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AGERPRES în 2017
Unul dintre cele mai importante momente pentru AGERPRES și pentru cititorii săi a fost
dezvoltarea site-ului public www.agerpres.ro, ce a avut loc la sfârșitul lunii noiembrie. Noul
homepage al website-ului AGERPRES a fost structurat pentru a oferi utilizatorului o experiență
personalizată. Astfel, noul site, aduce, ca noutate principală, faptul că în momentul creării unui
cont, AGERPRES livrează fiecărui utilizator o experiență nouă în funcție de preferințele acestuia.
De asemenea, noul site prezintă o pagină foto mult mai bine pusă la punct, atât
structural, cât și vizual. Oferim fotografiile în funcție de eveniment, oferim motoare de căutare
pe fiecare secțiune, iar fotografiile au o rezoluție mult mai bună.
Totodată, la secțiunea MULTIMEDIA a noului site, cititorii pot urmări știrile video, precum și
documentare video, interviuri și campania Tânăr de România, la o calitate full HD.
Și în anul 2017, s-a înregistrat un trend ascendent pe reţelele de socializare. Numărul
fanilor paginii de Facebook a AGERPRES a crescut de la 39.254 la 52.803, iar cel al fanilor paginii
de Twitter de la 10.546 la 14.478.
AGERPRES a continuat să informeze prompt, corect și obiectiv, diversificându-și totodată
conținutul editorial și urmărind de fiecare data și reacţiile pe care le-au generat diferite
evenimente care au avut un impact asupra societăţii. Redactorii AGERPRES au reflectat în
materialele lor, în mod obiectiv, toate evenimentele de interes public.
De asemenea, au fost lansate, de-a lungul anului mai multe proiecte editoriale: Centenar
Dinu Lipatti, #mediclaraport, Vizita în România a prinţului de Wales, Ia - ambasador pentru
România, #UnicInEuropa, Smart CityRO, EXPO Astana 2017, în parteneriat cu KMG
International, şi a fost continuat proiectul lansat în anul anterior - România Colorată.
Cele mai accesate materiale în 2017 au fost o ştire cu preotul Necula:
https://goo.gl/iN5ZiU, și un interviu video cu deputatul Daniel Constantin:
https://goo.gl/UjSGsB.
Redacția Video din cadrul AGERPRES a lucrat de-a lungul anului și la un proiect special
conceput pentru sărbătorirea Centenarului, documentarul video „Marea Unire - România, la
100 de ani”. Teaserele, care au fost lansate în luna decembrie, invită la o călătorie emoţionantă
şi captivantă, trăită şi nu doar povestită de oameni pentru care România înseamnă şi o colecţie
de momente istorice importante în naşterea acestui stat. Practic, AGERPRES a mers pe urmele
celor care au înfăptuit Unirea: în Basarabia, Bucovina de Nord şi Transilvania, iar urmaşii celor
care au pus umărul la reîntregirea ţării deschid culisele celui mai important moment istoric. Prin
vocea celor care povestesc, descoperim că suntem o naţiune fără graniţe. România, la 100 de
ani aduce cu sine o istorie care continuă să se scrie.
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Toate documentarele AGERPRES Video pot fi accesate pe pagina oficială de YouTube –
AGERPRES, precum și pe pagina oficială de Facebook a AGERPRES Video.
Tot în 2017, AGERPRES a lansat aplicația mobilă AGERPRES AR, cu ajutorul căreia
vizitatorii pot vedea povestea din spatele imaginilor, dar și scurte fragmente din documentarul
video Marea Unire – România, la 100 de ani. Fotografiile pot fi accesate și la link-ul:
https://foto.agerpres.ro/ar-agerpres, iar aplicația de realitate augmentată poate fi descărcată
gratuit din Google Play (https://goo.gl/V3pu2y) şi App Store (https://goo.gl/rSvCWa).
În luna noiembrie, AGERPRES, Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu și Samsung
Romania au vernisat o „ARtfel de expoziţie” de fotografie, care îmbină fotoreportajul,
documentarul video şi Realitatea Augmentată. Printre fotografiile expuse s-au regăsit unele
dintre cele mai bune imagini realizate de fotoreporterii AGERPRES în ultimul an, atât în țară, cât
și la evenimente internaționale.
De asemenea, cu ocazia vernisării expoziției, AGERPRES a lansat și noua pagină de
Instagram, 100deRomania - un proiect dedicat aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, în
cadrul căruia Agenția Națională de Presă promovează cele mai bune fotografii ale sale.
Totodată, de-a lungul anului, au fost încheiate numeroase parteneriate importante
pentru agenție, prin care am promovat evenimente culturale, activităţi şi competiţii sportive,
proiecte educaționale etc.
Pentru anul 2018, echipa AGERPRES îşi propune în continuare să ofere informaţii corecte
şi obiective tuturor cititorilor, dar şi diversificarea conţinutului prin realizarea de materiale
video, prin lansarea unor noi proiecte editoriale, prin fotoreportaje și videoreportaje cu diferite
teme în Bucureşti şi în ţară, pentru informare și pentru promovarea României. De asemenea,
AGERPRES îşi doreşte dezvoltarea unor noi parteneriate, atât în plan naţional, cât şi
internaţional.
Nu în ultimul rând, AGERPRES va organiza și promova mai multe evenimente dedicate
Centenarului Marii Uniri, fiind vorba de proiecția documentarului video, de promovarea
expoziției de fotografie și a albumului România: Evoluție, ediție specială pentru Centenarul
Marii Uniri.
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Redacţia Știri Interne
Redactorii şi corespondenţii Redacţiei Ştiri Interne au urmărit principalele evenimente
ale anului 2017, din toate domeniile de activitate - politic, social, cultură, educaţie,
administraţie, sănătate - şi le-au reflectat în materiale de presă care au respectat, ca de fiecare
dată, principiile asumate de AGERPRES: obiectivitate, imparţialitate, echidistanţă, echilibru.
Evenimentele majore - schimbarea guvernelor, protestele din ţară, activităţile unor comisii
parlamentare, situaţia din sistemul de sănătate, din cel al educaţiei şi al administraţiei - au fost
relatate de Redacţia Ştiri Interne, prin ştiri factuale, grupaje, sinteze, interviuri şi reportaje.
Redacţia Ştiri Interne şi-a arătat imparţialitatea şi obiectivitatea, urmărind de fiecare
dată şi reacţiile pe care le-au generat diferite evenimente care au avut un impact asupra
societăţii. Redactorii AGERPRES au reflectat în materialele lor, în mod obiectiv, toate
evenimentele de interes public.
Pluralismul opiniilor a fost un principiu respectat de Redacţia Ştiri Interne, indiferent de
domeniul care a generat informaţia pe baza căreia redactorii au realizat materialele de presă.
Redacţia Ştiri Interne a difuzat pe
fluxurile proprii aproximativ 52.000 de
materiale de presă, din care în Bucureşti
aproximativ 27.000, înregistrându-se chiar o
uşoară creştere, în condiţiile în care, în 2017,
schema de personal a fost cu aproape 10%
mai redusă.
În 2017 au fost realizate de redactorii şi
corespondenţii judeţeni aproximativ 60 de
interviuri, difuzate pe fluxurile AGERPRES, cu
oameni politici, membri ai Guvernului,
ambasadori, şefi de instituţii, actori, regizori,
artişti şi peste 200 reportaje, materiale feature
şi sinteze, care au adus în prim-plan
evenimente, locuri, oameni şi fapte de pe
întreg cuprinsul României.
Redacţia Ştiri Interne a colaborat
atât cu Redacţia Video cât şi cu Redacţia
FOTO pentru realizarea unor interviuri cu
politicieni, ambasadori, personalităţi ale
lumii culturale şi ştiinţifice.
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Totodată,
în
aproximativ
6.300
materiale/ştiri
au
exclusivităţi AGERPRES.

2017,
de
fost
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Cel mai accesat material în 2017 a fost
ştirea cu preotul Necula.

Accesările cele mai multe pe site-ul
AGERPRES, la rubrica INTERVIU, lea avut cel cu deputatul Daniel
Constantin.
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De asemenea, în 2017 au fost
realizate aproximativ 100 de grupaje
care au redat evenimente de
actualitate din judeţe şi din Capitală,
fie că a fost vorba despre proteste
spontane sau anunţate, probleme din
sistemul sanitar sau situaţii deosebite
cauzate de condiţiile meteorologice.
Redacţia Ştiri Interne a realizat
cinci proiecte editoriale în 2017:
Centenar Dinu Lipatti (luna martie),
#mediclaraport
(din
luna
aprilie),Vizita în România a prinţului
de Wales (sfârşitul lunii martie), Ia ambasador pentru România (luna
iunie), #UnicInEuropa (din luna
august), dar şi prin continuarea unui
proiect asumat în anul anterior România Colorată.

Vizita în România a prinţului de Wales
În martie 2017, Ambasada Marii Britanii la Bucureşti şi Agenţia Naţională de Presă
AGERPRES au încheiat un parteneriat pentru acoperirea media a vizitei oficiale în România a
Alteţei Sale Regale Prinţul de Wales. AGERPRES a avut calitatea de partener unic al
evenimentului.
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Agenţia Naţională de Presă a pus la dispoziţia celorlalte redacţii de ştiri din România, în
regim de gratuitate, materiale video şi foto, precum şi texte de la întâlnirile publice care au avut
avea loc pe parcursul vizitei Prinţului de Wales.
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Prinţul de Wales s-a aflat în vizită oficială în România în perioada 29 - 31 martie 2017.

Premergător acestui eveniment, AGERPRES a realizat un interviu cu ambasadorul Marii
Britanii la Bucureşti, Paul Brummel, dar şi cu Aura Woodward, directorul executiv al fundaţiei
Prinţul de Wales România.
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Agenţia Naţională de Presă a transmis materiale de la toate momentele importante ale
vizitei în România a Prinţului Charles, de la primirea la Palatul Elisabeta, până la cea de la Palatul
Cotroceni şi Palatul Victoria. Fiecare moment din agenda Prinţului de Wales a fost reflectat în
materialele AGERPRES, fie că a fost vorba de primiri la oficiali ai statului român sau de vizite la
Muzeul Satului, Teatrul Naţional sau Patriarhia Română.

#UnicInEuropa
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat în data de 4 august proiectul editorial
#UnicInEuropa, prin care şi-a propus să promoveze săptămânal locuri din România ale căror
particularităţi le fac inedite, dar şi oameni care, prin inventivitatea lor, au reuşit să creeze lucruri
unice în Europa.
15
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#UnicInEuropa pentru că România are locuri pe care natura a ales să le marcheze cum
nu a făcut-o nicăieri în altă parte, dar şi clădiri şi monumente ale căror poveşti poartă însemnele
secolelor trecute, muzee care adăpostesc colecţii de artă unice.

Pentru că nu doar locurile au poveştile lor, AGERPRES prezintă în cadrul proiectului
#UnicInEuropa şi oameni care au ales să ignore clişee, care au ştiut să se joace cu imaginaţia.

Toate sunt creionate de către corespondenţii AGERPRES în proiectul editorial
#UnicInEuropa prin reportaje şi imagini menite să facă cititorii să (re)descopere România.
Dincolo de informaţii, oamenii au nevoie să-şi cunoască istoria şi să descopere prezentul.
16
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Centenar Dinu Lipatti
Anul 2017 a marcat împlinirea a 100 de ani de la naşterea compozitorului Dinu Lipatti.
Redacţia Ştiri Interne a avut ca obiectiv o incursiune în viaţa şi opera marelui compozitor.
Proiectul jurnalistic s-a derulat pe parcursul lunii martie a anului 2017 şi a cuprins
reportaje cu muzicologi, despre moştenirea artistică a compozitorului, dar şi materiale care au
reflectat evenimente organizate în ţară dar şi în străinătate dedicate centenarului Dinu Lipatti.
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În cadrul proiectului a fost realizat un interviu cu directorul Colegiului Naţional de Arte
"Dinu Lipatti", Florian Nemeş.

#mediclaraport
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat în data de 11 aprilie proiectul editorial
"#mediclaraport".

De la medicină internă, la chirurgie plastică, "#mediclaraport" aduce în atenţia cititorilor
probleme la zi, noutăţi în domeniu şi sfaturi.
18
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Materialele cuprinse în proiectul "#mediclaraport" au fost difuzate pe întreg parcursul
anului 2017, în fiecare marţi, pe fluxul de sănătate.
Ia - ambasador pentru România
Ca o continuare a proiectelor derulate în anii anteriori, Redacţia Ştiri Interne a transmis
materiale despre evenimente organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei.
Proiectul a fost lansat în preajma datei de 24 iunie, când este sărbătorită Ziua Universală a Iei.
În materialele realizate de redactorii AGERPRES, a fost evidenţiat faptul că ia - piesă
emblematică a costumului popular naţional românesc - devine un simbol internaţional al
culturii române.
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Materiale şi reportaje dedicate Zilei Iei au fost transmise în luna iunie de la evenimentele
organizate în judeţe.
Redactorii AGERPRES au arătat cum ia a fost promovată peste hotare de personalităţi
ale vieţii culturale sau sportive (Ia-ambasador pentru România/Ia românească promovată de
Ivan Patzaichin), dar şi cum au reuşit cusăturile româneşti să cucerească întreaga lume.

