
Page 1 of 1 
                                                                                          
                                                                                         București, 27.08.2021 

 

PAID adjudecă distincția „Managerul Anului”, la Gala Premiilor Pieței Asigurărilor 

 

 

Pool-ul  de  Asigurare  Împotriva  Dezastrelor  Naturale  (PAID) își reconfirmă managementul 

performant prin adjudecarea premiului „Managerul Anului”, în cadrul Galei Premiilor Pieței 

Asigurărilor. Evenimentul, organizat de Publicațiile XPRIMM, a avut loc joi, 26 august, iar 

distincția a fost acordată Nicoletei Radu, Director General al PAID din anul 2014. 

 

“Ultimii doi ani au fost plini de provocări, dar împreună, ca echipă, am lucrat să le 

transformăm în oportunități, prin respectarea angajamentelor asumate în fața partenerilor 

publici și privați, dar mai ales în fața clienților. Sunt onorată și recunoscătoare să reprezint 

PAID România. Premiul acesta este despre ei, despre colegii mei din Consiliul de 

Administrație, din echipa administrativă, executivă și operațională”, a declarat Directorul 

General al PAID, Nicoleta Radu, după decernarea premiilor.  

 

Nicoleta Radu a preluat conducerea executivă a PAID în anul 2014, fiind un profesionist cu 

peste 20 de ani de experiență managerială și antreprenorială. Una dintre cele mai importante 

reușite la conducerea PAID o constituie implementarea celui mai mare program de reasigurare 

din Europa Centrală și de Est, în valoare de 1 miliard de euro.  

 

„PAID este unul dintre cele mai îndrăznețe și provocatoare proiecte din piața de asigurări. 

Vom continua să creștem și să transformăm PAID în partenerul de încredere al cetățenilor și 

al autorităților, asigurându-ne că există mereu resursele necesare pentru susținerea daunelor 

cauzate de dezastre naturale. Ne bucurăm să culegem aprecieri pentru eforturile realizate de 

echipa noastră și mulțumim organizatorilor pentru această onoare”, a explicat Nicoleta Radu.  

 

Gala Premiilor Pieței Asigurărilor este un eveniment cu tradiție, organizat de Publicațiile 

XPRIMM. Organizatorii și-au propus să recunoască și să premieze performanța, eficiența și 

calitatea în industria asigurărilor din România.  

 

 

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. 
 


