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PAID lansează cea de-a doua ediție ReExpoziția, competiție fotografică 

pe tema dezastrelor naturale, cu Lucian Mîndruță, Vlad Eftenie și Ioana 
Ginghină în juriu 

 
 
Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) a lansat miercuri, 23 
noiembrie, cea de-a doua ediție a concursului de fotografie ReExpoziția. Acesta face 
parte dintr-o amplă campanie de conștientizare asupra caracterului repetitiv al 
dezastrelor naturale. Și de această dată, competiția presupune înscrierea în concurs a 
imaginilor care ilustrează urmările calamităților naturale (cutremure, alunecări de 
teren sau inundații) asupra locuințelor din România. Premiile puse la bătaie de 
organizator au o valoare totală de 5000 de euro.  
 
„Prima ediție a competiției fotografice ne-a adus în atenție imagini cu un puternic 
impact  emoționat atât pentru cetățean, cât și pentru autorități. Dezastrele naturale 
se produc și afectează mii de locuințe anual. Este important ca oamenii să știe acest 
lucru și să ia toate măsurile de protecție financiară, astfel încât fenomenele naturale 
să nu-i mai lase fără un acoperiș deasupra capului. Ducem mai departe această 
expoziție-concurs până la momentul în care vom ajunge să avem mai multe povești 
fericite, cu oameni care își refac casele din despăgubirile primite, decât cu tragedii 
în care familii întregi rămân și fără locuințe, dar și fără dreptul de a primi ajutoare 
de la stat pentru reconstrucție în caz de cutremure, alunecări de teren sau inundații”, 
a explicat Directorul General al PAID, Nicoleta Radu.  
 
Competiția fotografică se desfășoară în perioada 23 noiembrie - 28 februarie 2023, iar 
participanții intră automat în lupta pentru unul dintre cele patru premii acordate de 
PAID, trei dintre acestea pentru secțiunea de profesioniști și unul pentru amatori. 
Noul juriu este format din Lucian Mîndruță, Vlad Eftenie și Ioana Ginghină. 
Profesioniștii și pasionații de fotografie se pot înscrie în concurs pe site-ul oficial 
www.re-expozitia.ro. 
 
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 asigurări 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. 
 

http://www.re-expozitia.ro/