România Colorată
Proiectul editorial România Colorată, început la 1 februarie 2016, a continuat şi în prima
parte a anului 2017 . Proiectul a urmărit redescoperirea României expresive, bogată în imagini,
adesea trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori.
'România colorată', proiect încă în desfăşurare, doreşte să promoveze diversitatea
expresiilor culturale, fie că sunt de tradiţie sau contemporane, poveşti şi performanţe ale unor
nume mai puţin celebre, curiozităţi şi întâmplări inedite, ieşite din comun. De la primul manual
de patrimoniu cultural local pentru liceeni din Sălaj, la un apel pentru salvarea unei biserici de
lemn din Vâlcea sau la sărbătoarea tăiţeilor ce are loc anual la Reşiţa, România Colorată a
prezentat materiale jurnalistice cu subiecte variate, sugestive şi pline de viaţă.
***
La sfârşitul anului 2017, Redacţia Ştiri Interne a realizat aproximativ 60 de retrospective
pe principalele domenii dar şi din judeţe.
Retrospectivele realizate la nivelul judeţelor reprezintă un proiect readus în atenţia
abonaţilor şi cititorilor începând cu anul 2016.
Funeraliile Regelui Mihai I
Începând cu data de 5 decembrie 2017, când a murit Regele Mihai, şi până pe 16
decembrie, când au avut loc funeraliile acestuia, Redacţia Ştiri Interne a difuzat constant
20
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materiale de presă, fie că a fost vorba despre informări făcute de Casa Regală, mesaje de
condoleanţe de la personalităţi culturale, ştiinţifice ori politice sau detalii organizatorice
referitoare la ceremonia de înmormântare.
Pentru transmiterea materialelor privind funeraliile Regelui Mihai I, Redacţia Ştiri
Interne a colaborat cu Redacţiile Video şi Foto.
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Obiectivele pentru 2018
Pentru anul 2018, obiectivele principale ale Redacţiei Ştiri Interne rămân calitatea şi
diversificarea materialelor de presă realizate şi transmise pe fluxurile de ştiri, menţinerea trendului
pozitiv înregistrat în decursul anului trecut, atât în ceea ce priveşte numărul de materiale difuzate,
cât şi în privinţa gradului de preluare de către clienţi şi de vizualizare pe pagina de internet a Agenţiei
Naţionale de Presă AGERPRES.
Având în vedere că 2018 este Anul Centenarului, AGERPRES înţelege pe deplin rolul său de
a promova evenimentele importante, motiv pentru care se va alătura celorlalte instituţii care vor
marca împlinirea a o sută de ani de la Marea Unire.
Prin #CentenarulMariiUniri, AGERPRES va marca ştirile dedicate acestui eveniment important
din istoria ţării. Redactorii AGERPRES vor fi prezenţi la evenimentele dedicate Marii Uniri, realizate de
diferitele instituţii centrale sau locale şi vor realiza materiale ce vor fi marcate prin haştagul respectiv.
Dincolo de difuzarea de materiale de la evenimente organizate de alte instituţii,
AGERPRES va realiza şi materiale proprii, interviuri sau reportaje cu personalităţi care pot
readuce în actualitate povestea Marii Uniri.
Începând cu 1 ianuarie 2019, România va deţine, pentru șase luni, Președinția Consiliului
Uniunii Europene, iar autorităţile centrale au întreprins deja demersuri pentru procesul preluării
acestui mandat. Având în vedere că deținerea Președinției Consiliului UE este o premieră pentru
România, iar 2018 este anul premergător acestui eveniment important, AGERPRES, prin Redacţia
Ştiri Interne, va urmări şi va reflecta în fluxurile sale acţiunile dedicate acestui moment.
De altfel, Redacţia Ştiri Interne îşi propune să realizeze şi o serie de materiale exclusive,
dedicate pregătirii şi, ulterior, preluării de către România a Preşedinţiei Consiliului UE.
De asemenea, Redacţia Ştiri Interne va realiza în 2018 noi proiecte editoriale şi va continua
proiecte demarate în 2017.
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Redacţia Știri Sportive
Cele mai importante evenimente sportive ale anului 2017, Campionatele Europene de
gimnastică artistică de la Cluj-Napoca (19-23 aprilie) şi Cupa Confederaţiilor la fotbal - Rusia (17
iunie - 2 iulie), au fost reflectate de Redacţia Ştiri Sportive prin proiecte editoriale de amploare.
Astfel, în perspectiva Europenelor de gimnastică au fost realizate mai multe interviuri cu
foşti campioni, precum Simona Amânar, Monica Roşu, Cristina Bontaş, Răzvan Şelariu, Daniela
Sofronie, fiind difuzate şi declaraţii în exclusivitate cu Nadia Comăneci, Ecaterina Szabo, Daniela
Silivaş etc.
Cupa Confederaţiilor a fost prezentată cu o serie de materiale statistice (finalele ediţiilor
anterioare, recorduri, cifre, program, loturi), precum şi cronici la fiecare meci, alături de
declaraţii şi ecouri.
Redacţia Ştiri Sportive acoperă cel mai larg spectru sportiv din presa de specialitate din
România, lucru susţinut în 2017 şi de un proiect de promovare a unor sporturi mai puţin
cunoscute sau mai puţin dezvoltate în ţara noastră, precum oină, orientare, darts, sambo,
baseball, hochei pe iarbă etc. În fiecare caz au existat trei materiale, unul legat de istoria
sportului respectiv în ţara noastră, unul legat de regulamentul jocului, precum şi un interviu cu
un responsabil din cadrul federaţiei naţionale.
În 2017 a avut loc şi Campionatul European de baschet masculin - Eurobasket 2017 (31
august - 17 septembrie), meciurile unei grupe, cea a României, fiind găzduite de Sala Polivalentă
din Cluj-Napoca. Redacţia Ştiri Sportive a oglindit pe larg meciurile echipei naţionale a României,
care a revenit în elita baschetului continental după o absenţă de trei decenii.
Ca de obicei, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, ramura sportivă cea mai bogat
ilustrată pe fluxurile sportive a fost fotbalul. Redactorii au acoperit acest domeniu cu ştiri,
sinteze, analize şi alte informaţii despre meciurile echipei naţionale, meciurile echipelor
româneşti angrenate în competiţiile UEFA, precum şi desfăşurarea campionatului intern şi a
celor mai importante ligi de elită de pe continent.
Un alt sport reflectat cu mare atenţie a fost tenisul, având în vedere progresul din ultimii
ani reuşit de reprezentanţii ţării noastre, mai ales la feminin, unde Simona Halep constituie
constant un pol de interes.
Au fost mediatizate şi competiţiile din sporturi de tradiţie, care au adus României medalii
la campionate mondiale şi europene - printre acestea atletism, handbal, judo, box, canotaj,
kaiac-canoe, haltere, scrimă, lupte etc. Fluxul sportiv intern a cuprins şi ştiri din discipline de
interes, precum baschet, volei, tenis de masă, polo, înot, scrimă, hochei pe gheaţă etc..
Redacţia Ştiri Sportive a desfăşurat cu succes parteneriate de imagine cu mai multe
federaţii - Federaţia Română de Atletism, Federaţia Română de Rugby, Federaţia Română de
Karate WKC, cu Federaţia de Arte Marţiale Mixte - şi cluburi (CSM Bucureşti).
23
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În anul 2017, redacţia a realizat 20 interviuri (faţă de 8 în 2016) şi peste 180 de ştiri cu
informaţii sau declaraţii cu caracter exclusiv, la care se adaugă 27 de retrospective la final de
an (interne şi externe).
Ştirile Redacţiei Ştiri Sportive publicate pe site-ul Agenţiei sunt promovate şi contul de
Twitter al redacţiei (https://twitter.com/Agerpres_Sport), care avea aproape 3.000 de urmăritori la
data de 31 decembrie.
Redacţia Ştiri Sportive a realizat în 2017 un număr de 25.458 materiale, 18.083 externe
şi 7.375 interne (medie de 70 de ştiri pe zi), faţă de 27.394 materiale în 2016, dintre care 18.608
externe şi 8.786 interne (medie de 74 de ştiri pe zi).
În 2017, numărul angajaţilor Redacţiei Ştiri Sportive a scăzut la nouă, prin pensionarea
unui redactor, iar acest lucru a avut un impact negativ în privinţa ştirilor interne.
Obiectivele pentru 2018
Redacţia Ştiri Sportive îşi propune să menţină în 2018 acelaşi spectru larg al sporturilor
acoperite ca şi până acum, să crească ponderea ştirilor interne, a interviurilor şi a exclusivităţilor.
De asemenea, alte obiective vizate sunt creşterea în rapiditate şi menţinerea obiectivităţii.
Proiectele editoriale pe anul 2018 sunt legate de cele mai importante competiţii sportive
internaţionale, Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang (9-25 februarie) şi Cupa Mondială
de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), ambele cu secţiuni dedicate pe site-ul agenţiei.
De asemenea, un alt proiect pe care intenţionăm să-l tratăm cu o atenţie sporită este
Turul ciclist al României, reluat în anul Centenarului Marii Uniri, după o pauză de mai mulţi ani.
Alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal, turneul WTA de la Bucureşti şi
Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Buenos Aires (octombrie) vor fi alte subiecte de mare interes.
De asemenea, competiţiile de mare nivel (campionate europene şi mondiale) la
disciplinele de tradiţie pentru sportul românesc vor fi şi ele prezentate cu atenţie sporită.
Turneele de tenis de Mare Şlem,
ATP şi WTA, meciurile din Fed Cup şi Cupa
Davis, Liga I de fotbal, meciurile din
cupele europene de fotbal şi ale echipei
naţionale vor fi tratate şi ele pe măsura
importanţei lor.
Vom desfăşura în continuare
parteneriate media cu diferite structuri
sportive (federaţiile de rugby, atletism,
CSM Bucureşti etc).
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Redacţia Politici Internaţionale
– România în lume
Redacţia Politici Internaţionale – România în lume a transmis aproape 29.000 de ştiri în
timp real pe parcursul anului 2017, an marcat de învestirea unui nou preşedinte la Casa Albă,
de scandalul imixtiunii Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA din 2016 şi de ancheta care a
urmat, de alegeri generale şi legislative cu efecte dincolo de ţările în care au avut loc
respectivele scrutine, cu impact asupra viitorului Uniunii Europene în ansamblul său, şi cu
incertitudini legate de ieşirea Marii Britanii din blocul comunitar (Brexit).
Însă, poate cel mai de impact eveniment al anului 2017
a fost decizia fără precedent a noului preşedinte american
Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitală a
Israelului.
Şi, tot fără precedent, a fost şi condamnarea la unison
a acestei decizii de către Occident, Rusia şi lumea arabă, care
au calificat-o drept iresponsabilă şi dăunătoare procesului de
pace dintre israelieni şi palestinieni.
Subiectul a fost abordat in extenso de Redacţia Politici
Internaţionale – România în lume, care a transmis ştiri şi luări
de poziţie care au reflectat punctele de vedere ale tuturor
actorilor politici implicaţi, dar şi opinii şi comentarii ale unor
analişti sau personalităţi.

