
 

 

REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSUL RE-EXPOZIȚIA 
 
Subscrisa POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR 
NATURALE S.A. (”PAID” sau „Organizatorul”), cu sediul în București, B-dul 
Nicolae Titulescu nr. 4-8, Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, Sector 1, 
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10819/2009 și în Registrul 
Asigurătorilor sub nr. RA-065/14.12.2009, CUI 26191737, Cod LEI 
315700H6SYCXQWPJF410, cont IBAN RO10FNNB002002845645RO02, deschis la 
Credit Europe Bank, reprezentată legal prin doamna Nicoleta Radu – Director General, 
aduce la cunoștință, persoanelor interesate, prezentul regulament general pentru 
concursul organizat de compania noastră:  

1. ORGANIZATOR: 

PAID este o societate de asigurare, cu capital privat, formată prin asocierea a 
doisprezece societăți de asigurare a cărei activitate este reglementata de prevederile 
Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie de locuință împotriva cutremurelor, 
alunecărilor de teren şi inundaţiilor.  

Concursul este conceput şi administrat de către PAID și este adus la cunoștința 
publicului în mod gratuit pe pagina web: https://www.re-expozitia.ro, sau printr-o 
solicitare scrisă transmisă la adresa sediului organizatorului, specificată mai sus. 

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt 
obligatorii pentru toţi participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut 
public în mod gratuit, conform legislației aplicabile în România. 

2. Locul si perioada de desfăşurare a concursului: 

Concursul este organizat in perioada 10 ianuarie (ora 00:00:00, ora României) - 28 
februarie 2022 (ora 23:59:59, inclusiv, ora României) şi se desfășoară pe pagina 
web: https://www.re-expozitia.ro 

3. Mecanismul de concurs: 

A. Înregistrarea în concurs - pentru înregistrare, participanții trebuie să acceseze 
www.re-expozitia.ro, să citească Regulamentul de concurs și, în situația în care optează 
pentru înscriere la concurs, să parcurgă cumulativ, în perioada de desfășurare a 
concursului, următoarele etape: 

i) să completeze toate câmpurile disponibile în formularul de înscriere, inclusiv 
telefon, email, etc.  

ii) să încarce o fotografie, însoțită de detalii privind tipul de dezastru natural (inundatie, 
alunecare de teren, cutremur, ca fenomene naturale), localitatea și data, până cel 
târziu 28 februarie 2022, ora 23.59; 



 

 

iii) să bifeze categoria din care face parte participantul, fotograf profesionist, respectiv 
fotograf amator. 

Notă: Prin fotograf profesionist, se înțelege persoana care obține venituri sau foloase în mod 
constant din activități de fotografie. 

Un participant poate participa la Concurs cu o singură fotografie; 

Materialele foto trebuie să fie încărcate într-unul dintre următoarele formate: .jpeg, 
.jpg sau .png 

Materialele foto trebuie să aibă o rezoluție de min. 5 MP, max. 10 MP 

Materialele foto trebuie să răspundă temei concursului, în sensul că trebuie să surprindă 
imaginea producerii sau efectele unui risc din cadrul celor acoperite prin polița de 
asigurare obligatorie a locuinței, precum inundație, alunecare de teren sau cutremur, ca 
fenomene naturale, care să fi afectat cel puțin o locuință și care să fi avut loc în ultimii 
cinci ani (se va avea în vedere ca dată de referință, data maximă până la care pot fi 
încărcate fotografiile - 28 februarie 2022). Materialele foto trebuie SĂ NU: sugereze 
orice formă de violență sau să conțină scene în care se produce sau se sugerează 
durere cuiva, scene de violență sexuală sau cruzime; arme de orice fel; încălcări ale 
reglementărilor legale în vigoare sau orice modalități prin care acestea ar putea fi 
încălcate; consumul de substanțe interzise, conform reglementărilor în vigoare; 
promoveze rasismul sau discriminarea de orice fel; aibă caracter ofensator, abuziv, 
indecent, calomniator sau obscen; poată aduce prejudicii vreunei persoane fizice 
sau juridice; conțină drepturi ale unor terțe părți; conțină publicitate sau materiale 
promoționale ale unei terțe părți; conțină mărci ale unor terțe părți; conțină 
materiale ilegale, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, 
rasiste sau xenofobe.  

