și ca Director Adminsitrativ Linkedin) și un anume
Florea Adrian.
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- 7 zile după înființarea Mandarin, în 29 septembrie 2016, și sub
supravegherea lui Mișu Negrițoiu, în loc ca City să aducă lichidități, din
companie par mai degrabă să iasă lichidități (care ajunseseră anterior la
Vivendi - Odobescu - acționar majoritar). 30 de milioane de Euro ar fi fost
transferate printr-un împrumut către Mandarin, din care aceasta să
cumpere pentru City obligațiuni. Banii care pleacă de la City către propriul
vehicul Mandarin provin dintr-un ,,împrumut'' de la Dan Odobescu prin
Vivendi (acționar majoritar), de 30 de milioane de Euro către City
Insurance, după cum reiese din datele depuse la Registrul Comerțului din
Luxemburg. De alfel, City este și singurul client al Mandarin din anul 2016,
la poziția ,,Active financiare'' figurând doar cele 30 de milioane prin care
City s-a angajat să cumpere prin Mandarin obligațiuni.
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- Obligațiunile sunt doar declarate, nu efective. Tranzacția nu s-a realizat
niciodată, cei 30 de milioane de Euro nu au fost vărsați vreodată, așa cum
reiese din raportul Mandarin pe 2017, disponibil oficial la Registrul
Comerțului din Luxemburg. În 2017, Mandarin nu a avut nicio activitate.

- În timpul ăsta, Mișu Negrițoiu ,,verifică'' dacă obligațiunile (care nu
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existau) care ar reprezenta ,,ceva titluri de stat olandeze și germane''
asigură necesarul de cash al City Insurance, permițând City Insurance să
încaseze încă 400 de milioane de lei din RCA și nu e foarte convins. Parcă
ar prefera ceva cash adus într-o bancă elvețiană de mâna a 14-a,
împreună cu Max Roessler. El verifica dacă obligațiunile statului
german/olandez (care nu existau și erau ,,rahat'') pot ține loc de capital
efectiv, în loc să procedeze la verificarea faptului că acei 30 de milioane
de euro, de la City către vehiculul lor, nu au ajuns niciodată.

7. În locul celor 30 de milioane de euro care nu au existat niciodată, sub
privirea și cu acceptul lui Mișu Negrițoiu, City insurance pune două lucruri:

- 50 de milioane de Euro care nu au existat niciodată;

- Pe ,,Investitorul'' dr. Max Roessler, care vine la pachet cu extrasul de
cont falsificat folosit de City ca să ,,păcălească'' supraveghetorul ASF și
pe ,,investitorul'' ales de Mișu Negrițoiu, devenit vicepreședinte al City
Insurance, conform deciziei și susținerii fățișe a lui Mișu Negrițoiu

- În 23 martie 2017, Mișu Negrițoiu se întâlnește cu ,,investitorul'' Dr. Max
Roessler (și transmite clar un mesaj în piață că el e ,,alesul'' pentru
compania ,,solidă'' City Insurance), în cadrul participanții având în buzunar
extrasul de cont falsificat prin care Odobescu și Roessler pretindeau că au
depus 50 de milioane de Euro într-o bancă elvețiană, încă din 11 martie
2017. Oficial, extrasul de cont falisifcat îi este transmis lui Mișu Negrițoiu în
data de 26 aprilie 2017 (el fiind încă Președinte ASF până în 11 mai 2017)

8. Validând banii inexistenți, Mișu Negrițoiu iese public în 23 martie 2017,
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într-un mod total neuzual ca să garanteze pentru Max Roessler, pentru a
transmite că City Insurance este o companie ,,solidă'' și să îl impună,
astfel, ca viitor acționar pe ,,investitorul'' Max Roessler, așa cum arată
comunicatul ASF din 23 martie 2017.

Extrasul de cont prezentat lui Mișu Negrițoiu în 23 martie 2017 i-a fost
depus și oficial, așa cum am arătat, în 26 Aprilie 2017.

9. Pentru a-și acoperi complicitatea la validarea lui Roesller și a extrasului
de cont falsificat, Mișu Negrițoiu vine după cinci ani și spune pentru
Hotnews că: ,,La ultima ședință de Consiliu la care am participat (Aprilie
2017), am decis retragerea autorizației conducerii societății și am hotărât
desemnarea unui administrator special (FGA sau consultant auditor)''.
Negrițoiu efectiv minte în privința desemnării unui administrator
special (ceea ce trebuia să facă din 2016, dar a preferat să ofere timp
pentru majorarea fraudei City). De altfel, decizia prin care pretinde că a
hotărât desemnarea unui administrator special (463/4 aprilie 2017) nu a
fost publicată în Monitorul Oficial. Mișu Negrițoiu ,,a uitat''. Tipic, Mișu
Negrițoiu, fost Președinte ING Bank Romania, bancă din care FBI, în
investigarea încălcării embargoului cu Iran-ul, prin investigatori FBI a
reținut deplasarea unui angajat de la ING Bank Romania la Amsterdam și
înregistrarea conform căreia angajatul sugera celor din Amsterdam ,,nimic
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în scris''.