Un președinte atipic la Casa Albă
Pe 20 ianuarie 2017, miliardarul republican Donald Trump, în vârstă de 70 de ani, a
devenit cel de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite cu sloganul ”America pe primul loc”
(”America first”), anunțând o nouă formă de populism național, însă suspiciuni de complicitate
cu Rusia i-au umbrit preşedinţia încă de la începutul mandatului. Redacția Politici Internaționale
– România în lume a transmis în timp real ceremonia de învestire a noului lider al Statelor Unite
ale Americii, dar şi ştiri şi comentarii despre ancheta procurorului special al SUA, Robert
Mueller, pe tema presupusei implicări a Rusiei în scrutinul prezidenţial din SUA din 2016.
Trump a promis să facă lucrurile diferit şi să aibă abordări noi în ceea ce priveşte politica
externă. Deciziile luate de Trump de-a lungul întregului an 2017 și efectele sale pe termen scurt,
mediu și lung au fost reflectate de Redacția Politici Internaționale – România în lume.
33

AGERPRES – Raport anual 2017

Redacția a urmărit mesajele postate constant de
președintele Trump pe mediul său de comunicare favorit,
Twitter, prin intermediul căruia a destrămat bilanțul
predecesorului său democrat Barack Obama, părăsind sau
amenințând să părăsească mai multe acorduri internaționale
(liber-schimb, lupta împotriva schimbărilor climatice,
imigrație, sănătate, UNESCO, refuzul de a certifica faptul că
Iranul își îndeplinește obligațiile în conformitate cu acordul
nuclear semnat în urmă cu câțiva ani).
Dincolo de reflectarea deciziilor punctuale ale noului
lider de la Casa Albă, Redacția Politici Internaționale –
România în lume a încercat să prezinte modul - uneori subtil,
alteori nu - în care s-a schimbat politica externă a SUA de la
venirea lui Trump la Casa Albă, o politică sub semnul reducerii
interesului pentru drepturile omului și democrație.
Aceste schimbări și axarea lui Donald Trump pe ”America First” i-au făcut chiar și pe
politicienii republicani să atragă atenția că liderul de la Casa Albă adoptă o ”doctrină a
retragerii” și să producă îngrijorare în rândul a numeroși aliați apropiați ai SUA, existând
temerea că leadership-ul global al SUA se apropie de sfârșit, cu consecințe greu de prezis.
Începutul Brexit-ului
O altă temă abordată pe larg de Redacţia Politici
Internaţionale – România în lume a fost Brexitul, în condițiile în
care, la 29 martie, Londra a lansat procedura de ieşire din
Uniunea Europeană (UE), la nouă luni după un referendum care
a împărţit ţara.
La 8 iunie, premierul conservator Theresa May, care
spera să-şi consolideze poziţia în Parlament, a convocat alegeri
legislative anticipate, însă majoritatea sa a ieșit slăbită din acest
scrutin.
La începutul lui decembrie, Marea Britanie şi UE au
ajuns la un acord în mai multe chestiuni preliminare, printre
care ce factură va avea Marea Britanie de achitat pentru a-şi
regla datoriile cu UE (undeva între 40 şi 60 de miliarde de
dolari). Rămâne însă problema spinoasă a viitoarei relaţii
economice dintre UE şi Marea Britanie, negocieri care se anunţă dificile. În lipsa unui acord până
la 29 martie 2019 sau a unei extinderi a acestei perioade, Marea Britanie se va confrunta cu un
„Brexit dur”.
În efortul de a prezenta toate aspectele Brexit-ului, inclusiv în ceea ce privește efectele
sale asupra comunității românești din Marea Britanie, Redacția Politici Internaționale –
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România în lume a realizat un interviu în exclusivitate cu
ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, care s-a
bucurat de numeroase preluări în presa scrisă și audiovizuală
din România.
În interviu a fost abordată o gamă largă de subiecte, de
la situaţia românilor din Marea Britanie după Brexit, relaţiile
Marii Britanii cu UE după ieşirea din blocul comunitar, dar şi
relaţiile bilaterale cu ceilalţi membri ai Uniunii Europene.

Coreea de Nord sfidează lumea
La 3 septembrie, Coreea de Nord, care şi-a înmulțit tirurile
de rachete, a efectuat al şaselea test nuclear, cel mai puternic de
până atunci.
La sfârşitul lui noiembrie, liderul Kim Jong-Un a declarat că
ţara sa a devenit un stat nuclear, după ce a testat cu succes un nou tip
de rachetă, capabilă să atingă, oriunde, teritoriul Statelor Unite.
Donald Trump a ameninţat cu ”distrugerea totală” a
Coreei de Nord în caz de atac. Tensiunile dintre SUA și Coreea de
Nord s-au intensificat, declanșându-se un adevărat război al
declarațiilor.
Situația a devenit atât de tensionată încât secretarul de
stat al SUA, Rex Tillerson, a cerut Chinei - vecinul Coreei de Nord
și cel mai puternic aliat al său - să-și folosească influența pentru
a convinge sau obliga Phenianul să-și regândească strategia.
Tensiunile au escaladat în iunie, când Otto Warmbier, un
student american în vârstă de 22 de ani, a murit la doar câteva zile după eliberarea sa dintr-o
închisoare nord-coreeană.
Donald Trump însuși a încercat să preseze China să rezolve această chestiune. Cu toate că
Beijingul a adoptat o linie mai dură față de Coreea de Nord, nu a reuşit sau nu a vrut să convingă
Phenianul să dea înapoi, singura ”soluție” care s-a conturat fiind aceea a recurgerii la forța armată.
Însă costurile unei intervenții militare în Coreea de Nord par a fi foarte ridicate, poate
chiar catastrofale. Pe de altă parte, comunitatea internațională este de acord că a permite
Coreei de Nord să rămână o putere nucleară este la fel de riscant. Washingtonul, Beijingul,
Seulul și Tokyo au de luat decizii grele în 2018.
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Consolidarea la putere a lui Xi Jinping
2017 a fost un an excelent pentru preşedintele chinez Xi
Jinping. Partidul Comunist Chinez a înscris ideologia politică a
preşedintelui Xi în statutul său, plasându-l pe acesta pe acelaşi
nivel cu fondatorul Chinei moderne, Mao Zedong.
Partidul Comunist, reunit în octombrie în cel de-al 19lea congres, a aprobat în unanimitate amendamentul care
include ”Gândirea lui Xi Jinping despre socialismul cu
caracteristici chineze pentru o nouă eră” drept unul dintre
principiile sale conducătoare.
Xi a fost aplaudat pe scena internaţională, după
discursul său din ianuarie, de la Davos, în care preamărea
globalizarea şi asemăna protecţionismul cu ”a te încuia singur
într-o cameră întunecoasă”.
În aprilie, preşedintele american Donald Trump l-a
găzduit pe Xi, pentru un summit de două zile, la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago şi a evitat pe cât
posibil să recurgă la retorica sa anti-chineză. În iunie, Xi a fost din nou aplaudat la scenă deschisă
pentru că şi-a reafirmat angajamentul faţă de acordul de la Paris privind clima.
Şi tot la congresul partidului din octombrie, Xi a înregistrat cel mai mare succes al său,
fiind confirmat pentru un al doilea mandat de cinci ani. Xi a fost numit ”lider marcant”, o onoare
care i-a fost refuzată predecesorului său Hu Jintao.
Referendum în provincia spaniolă Catalonia
Separatismul catalan a intrat în 2017 într-o nouă
dimensiune şi un înalt nivel de tensiune, care au determinat
guvernul spaniol să preia pentru prima dată competenţele unei
comunităţi autonome şi să dizolve parlamentul.
Detonatorul a fost decizia din 27 octombrie a
parlamentului regional catalan de a aproba o declaraţie de
independenţă a regiunii din nord-estul Spaniei considerată
ilegală de Curtea Constituţională spaniolă şi care a aruncat
Spania în cea mai gravă criză politică de la revenirea la
democraţie, în 1977.
Madridul a plasat regiunea sub tutelă, a destituit
guvernul local, a dizolvat Parlamentul regional şi a convocat noi
alegeri regionale, în urma cărora formaţiunile separatiste şi-au
menţinut o majoritate confortabilă.
Preşedintele catalan destituit Carles Puigdemont a
căutat refugiu la Bruxelles ca să scape de proceduri judiciare. Cel mai probabil, criza catalană se
va prelungi cel puţin în primul trimestru al anului 2018, mai ales că, după scrutinul regional din
21 decembrie, mişcarea separatistă dispune din nou de majoritate în parlamentul regional, ceea
ce va deschide o perioadă de îndoieli şi incertitudine.
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Alegeri prezidenţiale în Franţa
Pe 7 mai, proeuropeanul de centru Emmanuel
Macron, în vârstă de 39 de ani, a obţinut o victorie
semnificativă în alegerile prezidenţiale în faţa candidatei
extremei drepte Marine Le Pen, devenind cel mai tânăr
președinte din istoria Franței.
La conducerea mişcării sale 'En Marche!', înfiinţată
cu un an înainte, el a îndepărtat pentru prima oară de la
Elysée cele două mari partide de guvernământ, Partidul
Socialist (PS) şi Les Républicains (LR).

Alegeri prezidenţiale şi legislative în Germania
La 12 februarie, social-democratul german Frank-Walter
Steinmeier a fost ales preşedinte al Germaniei, funcţie în care la înlocuit pe Joachim Gauck, care a renunţat să candideze
pentru un al doilea mandat.
Fostul ministru de externe, în vârstă de 61 de ani, a fost
ales cu 931 de voturi din totalul celor 1.239 de mari electori ai
adunării federale mandatate să îl desemneze pe şeful statului,
proveniţi în principal din cele două camere legislative, dar şi din
rândul societăţii civile.
Dar adevăratul test electoral a avut loc la 24 septembrie,
când în Germania s-au desfăşurat alegeri legislative, pentru
desemnarea membrilor celui de-al XIX-lea Bundestag.
Scrutinul s-a încheiat cu mari pierderi pentru partidele
marii coaliţii. Totuşi, partidul cancelarului Angela Merkel, CDU, a rămas cea mai puternică forţă,
întrunind 32,9% din voturi, urmat de SPD cu 20,5%.
Alternativa pentru Germania, partid de extremă dreapta, a intrat în Bundestag pentru
prima dată după cel de-al doilea Război Mondial, obţinând 12,6% din voturi, ocupând locul al
treilea. Au urmat luni întregi de negocieri dificile pentru formarea unei noi alianţe de guvernare,
lipsa unui acord între conservatorii cancelarului Angela Merkel şi social-democraţii lui Martin
Schulz făcând chiar să se vorbească despre posibile alegeri anticipate.
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Preşedintele Turciei îşi consolidează puterea
La 16 aprilie, majoritatea cetăţenilor turci s-a pronunţat,
la limită, cu 51%, în favoarea proiectului de instituire a unui
sistem prezidenţial, ceea ce i-a conferit prerogative sporite
preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, conform rezultatelor
finale ale referendumului constituţional.
Comisia Electorală a luat o măsură extrem de
controversată, care a pus sub semnul întrebării corectitudinea
votului: au fost acceptate la numărătoare şi voturile fără ştampilă
oficială, cu excepţia cazurilor când se putea dovedi că ele au fost
aduse din afara secţiilor de votare.
Turcia urma să devină de facto o republică prezidenţială,
în care Erdogan ar putea rămâne preşedinte până în 2029.
Schimbările propuse de Erdogan constituie cele mai
semnificative modificări ale sistemului de guvernare al statului
turc de la înfiinţarea republicii de către Kemal Ataturk, în 1923. Susţinătorii lui Erdogan au
susţinut că schimbările propuse vor moderniza statul turc, în timp ce opozanţii au atras atenţia
că regimul autocratic al lui Erdogan va primi şi mai multe puteri.
Criza cu Qatarul
La 5 iunie, Riadul şi aliaţii săi rup relaţiile cu Qatarul, pe care-l acuză că susţine grupări islamiste
radicale şi că este prea apropiat de Iranul şiit, marele rival regional al Arabiei Saudite sunnite.
În noiembrie, demisia premierului libanez Saad Hariri care, de la Riad, acuză Iranul de
amestec, sporeşte tensiunile între Arabia Saudită şi Iran. Riadul vede mâna Teheranului şi în
spatele rebeliunii huthi în Yemen, acuzații dezmințite de Republica Islamică Iran. Între timp,
Saad Hariri şi-a retras demisia.
Naufragiu economic în Venezuela
Pe 30 iulie, o Adunare Constituantă, dotată cu puteri nelimitate şi boicotată de opoziţie, este
aleasă după patru luni de manifestaţii violente. Ea o revocă pe procuroarea generală Luisa Ortega,
o aprigă adversară a preşedintelui Nicolas Maduro, după care îşi arogă puterile Parlamentului. Ţara,
ruinată de prăbuşirea cursului ţiţeiului, este considerată în incapacitate parţială de plată.
Această situaţie extrem de inflamabilă s-a tradus prin patru luni de proteste
cvasicotidiene, din aprilie şi până în iulie. Participanţii au cerut plecarea de la putere a
preşedintelui Maduro, extrem de nepopular, cu doar 20% de opinii favorabile în septembrie.
Însă Maduro va candida în 2018 pentru un nou mandat de preşedinte. Scrutinul
prezidenţial este prevăzut să aibă loc în decembrie 2018, dar unii experţi sunt de părere că ar
putea fi devansat pentru luna martie de către guvern.
Criza minorităţii Rohingya din Myanmar
În urma unor atacuri asupra unor posturi ale poliţiei birmane, armata a ripostat prin
raiduri asupra unor sate Rohingya. Peste 640.000 de membri ai acestei minorităţi musulmane
din Myanmar au fugit în Bangladesh.
38