În situația în care fotografia conține imaginea unei persoane, participantii confirmă că au 
informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi 
prelucrate şi faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfaşurarii concursului şi ca au 
obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. În acest sens, 
participantii au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul secțiunii 6 
– protecția datelor cu caracter personal. 

Un participant poate fi descalificat în orice moment, dacă Organizatorul observă orice 
fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul şi prezentul regulament. 

Părțile consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi 
consideră orice date cu privire la participant ca adevărate și corecte. 

În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul 
nu va considera respectiva participare validă. 

 



 

 

B. Stabilirea câștigătorilor 

Un juriu format din 3 influenceri, conform metodologiei stabilită în anexă la 
Regulament, va alege fotografiile câștigătoare, pentru fiecare dintre categoriile stabilite. 
Anunțul cu privire la câștigători va fi făcut în data de 4 martie, ora 12.00, pe site-ul 
www.re-expoziția.ro 

4. Dreptul de participare: 

Participarea la concurs atrage acceptarea implicită, necondiționată și fără rezerve. de 
către aceștia, a prezentului regulament, considerându-se drept reale, corecte și complete 
toate datele furnizate de participanți. 

Dreptul de a participa în cadrul concursului este acordat tuturor persoanelor fizice care 
îndeplinesc condițiile prezentei secțiuni, nefiind condiționat de încheierea unei polițe de 
asigurare obligatorie a locuinței. 

Prin înscrierea la concurs, fiecare participant garantează:  

- Că este persoană fizică, cu domiciliul stabil în România, care a împlinit 18 ani la data 
începerii acestui concurs; 

- Că este posesor al unui act de identitate aflat în termenul de valabilitate; 

- Că are deplină și neafectată capacitatea de folosință și de exercițiu, conform Codului 
Civil; 

- Că, în eventualitatea câștigării oricărui premiu, va participa la acțiunile publicitare ale 
organizatorului, de promovare a acestui proiect în orice modalitate, ulterioare sau 
simultane cu acordarea premiului, fără alte obligații în sarcina organizatorului; 

Participarea la concursul vizat de prezentul regulament implică acceptarea 
necondiționată, exclusivă și irevocabilă a participanților ca numele, fotografiile și 
detaliile furnizate în timpul concursului să poată fi făcute publice și exploatate în orice 
scop comercial, inclusiv publicitar, de către organizator și/sau subcontractanții acestuia, 
fără niciun fel de pretenții din partea participanților și a câștigătorilor. Participanții și 
câștigătorii renunță la a solicita organizatorului și/sau subcontractanților săi vreo sumă 
de bani sau vreo altă prestație din partea organizatorului pentru exploatarea drepturilor 
de autor sau conexe, prevăzute în Legea 8/1996, cu modificările și completările 
ulterioare, aferente fotografiilor înscrise în concurs și surprinse/fixate pe orice suport de 
către organizator și/sau subcontractanții săi, cu ocazia înscrierii, participării la concurs, 
extragerii, acordării premiilor și promovării companiei.  

Pentru identificare și pentru ridicarea/intrarea în posesia premiului, câștigătorii 
desemnați vor prezenta reprezentanților organizatorului un document de identitate aflat 
in termen de valabilitate. 



 

 

Angajații organizatorului, rudele și afinii acestora, până la gradul I inclusiv, precum și 
toate celelalte persoane implicate în acest proiect nu vor putea participa la acest concurs, 
în sensul că nu li se vor putea acorda niciun fel de premii.  

5. Premii: 

Valoarea totală a premiilor este de 3.500 euro. Se vor acorda patru premii, a căror 
valoare este stabilită astfel: 

1. Categoria fotografi Profesioniști - fotoreporteri, fotoblogeri și fotografi asimilați 
acestora; 

A. Premiul I - 1500 euro; 

B. Premiul II - 1000 euro; 

C. Premiul III - 500 euro; 

2. Categoria amatori - un singur premiu, în valoare de 500 euro; 

După desemnarea câștigătorilor, fiecare dintre aceștia vor fi contactați, fie telefonic, fie 
prin intermediul adresei de e-mail utilizate în cadrul concursului și se vor solicita 
totodată următoarele date de contact: nume și prenume, localitatea de domiciliu, seria și 
numărul cărții de identitate, data eliberării și organul emitent, adresa de e-mail, numărul 
de telefon și contul bancar în care se va efectua viramentul premiului.  