Putem, însă, să vedem că Negrițoiu minte în privința desemnării unui
administrator special din comunicatul de presă al ASF din 11 aprilie 2017,
întrucât, deși comunicatul face referire la retragerea autorizației de
director general a lui Dan Odobescu, se referă în continuare la
,,conducerea societății'' - respectiv obligația City a desemna un nou
director general și nici vorbă de administrator special ,,FGA'' sau
,,auditor''.

Ceea ce se remarcă este, însă, faptul că Mișu Negrițoiu insistă pe
preluarea companiei de către Max Roessler, venit la pachet în cursul
anului 2017 cu extrasul de cont falsificat (certificat de Roesller, ca
vicepreședinte City, continuu și până în 2021, certificare pe care
chiar ASF o admite în iunie 2021).

Ulterior, conform informațiilor apărute în presă, Odobescu a beneficiat de
,,împiedicarea'' în 2016 în ceea ce privește decizia de retragere a
autorizației de director general din partea directorului juridic și a
directorului supravegherii din ASF, aduși de Mișu Negrițoiu, și a anulat la
ICCJ amenda (nesemnificativă) și retragerea autorizației de director în
compania pe care o controla oricum.

Concluziv pentru acest al doilea episod:

- sub ,,supravegherea'' lui Mișu Negrițoiu, societatea/frauda de la City
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Insurance a devenit și mai mare, Negrițoiu neurmărind în mod real
aplicarea planului de redresare din 2016 și mângâind pe creștet
matrapazlâcurile;

- Mișu Negrițoiu a știut (pentru că era treaba lui să verifice) de fraudele de
la City Insurance și a permis amplificarea lor (City Insurance a devenit și
mai mare în mandatul lui);

- Mișu Negrițoiu a dorit să treacă compania pe numele ,,investitorului''
Max Roessler, pentru care a făcut și lobby și presiuni, astfel încât acțiunile
lui Dan Odobescu să îi revină (formal) lui Roessler. Din derularea ulterioară
a evenimentelor la City (unde vicepreședinte a devenit investitorul
,,garantat''de Mișu Negrițoiu - Roessler) rezultă că rolul lui Roessler,
garantat de Mișu Negrițoiu și venit la pachet în 2017 cu extrasul de cont
fals de 50 de milioane de euro, a fost în a amplifica gaura de la City
Insurance.

- Ca și Nicu Marcu, actualul Președinte ASF, și Mișu Negrițoiu a favorizat
frauda de la City Insurance. Negrițoiu trebuia să pună City în administrare
specială încă din aprilie 2016 și să interzică emiterea polițelor RCA de
către societate până la restabilirea cerințelor de capital/solvabilitate. În
schimb, Negrițoiu s-a asigurat că City Insurance nu aduce capital până la
sfârșitul mandatului său, dar încasând în continuare mai mult cu 400 de
milioane de lei din polițe RCA decât ,,permitea'' ASF (date definitive).

- Similar a procedat Nicu Marcu, actualul Președinte ASF, care pretinde că,
deși ASF a știut despre extrasul de cont falsificat abia în februarie 2021
(fiind contrazis de Mișu Negrițoiu), a lăsat până în septembrie 2021 ca City
să emită în continuare polițe RCA, majorând gaura cu cel puțin 800 de
milioane de lei (estimarea mea) - respectiv contravaloarea polițelor RCA
încasate în perioada scursă din momentul în care Marcu pretinde că a
,,știut'' și până a retras autorizația.

Prin urmare, doi Președinți ASF, unul de la unitatea ,,cu caimac'' și
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celalălalt de la unitatea ,,ocol silvic'', au fost complici în amplificarea
fraudelor de la City Insurance. Acum, tipul cu caimacul încearcă să îl indice
drept vinovat pe tipul de la ocolul silivic. În realitate, frauda City Insurance
și mai ales dimensiunea ei nu ar fi fost posibilă fără complicitatea atât a
tipului de la caimac, cât și a tipului de la ocolul silvic Calafat, Nicu Marcu.