AGERPRES – Raport anual 2017

Potrivit unor voci, Rohingya ar putea fi cea mai persecutată minoritate din lume. ONU a
denunţat o ”epurare etnică”. Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului a
evocat”elemente de genocid”.
Armata birmană a negat că ar fi comis atrocități, insistând că nu a făcut altceva decât să se
opună atacurilor asupra posturilor de poliție și a bazelor militare comise de insurgenți Rohingya.
Aung San Suu Kyi, laureată a Premiului Nobel pentru Pace și cea mai cunoscută
oficialitate din Myanmar, a făcut prea puțin pentru a pune capăt violenței.
Zimbabwe: Înlăturarea de la putere a lui Robert Mugabe
La fel ca Nelson Mandela în Africa de Sud, Robert
Mugabe a îndurat ani întregi de închisoare pentru a conduce
mișcarea care a pus capăt supremației albilor în țara sa,
cunoscută la acea vreme drept Rodesia, actualul Zimbabwe.
Însă, spre deosebire de Mandela, Mugabe pare să nu fi înțeles
niciodată că democrația înseamnă să cedezi puterea.
Mugabe a condus Zimbabwe timp de 37 de ani și
intenționa să rămână la putere, cu toate că situația economică
devenise tot mai dificilă, iar metodele de a se menține la
conducere ale lui Mugabe erau considerate tot mai nemiloase.
Însă la 21 noiembrie, Robert Mugabe, în vârstă de 93
de ani, a demisionat, fiind abandonat de militari şi de propriul
partid. El a fost obligat să plece după o lovitură în forţă a
armatei provocată de destituirea vicepreşedintelui Emmerson
Mnangagwa, zis ”Crocodilul”. Acesta i-a succedat și a promis organizarea de alegeri în 2018.
Statul Islamic este înfrânt, dar nu eradicat
Statul Islamic a șocat întreaga lume în iunie 2014 când
combatanții săi au capturat Mosulul, al doilea oraș ca
importanță al Irakului. După o lună, SI declarase un nou califat.
În octombrie 2016, militari irakieni şi kurzi, susţinuţi de
Marea Britanie, Franţa şi SUA, dar şi de Iran, au lansat o ofensivă
pentru a elibera Mosulului. În iunie 2017, după o ocupaţie de trei
ani, oraşul este în cele din urmă eliberat, dar cu costuri uriaşe: se
estimează că aproximativ 40.000 de civili au fost ucişi în timpul
luptelor şi un milion au fost strămutaţi. Oraşul în sine a fost distrus
şi va fi nevoie de ani pentru a-l reconstrui.
La 9 decembrie, Bagdadul anunţă victoria asupra
grupării Statul Islamic (SI), însă, potrivit militarilor, organizaţia
jihadistă reprezintă în continuare o ameninţare la adresa ţării.
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În Siria, SI a pierdut de asemenea cea mai mare parte a teritoriului cucerit, însă a revenit,
la începutul lui decembrie, în provincia Idleb (nord-vest).
Atentate teroriste în destinaţii turistice populare
Atacuri teroriste sinucigaşe cu maşină au fost comise în 2017 în unele dintre cele mai
populare destinaţii turistice din Europa, precum şi în cea mai mare metropolă din SUA.
La sfârşitul lui martie, trei oameni au fost ucişi şi circa 40 răniţi când un atacator a intrat
în plin cu maşina în trecătorii aflaţi pe podul Westminster din Londra şi apoi a încercat să intre
în clădirea Parlamentului cu un cuţit. Circa două săptămâni mai târziu, un atacator a ucis patru
persoane şi a rănit 15 după ce a intrat intenţionat cu maşina într-un centru comercial din
Stockholm, Suedia.
În mai, printre cele 22 de persoane ucise într-un atentat cu bombă comis la Manchester,
la un concert al cântăreţei de muzică pop americane Ariana
Grande s-au numărat şi copii. A fost cel mai grav atac terorist
din Marea Britanie după 2005. Aproape două săptămâni mai
târziu, şapte oameni au murit şi circa 50 au fost ucişi când un
vehicul a intrat într-un grup de pietoni pe London Bridge, iar
apoi trei atacatori au început să înjunghie aleatoriu oamenii pe
stradă în apropiere de Borough Market.
În august, 13 oameni au fost ucişi şi peste 100 răniţi în
Spania, când o furgonetă a intrat în plin pe bulevardul La
Rambla din Barcelona, iar o altă maşină a lovit mai mulţi oameni
şi a omorât o femeie într-o staţiune aflată în apropiere.
Terorismul nu a cruţat nici Statele Unite. La sfârşitul lui
octombrie, Sayfullo Saipov a închiriat o camionetă şi a intrat
intenţionat în pietoni în Lower Manhattan, ucigând opt
persoane şi rănind peste 10. Potrivit oficialităţilor americane, acesta a fost atacul terorist cu
cele mai multe victime din New York de după 11 septembrie 2001.
Acestea au fost, în mare, principalele subiecte acoperite de Redacția Politici
Internaționale – România în lume pe parcusul anului 2017. Ca regulă generală, Redacția Politici
Internaționale – România în lume s-a concentrat pe subiectele cu impact major, pe care a
încercat să le trateze cât mai pe larg, reflectând toate aspectele respectivelor evenimente:
politic, economic, social etc. Două motive au stat la baza acestei abordări: numărul redus de
redactori care au avut de acoperit un număr mare de evenimente și faptul că redacţia a
funcţionat fără un redactor-șef, aflat în concediu fără plată mai bine de un an. Aceasta a
presupus că, dincolo de obligaţia zilnică de a redacta ştiri, redactorii au făcut prin rotaţie şi viză.
Alte subiecte importante care au marcat anul 2017 şi care au fost difuzate de Redacţia
Politici Internaţionale – România în lume:
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în ianuarie, Antonio Guterres a devenit al nouălea secretar general al Organizaţiei Naţiunilor
Unite;
tot în ianuarie, preşedintele Republicii Moldova, prorusul Igor Dodon, a făcut prima sa vizită
oficială la Moscova, în timpul căreia a fost primit de omologul său rus Vladimir Putin şi a
încercat să ”stabilească un parteneriat strategic” cu Rusia;
în februarie, guvernul columbian şi FARC au anunţat sfârşitul a 52 de ani de conflict;
în martie, Comisia Europeană a adoptat un plan de reformare a Uniunii Europene.
Preşedintele executivului european, Jean-Claude Juncker, a prezentat în Parlamentul
European cinci posibile direcţii ale blocului comunitar, axate pe o cooperare a ţărilor în
grade diferite, cu posibilitatea unei concentrări pe zona euro, pe apărare şi securitate;
tot în martie, şefa statului sud-coreean Park Geun-hye a fost demisă, după implicarea sa
într-un răsunător caz de corupţie, iar în mai, liberalul Moon Jae-in a câştigat scrutinul
prezidenţial, cu 41,4% din voturi;
şi tot în mai, preşedintele iranian Hassan Rohani a câştigat alegerile prezidenţiale, cu 57%
din voturi;
în iunie, Muntenegru a devenit cel de-al 29-lea stat membru al Organizaţiei Tratatului
Atlanticului de Nord (NATO), limita sudică a alianţei desfăşurându-se astfel din Portugalia
până la graniţa turco-siriană;
în octombrie, un atacator a deschis focul, de la etajul 32 al unui hotel, asupra unor persoane
care participau la un concert în Las Vegas (SUA), ucigând 59 de persoane şi rănind peste 500.
A fost cel mai sângeros atac de acest gen din istoria modernă a SUA;
în noiembrie, un atacator a intrat într-o biserică dintr-o zonă rurală a Texasului (SUA) şi a deschis
focul, ucigând 26 de enoriaşi şi rănind cel puţin 19. Victimele aveau între 5 şi 72 de ani;
în decembrie, Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) şi-a încheie
activitatea, după 24 de ani de procese.

Ştiri şi materiale proprii cu şi despre România
Pe parcursul anului 2017, Redacţia Politici Internaţionale
– România în lume a acoperit numeroase evenimente la care au
fost prezente oficialităţi române şi a difuzat interviuri cu foste sau
actuale oficialităţi din ţara noastră şi din străinătate, având ca
temă România.
Astfel, în octombrie 2017, Redacţia Politici Internaţionale
– România în lume a difuzat un interviu cu fostul premier
moldovean Iurie Leancă, copreşedinte al Comitetului
parlamentar de asociere UE-Moldova.
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Redacţia a transmis şi opinii ale unor eurodeputaţi români pe diverse subiecte de interes
pentru ţara noastră, cum ar fi:
condiţionarea acordării fondurilor europene de respectarea
statului de drept;

problema reprezentată de absorbţia redusă a fondurilor
europene care ar putea duce la o pierdere a acestor fonduri în
viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene;
despre fenomenul sclaviei moderne şi felul în care afectează cetăţeni români, în
Germania, dar şi în Italia.
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Începând din luna decembrie, Redacției Politici Internaționale – România în lume a
preluat proiectul editorial rezultat în urma încheierii parteneriatului dintre AGERPRES şi
publicaţia Geopolitical Futures.
Astfel, Redacţia Politici Internaţionale – România în lume asigură traducerea în regim
bisăptămânal a două articole apărute iniţial în publicaţia Geopolitical Features. Este vorba, mai
exact, de articolul intitulat Friedman's Weekly, care apare în fiecare zi de miercuri, şi un articol
din categoria Reality Checks, difuzat în fiecare zi de vineri.
Dintre cele aproape 29.000 de ştiri difuzate de Redacţia Politici Internaţionale – România
pe parcursul anului 2017 pe toate subfluxurile sale, cea mai mare pondere au avut-o ştirile
politice (peste 20.000), urmate de cele cu caracter social (aproape 5.000) şi de materiale despre
Uniunea Europeană (aproximativ 2.500) şi despre România (1.000).
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Redacția Life Extern
În 2017, Redacţia Life Extern a urmărit să îmbogăţească şi să consolideze fluxul de ştiri
prin diversificare tematică şi creşterea calităţii textelor. Astfel, în afară de ştirile propriu-zise,
am realizat constant dosare sau grupaje editoriale asociate cu diverse teme. Însoţite de
fotografii şi/sau video, aceste proiecte s-au concretizat pe site-ul public al agenţiei ca un set de
conținut multimedia.
Câteva dintre dosarele tematice reprezentative de pe fluxul Life Extern în 2017 au fost:
''Aplicaţii pentru smartphone renegate de creatorii lor'', ''Învăţământ/Metode&
performanţe'', ''Centenar Fatima'', ''Veninul: Ucigaş şi medicament''.

Unele dintre aceste materiale au intrat în topul celor mai citite ştiri ale agenţiei, succesul
lor datorându-se atât subiectelor alese, originale şi de actualitate, cât şi calităţii textelor şi
formei finale de prezentare, graţie contribuţiei aduse de colegii de la Redacţia Online.
În acelaşi sens, al diversificării, am lansat rubrici noi, majoritatea menite să dezvolte
fluxul de ştiri culturale, precum ''Spotlight cultural'', ''Actori&Personaje'', ''Premiere de
weekend''.
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O perioadă limitată de timp, am realizat și rubrica
''Concertul săptămânii'', în colaborare cu Redacţia Ştiri
Centrale şi Biroul Comunicare, Branding şi Relaţii
Internaţionale.
O rubrică inedită a fost ''Animale pe cale de dispariţie'',
în care am prezentat situaţia în care se află numeroase specii
importante pentru menţinerea echilibrului ecosistemelor, pe
baza listei întocmite de organizaţia World Wildlife Fund (WWF).
În acelaşi timp, am continuat o parte dintre rubricile deja
consacrate (Top cinema, Imaginea săptămânii de la NASA),
atribuind astfel câte o rubrică fiecărei zile din săptămână.
Echipa Redacţiei Life Extern a acoperit evenimentele cu
profesionalism în fiecare zi pe tot parcursul anului, respectând
principiul exactităţii şi preciziei cu prioritate faţă de viteză, chiar
dacă aceasta din urmă rămâne criteriul fundamental, mai ales în
contextul provocării reprezentate de dezvoltarea rețelelor sociale
și a internetului, inclusiv mobil.
O parte importantă din muncă a constat în
permanenta documentare şi căutare a unor subiecte
interesante într-un ocean de informaţii, care trebuie verificate pe multiple surse, pentru
realizarea unor ştiri cu calitate certificată - cuprinzătoare, precise, obiective - cu privire la
ceea ce se întâmplă în domeniile aflate în aria noastră de acoperire – cultură, ştiinţă, mediu,
sănătate.
În acelaşi timp, nu am neglijat colectarea propriilor noastre informații şi realizarea unor
materiale exclusive, precum interviuri cu Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
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Raed Arafat, cu cosmonautul Dumitru Prunariu sau cu cercetătorul român Marius Miron,
membru al unei echipe internaţionale de oameni de ştiinţă, care a dezvoltat o tehnologie ce
separă sunetul diferitelor instrumente dintr-o orchestră într-o înregistrare sonoră.

În plan cultural, cel mai consistent dintre subfluxurile Redacţiei Life Extern, cu peste 3.000
de ştiri, actualitatea din 2017 a fost marcată, ca element de noutate, pe lângă tradiţionalele premii
din cinematografie, muzică, literatură (Oscar, Bafta, Grammy, Brit, Cannes, Berlinala, Booker Prize
etc), de scandalul hărţuirilor sexuale, declanşat de dezvăluirile şi acuzaţiile împotriva producătorului
hollywoodian Harvey Weinstein şi care s-a extins la numeroase personalităţi atât din lumea filmului,
cât şi din alte domenii ale culturii – muzică, fotografie, presă.
De asemenea, un eveniment notabil, reflectat de Redacţia Life Extern, a fost retragerea
Statelor Unite din UNESCO, agenţia pentru cultură, ştiinţă şi educaţie din cadrul ONU.
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În urma semnalelor din presa internaţională privind răspândirea, mai ales pe reţelele de
socializare, a unui fenomen aparent nou, cel al ştirilor false ("fake news"), am abordat acest
aspect din punct de vedere istoric, într-o retrospectivă la sfârşitul anului, arătând cu exemple
concrete că diseminarea de informaţii false s-a manifestat încă din zorii presei scrise.