În cazul în care un câștigător nu poate fi validat, pentru că nu poate fi contactat telefonic 
sau pe email în termenul de 48 de ore sau dacă acesta refuză să accepte premiul, premiul 
se anulează și rămâne la dispoziția Organizatorului. 

Un participant nu poate câștiga mai mult de un premiu și nu poate solicita contravaloarea 
lui în alte servicii. 

Nu se vor acorda premii în Concurs persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani la 
data începerii concursului.  

Organizatorul este obligat să-i comunice participantului o înștiințare prin care îl anunță 
în legătură cu desemnarea sa în calitate de câștigător; înștiințarea se face pe e-mail sau 
telefonic, la numărul sau adresa indicate de participant în mesajul prin care a comunicat 
datele de identificare. 

Câștigătorul se obligă să furnizeze Organizatorului, în termen de cel mult 5 zile de la 
data încheierii procesului verbal de desemnare a câștigătorului, toate detaliile necesare 
efectuării transferului bancar, pentru încasarea premiului. Premiul va fi transferat către  
câștigător în max. 20 de zile calendaristice de la data furnizării în scris a informațiilor cu 
privire la efectuarea transferului bancar. 

Intrarea în posesia premiului se face numai cu respectarea acestui regulament. 



 

 

Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alte premii; în cazul refuzului unui câștigător de a 
beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în regulament, acesta va pierde 
dreptul de atribuire a premiului.  

Premiile acordate în cadrul prezentei campanii vor fi livrate doar pe teritoriul României. 
Orice revendicare venită de la oricare dintre câștigătorii anunțați, conform mecanismului 
de mai sus, după perioada indicată de organizator, este lipsită de efect.  

Regulamentul concursului, numele câștigătorului, precum și categoria, alături de 
valoarea premiului, vor fi făcute publice, în mod gratuit, prin afișare, pe site-ul de 
concurs www.re-expoziția.ro. 

În privința premiilor, răspunderea Organizatorului este strict limitată la acordarea 
acestora. Conform reglementărilor în vigoare, veniturile din premii cuprind premiile sub 
formă de bani si se impozitează prin reținere la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra 
venitului net realizat din fiecare premiu. Venitul net este diferența dintre venitul din 
premii și suma neimpozabilă de 600 de lei. Impozitul se calculează, se reține și se 
plătește de către Organizator. 

6. Protecția datelor personale: 

Prin participarea la acest concurs, participantii înțeleg faptul că în acest scop își exprimă  
acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: 

- Colectarea şi prelucrarea, de către Organizator, a informațiilor privind adresa de e-
mail pe care candidații o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs precum şi a 
datelor oferite cu acest scop. Câștigătorii își dau, de asemenea, acordul să furnizeze 
date, cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, ocupația, număr de 
telefon, adresa e-mail, orașul din care provin şi detalii privind fotografia înregistrată 
pentru Concurs. 

- Stocarea acestor date şi prelucrarea lor şi în alte scopuri decât cele anterior 
menționate, respectiv: reclamă, marketing şi publicitate. 

- De asemenea participanții înțeleg că prelucrarea datelor cu caracter personal in 
conditiile și scopul declarat prin acest regulament este indispensabilă derulării acestui 
concurs. 

- Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza în conformitate cu Anexa 1 la 
prezentul regulament „Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal”. 

7.Litigii: 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanții la concurs se vor rezolva pe 
cale amiabilă. În situația în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, competența de 
soluționare a litigiilor aparține instanțelor judecătorești de la sediul Organizatorului. 



 

 

Organizatorul nu își va asuma nicio răspundere cu privire la pretențiile terților sau ale 
instituțiilor asupra premiilor câștigate de către participanți. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere cu privire la nefuncționarea rețelelor de 
telefonie fixă şi/sau mobilă sau a rețelelor de Internet. 

Organizatorul nu își asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate 
informații false sau eronate. 

Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca 
urmare a acțiunilor unor unor terți cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, 
proprietari sau administratori ai rețelelor de telecomunicații sau alții asemenea. 

