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PAID lansează, online, prima expoziție fotografică pe tema dezastrelor 

naturale, la 45 de ani de la cutremurul din 1977 

 

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) lansează, online, prima 

expoziție fotografică tematică, intitulată „ReExpoziția”, la 45 de ani de la cutremurul care a 

devastat România. Fotografiile, realizate de profesioniști și amatori, fac parte dintr-o amplă 

campanie de conștientizare și de sensibilizare a publicului în ceea ce privește caracterul 

repetitiv al dezastrelor naturale și importanța asigurării locuințelor împotriva acestora. 

Selecția și jurizarea au fost realizate de fotograful și arhitectul Vlad Eftenie, de omul de presă 

Mihai Morar și de actrița Ioana Ginghină, în cadrul unui concurs care s-a desfășurat în 

perioada 10 ianuarie - 28 februarie a.c.. 

„Imaginile vorbesc adesea mai puternic decât o pot face cuvintele. Din acest motiv ne-am 

gândit la expunerea urmărilor dramatice pe care inundațiile, cutremurele și alunecările de 

teren le au asupra locuințelor noastre. Ne-am propus să descoperim și să punem în circulație 

imagini care să-i ajute pe oameni să conștientizeze pericolul cât se poate de real și de 

imprevizibil, pe de o parte, dar și faptul că nu trebuie să fie complet vulnerabili în fața lui, că 

există instrumente menite să îi protejeze, așa cum este asigurarea obligatorie împotriva 

dezastrelor naturale. Iar data aleasă pentru lansare subliniază gravitatea mesajului pe care 

dorim să îl transmitem și anume că un dezastru poate lovi oricând și poate afecta pe 

oricine”, a declarat Nicoleta RADU, director general al PAID. 

Acest apel a rezonat puternic în rândul fotografilor invitați să participe la concurs, volumul de 

imagini înscrise depășind așteptările. Cei patru câștigători ai concursului au primit premii în 

valoare totală de 3.500 de euro, iar primele 10 fotografii din cele 50 înscrise, în ordinea 

punctajului stabilit de juriu, au fost selectate pentru o expoziție itinerantă care va debuta la 

București* și urmează să ajungă în câteva dintre marile orașe din țară. În plus, acestea vor fi 

expuse și într-o galerie online pe site-ul competiției, www.re-expozitia.ro. 

*Evenimentul inaugural a fost amânat în contextul crizei geopolitice din Ucraina. PAID 

urmează să comunice data la care va avea loc vernisajul și perioada în care exponatele vor 

putea fi vizitate la Biblioteca Națională. 

Despre PAID 

 

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-

reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăților de asigurare pentru 

încheierea de asigurari obligatorii de locuință, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

260/2008.Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie 

a locuințelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: - Cutremur - Inundații - 

Alunecări de teren. 