Am difuzat peste 2.500 de ştiri pe subfluxul Mediu, multe referindu-se la producerea şi
consecinţele fenomenelor naturale de intensitate extremă care au făcut ravagii şi în 2017
neocolind aproape nici o zonă geografică importantă.
O pondere importantă au avut-o, însă, şi informaţiile referitoare la fenomenul încălzirii
globale (o cauză a fenomenelor extreme), la poluare sau problema deşeurilor.
În afară de acestea, am abordat şi aspecte inedite din prezentul dar şi din trecutul
îndepărtat al planetei pe care trăim.
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Extrem de bogatul domeniu ştiinţific, ce a însumat pe fluxul Redacţiei Life Extern peste
1.500 de ştiri, a fost marcat în 2017 de câteva evenimente remarcabile: confirmarea şi
reconfirmarea undelor gravitaţionale, care deschid o nouă eră în astrofizică, încheierea cu
succes epopeii cosmice a sondei Cassini, trimisă în spaţiu pentru studierea planetei Saturn,
continuarea pregătirilor pentru călătoria spre planeta Marte sau eclipsa totală de Soare de pe
21 august, transmisă în premieră mondială pe internet printr-un streaming live.
Rezultatele a numeroase cercetări, dintre care unele extrem de inedite, au fost făcute
publice în 2017.

Nu au lipsit nici ştirile din domeniul tehnologiei, inteligenţei artificiale, roboticii,
securităţii cibernetice sau al arheologiei.
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De asemenea, corelându-ne cu actualitatea din domeniul politic sau social, am reluat
într-o abordare ştiinţifică subiecte de interes, precum cel al drepturilor persoanelor transgen,
consecinţe ale conflictelor din Orientul Mijlociu sau Brexit-ul.
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Mai mult de 1.000 de ştiri au avut drept conţinut informaţii despre progresele din
domeniul sănătăţii, terapii inovatoare, epidemii (holera din Yemen, de exemplu), premiere
medicale.
Am realizat şi un grupaj pe tema Tendinţelor tehnologice
pentru media în 2018, pe baza unor informaţii publicate de Institutul
american Future Today, se concentrează exclusiv asupra modului în
care noile tehnologii şi ultimele descoperiri ale ştiinţei influenţează
sau afectează anumite domenii de afaceri, cum transformă forţa de
muncă şi cum poate aprinde schimbări la nivel geopolitic
În urma monitorizării constante a site-urile unor instituţii
şi/sau organisme internaţionale al căror domeniu de activitate intră
în atenţia redacţiei (agenţii spaţiale, Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, Agenţia europeană de mediu, UNESCO etc), am realizat
ştiri de interes direct pentru ţara noastră, unele dintre acestea fiind
frecvent preluate la foarte scurt timp după difuzare de către abonaţi
sau pur și simplu distribuite pe reţelele de socializare de către cititorii
site-ului.
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De asemenea, am consemnat mai multe articole
despre România sau români, publicate la rubricile de
cultură, ştiinţă, mediu, turism ale unor publicaţii
internaţionale sau pe site-ul unor organizaţii de profil.
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2018 se anunţă un an bogat în evenimente externe în toate domeniile – politic, mediu,
ştiinţă, cultură.
În plan politic, în afara dosarelor mari deja cunoscute (Brexit, Catalonia, lupta
antiteroristă etc), pe parcursul întregului an sunt programate alegeri în ţări de pe toate
continentele (Rusia, Ungaria, Italia, Egipt, Pakistan, Statele Unite, scrutin la jumătate de mandat
etc.). Un moment istoric inedit va fi încheierea erei Castro în Cuba după şase decenii de
conducere, prin retragerea lui Raul Castro din funcția de președinte.
La capitolul mediu, la summit-ul COP24 din Katowice se aşteaptă decizii-cheie privind
punerea în aplicare a acordurilor privind clima de la Paris.
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În anul Centenarului Marii Uniri, cultura va ocupa un loc de cinste în fluxul nostru,
numeroase manifestări culturale consacrate acestui eveniment urmând avea loc şi în
străinătate, în organizarea filialor ICR.
De asemenea, ştiinţa va rămâne unul dintre domeniile de excelenţă ale Redacţiei Ştiri
Externe, având în vedere multitudinea de misiuni spaţiale aflate în derulare şi progresele
tehnologice.
În acelaşi timp, vom da un plus valoare producţiei noastre editoriale abordând, pe lângă
domeniile consacrate, mai multe subiecte legate de timp liber, stil de viaţă, parenting, respectiv
chestiuni care ţin de interesul direct al oamenilor şi de viaţa lor de zi cu zi.
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Redacţia Ştiri pentru Străinătate
Anul 2017 a însemnat pentru Redacţia Ştiri pentru Străinătate o continuare a tradiţiilor
sale calitative, însă a venit şi cu şi elemente mari de noutate prin introducerea noului site,
precum şi a microsite-urilor de limbă engleză şi maghiară. Acest nou site a reprezentat, pentru
Redacţia Ştiri pentru Străinătate un mod nou de a atrage cititorii şi de a le oferi cele mai bune
informaţii şi materiale de presă în limbile engleză şi maghiară din domeniile economic, social,
cultural, cotidian, precum şi despre vizite în străinătate ale oficialilor români sau în România ale
oficialilor străini. În acest sens, Redacţia a utilizat mai multe medii de expunere, precum
website-ul public, Facebook, Twitter, precum şi, bineînţeles, prin intermediul abonaţilor.
Redacţia Ştiri pentru Străinătate a participat, ca în fiecare an, la toate proiectele
editoriale majore ale AGERPRES prin traducerea în limba engleză a materialelor de presă
aferente şi prin difuzarea lor pe flux şi site.
Per total, în anul 2017, Redacţia Ştiri pentru Străinătate a produs şi transmis un număr
de 24.634 de ştiri, împărţite după cum urmează: 10.012 ştiri în limba engleză, 9.752 ştiri în
limba maghiară, precum şi 4.870 de ştiri în limba română preluate de pe fluxurile AGERPRES
generale şi redifuzate pe fluxul special Ştiri pentru Republica Moldova, flux special cu acces
gratuit pentru cititorii din Republica Moldova.
Este demn de menţionat faptul că Redacţia Ştiri pentru Străinătate a menţinut acelaşi
nivel înalt de calitate, precum şi cel de cantitate, în pofida faptului că 2017 a fost an ne-electoral,
fapt important pentru statistica ştirilor deoarece anii ne-electorali tind să ofere mai puţine ştiri
cantitativ.
În anul 2017, redactorii de limbă engleză şi maghiară au acoperit toate evenimentele
majore ale anului, cum ar fi investirea noilor guverne, protestele de amploare din luna februarie
împotriva ordonanţei de urgenţă 13/2017, incendiul din Clubul Bamboo, vizita oficială a Alteţei
Sale Regale Prinţul Charles în România, unde AGERPRES a fost partener media unic, vizita
oficială a Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron, vizita oficială a Preşedintelui României Klaus
Iohannis în Statele Unite la invitaţia Preşedintelui SUA, Donald Trump, moţiunea de cenzură
împotriva Guvernului Grindeanu şi criza guvernamentală aferentă, achiziţiile de tehnică militară
şi armament, pregătirile pentru Preşedenţia României a Consiliului UE din 2019, pregătirile
pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri, funeraliile Regelui Mihai I, expoziţia şi proiecţiile de
film AGERPRES de la Ambasada României la Washington precum şi multe alte subiecte de
importanţă publică şi editorială.
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De asemenea, în anul 2017, Redacţia Ştiri pentru Străinătate a publicat, pe fluxurile sale
de limbă engleză şi maghiară, mai multe interviuri de mare importanţă cu mai multe
personalităţi, amintind, în acest sens interviurile cu istoricul belgian Koert Debeuf,
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Directorul General al Bursei de Valori Bucureşti Ludwik Sobolewski,

regizorul Nae Caranfil,
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Procurorul-şef DNA Laura Codruţa Kovesi,

președintele Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO) Eric Stewart,
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Ana Birchall, la acel moment ministru delegat pentru Afaceri Europene,

regizorul Cristian Mungiu,
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actriţa Manuela Harabor,

Ambasadorul Franţei la Bucureşti Michele Ramis,
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Ambasadorul Chinei la Bucureşti Xu Feihong,

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti Paul Brummell,

60

AGERPRES – Raport anual 2017

Ministrul Britanic de Externe Boris Johnson,

Ambasadorul SUA la Bucureşti Hans Klemm,

61

AGERPRES – Raport anual 2017

Ministrul francez pentru egalitatea de gen Marlene Schiappa.

Tot în anul 2017, Redacţia Ştiri pentru Străinătate a început un nou proiect, în parteneriat
cu publicaţia Geopolitical Futures, fondată de analistul şi politologul american George Friedman, ce
a implicat traducerea şi publicarea pe site-ul AGERPRES, într-o secţiune specială, a unor materiale
de analiză politică produse de către această publicaţie de prestigiu americană.
Obiective editoriale 2018
Redacţia Ştiri pentru Străinătate îşi propune în anul 2018 urmărirea în continuare şi
prezentarea a cât mai multe domenii de interes ale României publicului de limbă engleză şi
maghiară, atenţie sporită fiind oferită anul acesta celebrărilor şi evenimentelor referitoare la
Centenarul Marii Uniri
Redacţia va participa, ca în anii anteriori, la cele mai importante proiecte editoriale
AGERPRES prin traducerea acestora în limba engleză şi maghiară, difuzarea lor pe fluxurile
AGERPRES precum şi pe site-ul agenţiei.
De asemenea, ne propunem să căutăm şi să dezvoltăm noi modalităţi de prezentare
editorială, profitând de noile capacităţi tehnice ale agenţiei în domeniul online, prin noul site
AGERPRES ce oferă posibilităţi mai robuste şi mai variate de prezentare a informaţiilor editate
şi publicate de către redactorii Redacţiei Ştiri pentru Străinătate.
Nu în ultimul rând, Redacţia Ştiri pentru Străinătate intenţionează să continue misiunea
începută în 2017, de a edita două ghiduri de stil ale Agenţiei, în limbile maghiară şi engleză.
62

AGERPRES – Raport anual 2017

Redacția Știri Economice
Redacția Știri Economice difuzează pe cele trei fluxuri ale sale (Economic Intern,
Economic Extern și Agricultură) materiale ce acoperă subiecte din domeniul economic (privat și
de stat), dar și social, atât interne cât și internaționale.
În anul 2017, a fost marcat de un accent mai mare pus pe materiale exclusive, gen
interviuri și reportaje. Redacția a difuzat abonaților săi 17.934 știri, din care 16.557 proprii și
restul preluate de pe alte fluxuri (442 Centrale, 465 Locale, 227 Externe, 241 Documentare etc).
Ştiri difuzate abonaţilor

Stiri proprii
Preluare Centrale
Preluare Locale
Externe
Preluare Documentare

Deși numărul redactorilor de pe Intern a scăzut cu 16,7%, s-a înregistrat totuși o creștere
ușoară a numărului de știri comparativ cu anul precedent, de 0,15%, la 12.387. Astfel, anul
trecut, media știrilor pe redactor (inclusiv editorii și redactorul șef și redactorul șef adjunct) a
fost de 1.239.
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Nr. redactori/reporteri
14.5
14
13.5
13

2016

12.5

2017

12
11.5
11
2016

2017

Nr. Ştiri
12390

12385

12380
2016
2017

12375

12370

12365
2015.8

2016

2016.2

2016.4

2016.6

2016.8

2017

Cei doi redactori de pe Extern au difuzat, în 2017, 4.170 știri, însemnând o medie de
2.085 știri/redactor.
Ca și în anul precedent, și în 2017 numărul materialelor exclusive a fost în creștere (plus
7,2%), acesta ajungând la 939 (876 în 2016).
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Materiale Exclusive

940
920
900
880
860
840
2016
2017

Anul trecut au fost realizate 37 de interviuri , atât cu miniștrii economici, cât și cu
directori de companii sau lideri de sindicat, dar şi cu reprezentanţi ai unor instituții financiare
internaționale, precum vicepreşedintele Băncii Europene de Investiţii, Andrew McDowell, sau
Lord Mayor of London, Andrew Parmley.
Printre cele mai vizualizate interviuri s-au
numărat cel cu Ministrul Muncii, Lia Olguţa
Vasilescu (35.893 vizualizări), directorul general al
Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, Ciprian
Pahonţu (25.099) şi preşedintele SANITAS
Bucureşti, Viorel Huşanu.
Principalele subiecte economice din 2017
au fost sintetizate în cele 18 retrospective difuzate
pe fluxl Economic intern la finele anului trecut.
Acestea au vizat, printre altele, activitatea
ministerelor, evoluţia preţurilor carburanţilor, a
bursei, protestele sindicatelor, schimbările de
fiscalitate etc (fiscalitatea romaneasca, bvb).
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De asemenea, în 2017 Redacţia Ştiri Economice a realziat două proiecte editoriale:
Smart CityRO şi ExpoAstana 2017.
*** SmartCityRO
Proiectul a debutat pe 6 iunie şi a cuprins 14 materiale de presă ce au adus în prim plan
idei şi programe despre modul cum s-ar putea transforma oraşele din România în hub-uri
inteligente.
SmartCityRO a fost premiat la evenimentul ”Smart Cities of Romania Champions 2017”,
la categoria „Mediatizare”, ca o recunoaştere a implicării active a AGERPRES în promovarea
conceptului şi soluţiilor smart city, prin intermediul unui proiect editorial pe termen lung.
De asemenea, proiectul a fost premiat şi la evenimentul „Smart City Industry Awars”,
organizat Asociaţia română pentru Smart City şi Mobilitate.
AGERPRES a fost distinsă de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, la
a XXIV –a ediţie a Topului firmelor bucureştene, cu unul dintre premiile speciale pentru
promovarea conceptului Smart Ciy, prin intermediul proiectului editorial „Smart City RO”.
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***EXPO Astana 2017
Proiectul
editorial,
realizat
în
parteneriat ci KazMunayGas International
(KMGI) s-a derulat în perioada 9 iunie-10
septembrie, fiind difuzate două materiale pe
săptămână.În total, au fost difuzate 20 de
materiale, atât ştiri legate de expoziţie, cât şi
declaraţii ale ministrului român de externe,
Teodor Meleşcanu, comisarul României la
EXPO Astana 2017, Mihail Dediu, ambasadorul
României în Republica Kazahstan, Cezar
Manole Armeanu.