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a descalifica un participant la concurs, 
dacă va considera că acesta este licențios, indecent sau că nu deține drepturi de autor 
pentru fotografia înregistrată. 

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce privește acordarea premiilor. 

Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru fotografiile înregistrate în 
concurs de participanți, ori pentru consecințele care decurg din acesta acțiune. 

8. Regulamentul concursului: 

Regulamentul concursului este disponibil pe www.re-expoziția.ro. 

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiționată a 
prevederilor prezentului Regulament și obligativitatea respectării acestora. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului 
Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiția anunțării 
modificărilor pe pagina web mai sus menționată. Modificările/formă modificată a 
Regulamentului sunt opozabile imediat după publicarea online. 

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. 

În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câștigate nu se vor 
acorda. 

9. Contact: 

Pentru mai multe informații referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-
mail re-expozitia@paidromania.ro. 

 

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. 

Prin Director General - Nicoleta Radu 



 

 

ACT ADITIONAL NR.1 
REGULAMENT GENERAL PENTRU CONCURSUL RE-EXPOZIȚIA 

 

Prezentul Act adițional la Regulamentul General pentru concursul Re-Expoziția 
(„Regulamentul”) se încheie astăzi 20.01.2022 de către subscrisa POOL-UL DE 
ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. („PAID” sau 
„Organizatorul”), cu sediul în București, B-dul Nicolae Titulescu nr. 4-8, 
Clădirea America House, Aripa de Est, et. 3, Sector 1, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. J40/10819/2009 și în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA-
065/14.12.2009, CUI 26191737, Cod LEI 315700H6SYCXQWPJF410, cont 
IBAN RO10FNNB002002845645RO02, deschis la Credit Europe Bank, 
reprezentată legal prin doamna Nicoleta Radu – Director General,  

În temeiul art. 8, potrivit căruia organizatorul își rezervă dreptul de a modifica 
oricând prevederile regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu 
condiția anunțării modificărilor pe pagina web https://www.re-expozitia.ro, 

PAID încheie prezentul act adițional, modificând următoarele prevederi din 
regulament: 

Art. 1 Prevederile din Capitolul 3 litera A, referitoare la caracteristicile materialelor 
foto ce se vor încărca pentru participarea în cadrul concursului se modifică din: 

„Materialele foto trebuie să fie încărcate într-unul dintre următoarele formate: 
.jpeg, .jpg sau .png 

Materialele foto trebuie să aibă o rezoluție de min. 5 MP, max. 10 MP” 

După cum urmează: 

„Materialele foto trebuie să fie încărcate într-unul dintre următoarele formate: 
.jpeg, .jpg sau .png 

Materialele foto trebuie să aibă o dimensiune de cel mult 7 MB, cu latura lungă de 
min. 1980 pixeli” 

Art. 2 Prevederile din Capitolul 3 litera A, referitoare la vechimea evenimentului 
surprins în imagine, se modifică din: 

„Materialele foto trebuie să răspundă temei concursului, în sensul că trebuie să 
surprindă imaginea producerii sau efectele unui risc din cadrul celor acoperite prin 
polița de asigurare obligatorie a locuinței, precum inundație, alunecare de teren sau 
cutremur, ca fenomene naturale, care să fi afectat cel puțin o locuință și care să fi 
avut loc în ultimii cinci ani (se va avea în vedere ca dată de referință, data maximă 
până la care pot fi încărcate fotografiile - 28 februarie 2022).” 



 

 

După cum urmează:  

Materialele foto trebuie să răspundă temei concursului, în sensul că trebuie să 
surprindă imaginea producerii sau efectele unui risc din cadrul celor acoperite prin 
polița de asigurare obligatorie a locuinței, precum inundație, alunecare de teren sau 
cutremur, ca fenomene naturale, care să fi afectat cel puțin o locuință indiferent de 
data evenimentului. 

Art. 3 Toate prevederile Regulamentului rămân neschimbate, cu excepția celor direct 
afectate de modificările specificate în actul adițional. 

 

POOL-UL DE ASIGURARE ÎMPOTRIVA DEZASTRELOR NATURALE S.A. 

Prin Director General - Nicoleta Radu 


