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Cutremurul în România – un risc inevitabil, dar asigurabil
Câteva secunde ale unui cutremur care ne-a trezit în miez de noapte în ultima duminică a lunii
octombrie au fost suficiente pentru a ne reaminti cât suntem de vulnerabili în fața naturii. A fost cel mai
puternic cutremur din ultimii 14 ani. De această dată, de numai 5.8 grade pe scara Richter și fără
daune sau victime înregistrate.
”România este una dintre țările cu grad ridicat de vulnerabilitate în fața cutremurelor. La nivel
mondial, țara noastră se regăsește printre primele 10 după suprafața construită expusă riscului seismic.
Peste 90% din suprafața sa se regăsește în zone de risc, iar Bucureștiul este unul dintre cele mai
vulnerabile orașe din lume”, declară Nicoleta RADU, Director General, PAID România.
În ultimii 100 de ani, în România s-au înregistrat 13 cutremure semnificative, care au dus la
producerea a 2.630 de decese și au afectat mai mult de 400.000 de persoane. Pagubele cauzate doar
de cutremurul din 1977 depășesc 2 miliarde de dolari.
Conform datelor PAID România, din totalul de aproximativ 9 milioane de locuințe existente pe
teritoriul țării noastre, doar 1,7 milioane sunt asigurate. Celelalte 7,3 milioane de locuințe, nu sunt
protejate de o poliță de asigurare care să le permită remedierea pagubelor produse de cutremur.
”Acestea nu sunt simple date. Ele se pot traduce în tragedii de familie pentru cei ale căror locuințe
sunt expuse în fața cutremurelor. Mulți ar putea afla numai când e prea târziu că persoanele care nu îşi
asigură locuinţele nu beneficiază, în cazul producerii unui dezastru natural, de niciun fel de despăgubiri
de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuinţelor. Deși poate nu au
fost amendați pentru că nu au încheiat o asigurare obligatorie a locuinței, autoritățile nu pot să le
acorde sprijin financiar în caz de nevoie”, completează Nicoleta RADU.
Pentru a vedea gradul de acoperire prin asigurare obligatorie a locuinței pentru fiecare județ din
țara noastră, puteți accesa datele PAID România: https://www.paidromania.ro/harta-pad
***
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.
PAID s-a constituit ca societate de asigurare în luna noiembrie 2009, prin efortul comun a 12 societăți de asigurare,
acționari PAID.
Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor, care acoperă trei
riscuri de bază specifice României: Cutremur, Inundații, Alunecări de teren.