Obiective 2018
Pentru 2018, principalele obiective ale Redacţiei Ştiri Economice vizează menţinerea, cel
puţin, a numărului de ştiri din 2017, şi realizarea, în funcţie de posibilităţi, a două proiecte
editoriale.
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Redacţia Companii
Redacţia Companii a continuat în 2017 consolidarea structurii redacţionale de ştiri la zi,
concomitent cu dezvoltare organică pe segmentul publicistic de analize, studii, profile de firmă,
publireportaje şi interviuri.
Redacţia Companii a atins principala ţintă propusă în momentul lansării proiectului
editorial – crearea unei pieţe pe segmentul ştirilor despre mediul privat, după ce, pe parcursul
a doi ani, conducerea noii structuri jurnalistice incluse în organigrama AGERPRES a finalizat
toate obiectivele urmărite prin strategia editorială aprobată de conducerea Agenţiei.
Aşa cum a stabilit prin proiecţia editorială din 2016 pentru anul următor, conducerea
Redacţiei, împreună cu echipa de redatori, a extins, în 2017, secţiunea de publireportaj (ca sursă
de venit pentru Agenţie) şi a diversificat articolele de review pe alte segmente decât cel auto şi
IT&C . De asemenea, redacţia a publicat materiale profil de firmă şi advertoriale, la cerere, pe
baze contractuale care au generat venituri suplimentare din surse proprii în bugetul AGERPRES.
Materialele din genul profil de firmă au acoperit o paletă largă, mergând de la companii
româneşti, companii româneşti cu acţionariat străin şi până la multinaţionale cu operaţiuni în
România, având ca surse informaţiile furnizate de companii sau documentarea proprie.
Un exemplu cel mai recent este profilul proiectului Cooperativa Ţara Mea din industria
laptelui, un model de concern românesc, dezvoltat de antreprenori din zonele de Vest, Centru
şi Est ale României.
La profile de multinaţionale cu operaţiuni şi în România redăm, ca exemplu, profilul
Grupului Alstom, gen de material aşteptat de publicaţiile de specialitate.
Producţia editorială a atins parametri calitativi stabiliţi în funcţie de numărul de
redactori şi subiectele jurnalistice abordate, iar experienţa anilor precedenţi a determinat o
modificare de strategie în construirea fluxului zilnic transmis abonaţilor.
Astfel, creşterea calităţii ştirilor a fost preferată creşterii în volum, fiind aplicată o
selecţie foarte riguroasă a materialelor primite la redacţie, prin renunţarea la comunicatele cu
potenţial scăzut în a genera advertoriale aducătoare de venituri, sau care au avut caracter
eminamente publicitar.
În această conjunctură au fost realizate 2.783 se ştiri la rubrica Secor Privat şi 371 de ştiri
la rubrica Bănci – Pieţe Financiare, un total de 3.154 ştiri.
Un barometru al evoluţiei pieţei pe segmentul privat este reflectat de tabelul următor,
care face o ierarhizare a domeniilor mari pe categorii de companii – multinaţionale cu
operaţiuni în România, companii româneşti cu acţionariat străin, industrii – companii auto,
turism-servicii, retail, imobiliare, IMM, antreprenori de succes, profil de firmă.
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LUNA

Multinaţionale

Industriicompanii
auto

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

7
21
2
20
1
-

69
95
88
63
53
52
63
89
92
94
84
50

99
24
119
77
97
37
74
47
98
57
72
54

40
50
62
42
53
59
46
39
55
39
90
62

9
31
16
16
23
18
16
19
20
13
28
20

10
3
4
3
2
3
1
12
1
-

224
231
288
202
229
170
202
215
265
216
275
186

TOTAL

51

892

855

637

229

39

2.703

Turism Servicii

Retail

Imobiliare

Profil de
firmă

TOTAL

Predominante în sumarele zilnice au fost ştirile despre companiile din domeniul Industriilor şi
sectorul Auto – 892 (producatori şi dealeri), Turism şi Servicii (855), segmentul de Retail (637), sectorul
Imobiliar (229), urmat de Profil de firmă 39.
1000
900
800
700
600

Sector privat

500

Banci

400

Total

300
200
100
0

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

La secţiunea Sector Privat producţia publicistică a avut o evoluţie trimestrială echilibrată
cu 441 ştiri în trimestrul unu, 736 ştiri în trimestrul doi, 656 ştiri în trimestrul trei şi 712 ştiri în
trimestrul patru. La secţiunea Bănci – Pieţe Financiare evoluţia trimestrială arată un număr de
97 de ştiri în trimestrul unu, 104 ştiri în trimestrul doi, 90 de ştiri în trimestrul trei şi 80 de ştiri
în trimestrul patru.
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Aceasta arată asigurarea pentru abonaţi a unui flux jurnalistic fără fluctuaţii majore pe
întreaga perioadă a anului, fără sincope, cu predictibilitate în ceea ce priveşte furnizarea de ştiri,
ca parte a strategiei editoriale a Redacţiei Companii.
Structura editorială a inclus informaţie despre companiile private din Energie, Sectorul
auto – producători, importatori, dealeri, industria de componente, companiile private de
transport, Multinaţionale din telecom – IT şi industria orizontală, Construcţii – plus industria
orizontală, producători de mobilă, exportatori, industria lemnului, societăţi de prelucrare a
cărnii şi a laptelui, industria tutunului şi băuturilor, Farma, industria consmeticelor, Turism,
industria hotelieră, industria de agrement, Comerţ – servicii, retail, Bănci comerciale, Leasing,
Instituţii financiare nebancare, industria de asigurări.
Pe domenii prevalente la secţiunea Sector Privat, statistica anuală arată un număr de
892 ştiri la domeniul Industrie, 855 de ştiri la Turism - Servicii, 637 la Retail, 229 la Imobiliare şi
39 la Profil de Firmă.
În 2017, s-a înregistrat o creştere de 67,19% la numarul de ştiri din secţiunea Sector
Privat transmise abonaţilor, faţă de 2016.

Performanţa redacţiei este reflectată nu doar de numărul de ştiri transmise pieţei
media, ci şi de gradul de preluare a materialelor.
Prezenţa în piaţa concurenţială a fost în medie de patru titluri preluate din totalul
producţiei publicistice, de aproximativ 20 de articole transmise zilnic.
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Ţinta de număr de ştiri stabilită pentru 2017 a fost atinsă, în condiţiile unui personal
redus, de patru redactori, inclusiv redactorul şef, înregistrandu-se, totodată, un număr crescut
de zile de concediu medical.
Predominanţa comunicatelor în producţia editorială, raportat la acţiuni pe teren, este
dată de specificul Redacţiei Companii, care este o redacţie semi-operativă.
O analiză pe cele 12 luni ale anului 2017, arată un număr de 3.279 de comunicate primite
la redacţie şi 163 de acţiuni pe teren (conferinţe de presă sau inaugurări de noi obiective,
organizate de entităţile private).
În condiţiile pieţei concurenţiale, companiile preferă o comunicare mai rapidă, şi
asigurarea unei preluări de către presă cu exactitate a datelor transmise, fapt ce explică
recurgerea la mijloacele electronice în comunicarea cu redacţia, în detrimentul organizării unor
conferinţe de presă.
Obiective pentru 2018
Principalul obiectiv pentru 2018 rămâne dezvoltarea segmentului editorial cu noi rubrici,
cum este cea de Publireportaj şi creşterea numărului de articole din genul Profil de firmă.
De asemenea, strategia editorială are ca ţintă creşterea numărului de interviuri, ca
vector de imagine pentru AGERPRES şi realizarea de reportaje în colaborare cu Departamentul
Foto-Video, pentru creşterea numărului de accesări a paginii de internet a Agenţiei şi ca posibilă
sursă de venituri prin specificul informativ – publicitar al textelor însoţite de imagine.
În colaborare cu Departamentul Marketing, redacţia îşi propune şi creşterea numărului
de abonamente la Fluxul Companii, creşterea numărului de advertoriale, pe fondul creşterii
interesului faţă de producţia redacţiei, reflectat de evoluţia ascendentă a preluării în presă a
stirilor realizate de echipa de redactori a Redacţiei Companii.
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Redacția Foto
În anul 2017, Redacția Foto a reușit, prin cele peste 54.000 de fotografii transmise de-a
lungul anului, să creeze o imagine completă a actualității naționale, dar și internaționale.
AGERPRES Flux și AGERPRES Arhiva, cele două componente ale fluxului AGERPRES Foto,
(disponibile pe https://foto.agerpres.ro/foto), sunt alcătuite din fotografii de actualitate internă
(politic, social, economic, sport), dar și din fotoreportaje ale AGERPRES realizate în țară și
străinătate. Un alt element important al fluxului foto îl reprezintă fotografia de stoc, utilizată
atât pentru a exemplifica diversele materiale realizate de către AGERPRES, cât și de clienții
interesați de achiziționarea acestui tip de imagine.
Pe pagina foto.agerpres.ro, pe parcursul anului 2017, clienții au putut să urmărească,
să aleagă și să își ilustreze materialele privind evenimentele internaționale și cu un număr
de peste 1.100.000 fotografii produse de agențiile partenere Agerpres: Associated Press
(AP) - 450.319 fotografii, European Press Association (EPA) – 601.865 fotografii, Xinhua –
114.502 fotografii.
Printre marile evenimente ale anului 2017, putem enumera prezența Agerpres Foto la:
- Vizita prințului Charles în România
- Vizita președintelui Franței Emmanuel Macron
- Vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite ale Americii
- Funeraliile Regelui Mihai
- Adunarea Parlamentară a NATO
- Conferința femeilor francofone
Agerpres Foto a realizat fotoreportaje externe în Palestina și Afganistan, dar și
fotoreportaje interne, printre care enumerăm:
- Programul de reabilitare a detinuților prin interacționarea pozitivă cu câini
- Asociația Clubului Câinilor Utilitari
- Fotoreportaj Marțisoare hand made
- Fabrica de globulețe
- Obiceiuri populare: Dansul ursului.
- Sărbatoarea Botezului Domnului-Boboteaza cailor.
În ceea ce privește anul 2018, Redacția Foto își propune continuarea a două
proiecte editoriale de succes:
- Fotografia zilei.
- Retrospectivele lunii.
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De asemenea, Redacția Foto are ca obiective stabilite pentru anul în curs demararea
unor noi proiecte editoriale, în care să reliefeze în imagini peisaje ale țării noastre, dar și drumul
Marii Uniri, parte a proiectului AGERPRES - Centenarul Marii Uniri. Printre proiecte noi, amintim:
- România din dronă – Cetățile
- Drumul Marii Unirii
- Centrul de avertizare seismică Muntele Roșu
- Stația meteo Vârfu Omu și Vârfu Costila
- Fabrica ELBA
- Fabrica de pantofi CLUJANA
- Fabrica de timbre
- Constructori de viori-lutieri
- Centrul de antrenament al Jandarmeriei – Ochiuri
- Ferma de struți
- Rezervația de zimbri de la Hațeg și de la Neamț
- Jocurile Olimpice de iarnă din Coreea de Sud
- Centrul de dresaj Sibiu
Imaginile anului 2017

04.01.2017 Premierul Sorin Grindeanu se îndreaptă spre sala unde va avea loc prima ședință de
guvern in noua formulă, la Palatul Victoria
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06.01.2017 In localitatea prahoveană Puchenii Mari există obiceiul ca de Sărbătoarea Botezului
Domnului - Boboteaza, caii sătenilor sa fie botezați de către preotul din sat pentru ca animalele să fie
păzite pe tot parcursul anului de boli. Conform tradiției, în aceeași zi se organizează și o întrecere între
cai, în cadrul căreia animalele, dar și stăpânii lor, își demonstrează abilitățile.

22.01.2017 Ceremonie religioasa iudaică desfășurata la Sinagoga Mare din București, dedicată
Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului și omagierii celor care au pierit și care au
suferit acum 76 de ani, organizată de Federația Comunităților Evreiești din Romania - Cultul Mozaic,
Comunitatea Evreilor din București, Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România, având ca
parteneri Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania 'Elie Wiesel' și Teatrul Evreiesc
de Stat.
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24.01.2017 Manifestări dedicate împlinirii a 158 de ani de la înfăptuirea Zilei Unirii Principatelor
Romane, organizate pe esplanada cu statui din Piața Universității.

24.01.2017 Meciul de tenis de masă dintre Eliza Samara (în imagine) și Rianne Van Duin,
desfășurat în cadrul întâlnirii dintre naționala României și reprezentativa Olandei, contând pentru
calificarea la Campionatul European 2017.
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01.02.2017 Parlamentarii PNL, USR și PMP protestează, la începutul primei sesiuni ordinare a
Camerei Deputaților din anul 2017, împotriva adoptării proiectelor de ordonanță privind grațierea unor
pedepse și modificarea Codurilor penale.

04.02.2017 Protest împotriva adoptării proiectelor de ordonanța privind grațierea unor pedepse
și modificarea Codurilor penale, la Timișoara.
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05.02.2017 Protest împotriva OUG privind Codurile penale, în fata sediului Guvernului României.

11.02.2017 Meciul dintre Sorana Cirstea (în img.) și Yanina Wickmayer, din cadrul întâlnirii de
Fed Cup 2017 dintre România și Belgia, din primul tur al Grupei Mondiale II, desfășurat la Sala Polivalenta
din Capitală.
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14.02.2017 Ceremonie de repatriere din Afganistan a detașamentelor International Military
Police (IMP) și Army Institutional Advisory Team (AIAT) care au participat la misiunea 'Resolute Support',
la sediul Batalionului 265 Poliție Militară 'Tudor Vladimirescu' din București.

17.02.2017 Maya, câine de terapie și activități (rasa: Golden Retriever), interacționează cu un
copil la un eveniment organizat de Asociația Clubul Câinilor Utilitari, prin programul Terapie și Activități
Asistate de Animale București, la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Caritas București.
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26.02.2017 Protest 'Operațiunea Steagul UE + Revoluția luminii' organizat in Piața Victoriei din
București.

11.03.2017 Concertul The World Famous Glenn Miller Orchestra, la Ateneul Român.
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12.03.2017 Prima gala Superkombat a anului, desfășurata la Berăria H din București.

23.03.2017 Acțiune organizata de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) cu prilejul Zilei
Politiei Române, în Gara de Nord București.
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23.03.2017 O măicuța asistă la vizita premierului Republicii Moldova, Pavel Filip, și a primuluiministru Sorin Grindeanu, la Mânăstirea Agapia din județul Neamț.

25.03.2017 Evenimentul 'March for Europe București', organizat cu ocazia aniversării a 60 de ani
de la formarea Uniunii Europene, în Piața Victoriei.
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30.03.2017 Alteța Sa Regala Charles, Print de Wales, vizitează Muzeul National al Satului
“Dimitrie Gusti” din București.

06.04.2017 Apocalyptica susține concertul '20 Years Of Plays Metallica By Four Cellos', la Sala
Palatului din București.
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16.04.2017 Slujba de Înviere, la Mânăstirea Crasna din satul Schiulești, județul Prahova.

20.04.2017 Gimnasta Larisa Iordache evoluează în cadrul sesiunii de calificări a Campionatelor
Europene de Gimnastică (19-23 aprilie), ce se desfășoară la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.
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22.04.2017 Sportivul român Marian Drăgulescu a câștigat medalia de aur în concursul la sol din
cadrul Campionatelor Europene de gimnastică artistică (19-23 aprilie), ce se desfășoară la Sala
Polivalenta din Cluj-Napoca.

03.05.2017 Spectacolul 'Varekai' susținut de Cirque de Soleil la Romexpo.
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07.05.2017 Cetățenii francezi aflați pe teritoriul României își exprimă votul pentru alegerea
viitorului președinte al Franței, în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, la sediul
Ambasadei Franței la București.

09.05.2017 Manifestări organizate cu prilejul Zilei Independenței de Stat a României și Victoriei
Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial, la Universitatea Naționala de Apărare
'Carol I' din București.
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09.05.2017 Proba de floretă feminin individual din cadrul Campionatului Național de floretă
seniori, feminin și masculin, desfășurat în perioada 9-12 mai la Sala de scrimă 'Ana Pascu' din
București.

10.05.2017 Vernisaj World Press Photo, organizat de World Press Photo România și Eidos
Foundation, la Sala Dalles.
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14.05.2017 Parada SkirtBike pe traseul Bd. Văcărescu - Verde Stop Arena - Bd. Ștefan cel Mare Strada Calea Dorobanți - Piața Charles de Gaulle - Bd. Aviatorilor - Bd. Mircea Eliade - Strada
Ceaikovski.

20.05.2017 'Marșul pentru Normalitate' organizat de Asociația Noua Dreapta în sprijinul
valorilor familiei creștine tradiționale.
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20.05.2017 Participanți la Marsul Diversității organizat de Asociația Accept în București.

20.05.2017 Mai multe persoane vizitează Muzeul 'Grigore Antipa' din București, cu prilejul
evenimentului Noaptea Muzeelor, ediția 2017.
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23.05.2017 Ceremonia de plecare în voiaj de instrucție a navei scoală Mircea.

27.05.2017 Meciul dintre Astra Giurgiu și FC Voluntari, finala Cupei României la fotbal,
desfășurat pe stadionul 'Ilie Oană' din Ploiești.
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03.06.2017 The Color Run Dream Tour 2017, la Timișoara.

06.06.2017 Președintele Klaus Iohannis depune o coroană de flori la Cimitirul Militar Arlington,
în cadrul vizitei întreprinse în Statele Unite ale Americii.
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08.06.2017 Rata sălbatică cu boboci, în Gradina Botanică din București.

09.06.2017 Președintele Klaus Iohannis (stg.) și președintele Statelor Unite ale Americii, Donald
Trump (dr.), fac declarații comune de presa, la Casa Albă.
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14.06.2017 Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului multinațional NOBLE JUMP 2017 (NOJP17), la
Centrul Național de Instruire Întrunita 'Getica' din Cincu, județul Brașov.

21.06.2017 Parlamentari liberali, alături de Ludovic Orban, președintele PNL, s-au aliniat pe
scări, în dreptul etajului unde se află sala de plen, ținând în mâini foi cu mesajele: 'Rușine PSD',
'Dragnea=Grindeanu', înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură inițiate de PSD si ALDE împotriva
Guvernului Grindeanu, în ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

92

AGERPRES – Raport anual 2017

23.06.2017 Noaptea de Sânziene în gradina ADP Sector 1.

24.06.2017 Meciul dintre naționala de rugby a României si reprezentativa Braziliei, desfășurat
într-un meci-test, pe Stadionul Național ''Arcul de Triumf'' din Capitală.
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26.06.2017 Meci demonstrativ de volei pe plajă susținut de sportivele Beata Vaida și Adriana
Matei, la finalul conferinței de presă organizate de Federația Romana de Volei, pentru a marca
obținerea medaliei de argint la echipe tineret în cadrul CE de volei pe plajă de la Baden (Austria) și
anunțarea planului de finanțare al echipei naționale, în vederea turneelor care conduc spre Jocurile
Olimpice de la Tokyo, din 2020.

01.07.2017 Deschiderea celei de-a IX-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de Stradă
București - B-Fit in the Street!.
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11.07.2017 Imagine de la mini-turneul demonstrativ de baschet 3x3, disciplină nou inclusă în
Programul Olimpic Tokyo 2020, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), în
parteneriat cu Sport Arena Streetball și Federația Romană de Baschet, pe esplanada de lângă Casa
Olimpică din București.

15.07.2017 Imagine de la exercițiul militar multinațional 'Saber Guardian - 2017', desfășurat la
Centrul de Instruire pentru Luptă al Forțelor Terestre „Getica” din Cincu, județul Brașov.
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22.07.2017 Iacării Acrobați evoluează în cadrul Bucharest International Air Show & General
Aviation Exhibition (BIAS), eveniment organizat de Compania Națională Aeroporturi București
(CNAB), Aeroclubul României, Forțele Aeriene Române, ROMATSA, ROMAERO și Clubul Sportiv
AIBO, pe Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu.

23.07.2017 Jucătoarea Irina Begu a câștigat, alături de Raluca Olaru, finala probei de dublu la
BRD Bucharest Open cu 6-3, 6-3, în fata cuplului Elise Mertens (Belgia)/Demi Schuurs (Olanda),
devenind prima jucătoare română cu victorii la simplu și dublu în același turneu WTA după Virginia
Ruzici în 1985.
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28.07.2017 Standul Kazahstanului din cadrul expoziției internaționale 'EXPO 2017 Astana Future
Energy'.

30.07.2017 "Noapte alba la #Colectiv"; prieteni și rude ale victimelor incendiului de la Clubul
Colectiv au venit, la un an și noua luni, la locul unde a avut loc tragedia, să aprindă lumânări și să
depună flori în memoria celor care au murit.
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04.08.2017 Un copil privește printr-un caleidoscop instalat în cadrul Muzeului Iluziilor din Cluj
Napoca, găzduit de cinematograful Dacia. Muzeul Iluziilor este un proiect al Asociației Astronomice
Pluto și este prima dată când muzeul este prezent în Transilvania.

05.08.2017 Dj-ii belgieni Dimitri Vegas & Like Mike (Dimitri Thivaios & Michael Thivaios) mixează
pe scena Dragons Nest în cadrul festivalului Untold, desfășurat pe Cluj Arena. Festivalul Untold este
cel mai mare festival de muzică electro-dance din România, reunind peste 200 de artiști de talie
mondială, printre care Afrojack, Armin van Buuren, Axwell & Ingrosso, Dimitri Vegas & Like Mike,
Hardwell, Martin Garrix și Steve Aoki.

98

AGERPRES – Raport anual 2017

06.08.2017 Președintele Klaus Iohannis susține o alocuțiune la ceremonia comemorativă a
Centenarului Bătăliei de la Mărășești, la Mausoleul Eroilor de la Mărășești.

15.08.2017 Mai multe persoane îmbrăcate în port tradițional participă la slujba de Sf Marie
ținuta la biserica de lemn din Valea Stejarului, județul Maramureș.
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16.08.2017 Cristina Milea din comuna Grivița, județul Galați, învață sa țeasă la războiul de lemn
de la meșterul popular Maria Zapca din Săpânța, în cadrul unui atelier de meșteșug desfășurat în
cadrul Școlii de Vară 'Moș Pupăza'. Atelierele de meșteșug au loc în cadrul festivalului 'Drumul lung
spre Cimitirul Vesel, Satele Unite ale Maramureșului' desfășurat în Valea Stejarului și Săpânța,
județul Maramureș.

18.08.2017 Dumitru Pop Tincu pictează o cruce în timpul festivalului 'Drumul lung spre Cimitirul
Vesel, Satele Unite ale Maramureșului' desfășurat în Valea Stejarului și Săpânța, județul Maramureș.
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24.08.2017 Președintele Klaus Iohannis, alături de soția sa, Carmen, și Emmanuel Macron,
președintele Republicii Franceze, alături de soția sa, Brigitte, vizitează Muzeul Național al Satului
'Dimitrie Gusti'.

02.09.2017 Un militar din cadrul Batalionului 280 Infanterie Protecție a Forței 'Brave Hearts' din
Focșani, oferă câteva batoane de ciocolata unei fetițe, în timpul unei misiuni de patrulare în
apropierea satului Shurandam din provincia Kandahar, Afganistan.

101

AGERPRES – Raport anual 2017

03.09.2017 Meciul de handbal feminin dintre CSM București și SCM Craiova, din Supercupa
României, disputat în Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din București.

09.09.2017 Evenimentul The Color Run Night, desfășurat în București.
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10.09.2017 When Reasons Collapse concertează în cadrul celei de-a VI-a ediții a Festivalului
Something For The Core, desfășurat in Club Quantic din București.

16.09.2017 Bibliotecarul din Petroșani, județul Hunedoara, Avram Iancu, primul român care a
străbătut înot Dunărea de la izvoare până la vărsare fără costum de protecție, înoată în Canalul
Sulina.
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16.09.2017 Fațada celei mai mari clădiri administrative din Europa, Palatul Parlamentului, este
scena pe care se desfășoară iMapp Bucharest 2017, în cadrul evenimentelor ce marchează
aniversarea a 558 de ani de la prima atestare istorică a Capitalei.

09.10.2017 Jucătoarea de tenis Simona Halep, numărul unu mondial, se fotografiază cu mama
și tatăl ei, Tania și Stere Halep, la sosirea pe Aeroportul Internațional ''Henri Coandă'', după
participarea la turneul de la Beijing.
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18.10.2017 Actorul Victor Rebengiuc a fost decorat cu Ordinul Național 'Steaua
României' în grad de Cavaler de către președintele Klaus Iohannis, în cadrul unei ceremonii
desfășurate la Palatul Cotroceni. În imagine: Delia Dinu (stg.), consilier prezidențial, și Victor
Rebengiuc (dr.).

18.10.2017 Raul Dâmbovița într-o zi însorita de toamnă.
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25.10.2017 Avioane zboară pe deasupra Mormântului Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I
din București, în timpul manifestărilor organizate cu prilejul Zilei Armatei României.

25.10.2017 Militari din toate categoriile de forțe ale armatei prezintă elemente de tehnică și
echipament din dotare, organizează ateliere de tir cu arcul și de instrucție pentru promovarea
carierei militare, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilei Armatei României, în Parcul
Carol I.
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25.10.2017 Manifestări organizate cu prilejul Zilei Armatei României, în Parcul Carol I din
București.

25.10.2017 Principesa Moștenitoare Margareta a decorat o serie de personalități și colaboratori
ai Casei Majestății Sale Regelui, din România și din străinătate, la Palatul Regal, în cadrul unei
ceremonii organizate cu prilejul aniversării Regelui Mihai, la împlinirea vârstei de 96 de ani.
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03.11.2017 Campionatul Mondial de Juniori II și DANCEFEST 2017, evenimente organizate de
Asociația Club de Dans Sportiv Alessia Dance din București și Dance Energy din Iași, cu sprijinul
Primăriei Capitalei, derulate prin Ministerul Tineretului și Sportului, sub egida Federației Romane de
Dans Sportiv și a World Dance Sport Federation, la Sala Polivalentă.

05.11.2017 Expoziția felină internațională de toamnă 'Sofisticat 2017', organizată la Romexpo.
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08.11.2017 Persoane protestează față de modificarea codului fiscal, in Piața Victoriei din
București.

10.11.2017 Mai mulți copii joacă fotbal pe o stradă din cartierul Al Yasmineh din orașul Nablus,
Palestina.
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17.11.2017 Cupa României la sabie seniori, competiție desfășurata în Sala de scrimă 'Ana Pascu'
din Capitală.

24.11.2017 Multiplul campion mondial Anatoli Karpov susține un simultan de șah în cadrul
'Turneului Regilor Romgaz', ediția a XI-a, 2017, eveniment organizat de Federația Romana de Șah,
Federația Internaționala (FIDE), sub tutela Asociației 'Clubul Sportiv Elisabeta Polihroniade' și cu
sprijinul Romgaz.
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26.11.2017 Mai multe persoane care au protestat în fața sediului Guvernului, din Piața Victoriei,
față de modificările aduse Codului Fiscal și cele aduse legilor justiției, au pornit în marș pe Bulevardul
Lascăr Catargiu, spre Palatul Parlamentului.

27.11.2017 Vernisajul expoziției de fotografie 'O ARtfel de expoziție' organizată de AGERPRES,
care îmbina fotoreportajul, documentarul video și realitatea augmentată, la Palatul Suțu - Muzeul
Municipiului București.
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01.12.2017 Parada militară organizată de MApN, împreună cu MAI și SRI, alături de militari din
mai multe țări, în zona Arcului de Triumf din București.

01.12.2017 Doi tineri se plimbă pe Bulevardul Magheru din București după ce iluminatul festiv
din Capitală a fost aprins, peste 3 milioane de beculețe de tip Led fiind montate cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă. Anul acesta, traseul iluminatului festiv însumează peste 33 de kilometri și
cuprinde 59 de locații din București, iar tema iluminatului de sărbători este axată pe figurine
luminoase inspirate din tradițiile românești: ie, clop, horă, motive tradiționale românești.
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13.12.2017 Slujba religioasă oficiată în prezența Principesei Margareta, Custodele Coroanei
Române, și a membrilor Familiei Regale, a reprezentanților instituțiilor statului, ai Bisericii Ortodoxe
și ai Casei Majestății Sale, pe Aeroportul Otopeni, după aducerea în țară a sicriului cu corpul
neînsuflețit al Regelui Mihai I.

15.12.2017 Mai multe persoane așteaptă în interiorul Palatului Regal din București să aducă un
ultim omagiu Regelui Mihai; sicriul cu trupul neînsuflețit al Regelui Mihai a fost depus în Sala
Tronului, unde, până sâmbătă, cei care l-au admirat pe fostul suveran îi pot aduce un ultim omagiu.
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16.12.2017 Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria cinstește memoria eroilor Revoluției din
Decembrie 1989 printr-un marș prin Timișoara, la locuri simbolice ale Revoluției.

16.12.2017 Caravana Umanitară de Crăciun 2017, acțiune organizată de Clubul Off Road
Adventure Romania, în comuna Ceru-Băcăinți din județul Alba.
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16.12.2017 Caravana Umanitară de Crăciun 2017, acțiune organizată de Clubul Off Road
Adventure Romania, în comuna Ceru-Băcăinți din județul Alba.

16.12.2017 Un vehicul militar operațional transportă sicriul cu trupul neînsuflețit al Regelui
Mihai I, pe un afet de tun, din Piața Palatului Regal către Catedrala Patriarhală.
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17.12.2017 Mai multe persoane participă, în Piața Victoriei, la un flashmob pentru susținerea
justiției.

18.12.2017 Mai mulți magistrați de la instanțele din București protestează, pe treptele Palatului
de Justiție, față de proiectele de modificare a legilor Justiției și inițiativele legislative pentru
modificarea Codurilor penale.
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19.12.2017 Ședința Comisiei speciale pentru legile Justiției, la Palatul Parlamentului.

20.12.2017 Ședința în plen a Senatului.
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21.12.2017 Manifestări dedicate împlinirii a 28 de ani de la Revoluția Română din 1989; la Troița
din Cimitirul Eroilor Revoluției din Capitală s-a oficiat o slujbă de pomenire pentru eroii din
Decembrie 1989.

30.12.2017 Doua tinere costumate în urși dansatori se pregătesc să participe la 'Jocul Ursului' în
cadrul celei de-a XXII ediții a 'Festivalului de Datini și Obiceiuri Strămoșești', organizat în orașul
Comănești, județul Bacău. 'Jocul Ursului' este un obicei unic în România, fiind în același timp un
spectacol de sunet, culoare, mișcare, în care ursul și ursarii dansează pe ulițele satelor și pe străzile
orașelor din Valea Trotușului dar și în zonele învecinate.
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Redacția Video
Redacţia Video din cadrul Agenţiei Naţionale AGERPRES a reuşit prin materialele
realizate în 2017 să aducă cel mai mare număr de vizualizări al unui material prezentat în mediul
on-line din istoria agenţiei. Materialele realizate sunt difuzate pe site-ul oficial al instituţiei, pe
canalul Youtube, precum şi în mediile de socializare: Facebook, Twitter, Instagram etc. În anul
2017, pe canalul Youtube au fost înregistrate 6.899.893 de minute de vizionare şi un total de
1.973.829 vizionari, iar pe Facebook au fost înregistrate 2.000.000 de vizualizări.

În anul 2017, au fost realizate: 1.300 de ştiri, 800 de declaraţii de presă, peste 40 de
reportaje, numeroase clipuri de prezentare a activităţii AGERPRES, 44 de interviuri cu
personalităţi importante din mai multe medii profesionale, Campania “Tânăr de România” şi
Documentarul “Marea Unire – România, la 100 de ani”, care a avut lansarea în data de
22.02.2018. Totodată, Redacţia Video a fost partener media unic în cadrul vizitei oficiale a
Prinţului Charles în România, dar a transmis şi din cadrul vizitelor oficiale realizate de demnitarii
români, printre care vizita făcută de preşedintele Klaus Iohannis la Casa Albă, la invitaţia
preşedintelui american Donald Trump.
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Redacţia Video a reuşit să aducă în atenţia publicului subiectele care au constituit teme importante
pe agenda publică: şedinţele de Guvern, declaraţii de presă ale preşedintelui României, premierului,
miniştrilor şi a altor şefi de instituţii publice, acţiuni şi evenimente de pe agenda Parlamentului, proteste
de amploare organizate în Capitală dar şi în alte oraşe importante ale ţării, funeraliile Regelui Mihai,
evenimente importante de pe scena politică, printre care schimbarea Executivului.
Şi în 2017 a fost continuată Campania “Tânăr de România”. Prin intermediul reportajelor,
Redacţia Video a prezentat povestea de viaţă a unor tineri care s-au remarcat prin ceea ce fac în
diferite domenii de activitate, cum ar fi: medicină, educaţie, asistenţă socială, cultură sau sport.
Fiecare reportaj a înregistrat de la câteva mii de vizualizări la câteva zeci de mii de vizualizări.
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ANP AGERPRES a fost partener media unic în cadrul vizitei oficiale pe care Prinţul Charles
a făcut-o în ţara noastră, în perioada 29-31 martie 2017. Astfel, Redacţia Video a fost singura
care a avut acces la unele întâlniri ale moştenitorului Coroanei Britanice şi a devenit furnizorul
materialelor video pentru restul mass-media din România, dar şi pentru agenţii de presă din
străinătate. În plus, materialul realizat de Redacţia Video privind vizita Prinţului Charles la
Muzeul Satului “Dimitrie Gusti” din Bucureşti a fost unul dintre cele mai vizualizate clipuri video
din mediul online privind acest subiect, cu un număr de peste 500.000 de vizualizări.

În 2017 Redacţia Video a realizat transmisiuni în direct de la Funeraliile Regelui Mihai I
al României, redând cu profesionalism şi decenţă evenimentele organizate de Casa Regală.
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Redacţia Video a realizat şi numeroase interviuri cu personalităţi din sport, cultură,
divertisment, politică, administraţie etc. Interviul realizat cu părintele Constantin Necula şi
difuzat cu ocazia Sărbătorilor Pascale a fost materialul cu numărul cel mai mare de vizualizări:
970.000. Este materialul care a avut cel mai mare impact în mediul online, din istoria ANP
AGERPRES. Amintim şi alte interviuri realizate în 2017 cu personalităţi precum: Loredana Groza,
Horia Brenciu, Gabriela Szabo, fostul premier Mihai Tudose, ambasadorul României în Statele
Unite ale Americii George Maior, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura
Codruţa Kovesi, ministrul Agriculturii, Petre Daea etc. Multe intre aceste interviuri au fost
preluate de principalele televiziuni din România.

Documentarul “Marea Unire – România, la 100 de ani ” lansat pe 22.02.2018 cu ocazia
Centenarului Marii Uniri de la 1918 este cea mai mare realizare a Redacţiei Video, în cei doi ani
de la înfiinţare. Materialul nu este o lecţie seacă de istorie, ci un documentar video bazat pe
oameni şi mărturiile acestora. Fricile, bucuriile şi speranţele lor însoţesc spectatorul pe
parcursul celor 80 de minute, transformate într-o călătorie provocatoare pentru cei care vor să
simtă emoţia. Documentarul prezintă atât momentul Marii Uniri, pus în contextul internaţional,
dar evaluat şi de fiecare individ care are legătură cu ce s-a întâmplat în 1918. Materialul prezintă
pas cu pas cum a fost realizat acest deziderat al românilor, Marea Unire, plecând de la contextul
istoric internaţional, până la trăirile oamenilor de rând care şi-au dorit un singur lucru: o ţară în
care există acelaşi grai, acelaşi port, aceeaşi simţire, fără graniţe. Filmările au fost realizate pe
teritoriul României, dar şi în Bucovina de Nord, precum şi în Basarabia. Filonul istoric, cu date
precise este păstrat în cadrul documentarului prin intervenţiile mai multor istorici, care preiau
rolul naratorilor, iar latura dramatică, emoţională a fost pusă în scenă prin intermediul
oamenilor, care prin mărturiile lor evocă momentele trăite de străbunii lor sau chiar de ei.
Materialul nu punctează doar Ziua de 1 Decembrie 1918, ci şi actele premergătoare Marii Uniri.
De asemenea, printr-un arc peste timp, arătăm cum a fost împărţită România Mare şi care a
fost impactul economic, cultural dar şi în viaţa de zi cu zi a românilor de peste hotare.
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Dramatismul anilor 1940-1941 cu ruperea graniţelor şi a deportărilor, a condamnărilor la
închisoare, despărţirea unor familii, arată o altă parte a istoriei, din ceea ce înseamnă “România,
la 100 de ani”. Finalul, deschis, invită la meditaţie, prin dorinţele exprimate de românii din
Basarabia şi Bucovina de Nord despre ce mai pot aştepta din partea României. Din punct de
vedere tehnic, în cadrul documentarului au fost folosite mai multe tehnici de filmare şi au fost
folosite imagini unice din cadrul Arhivei Naţionale de Film. De asemenea, pentru a ilustra video
materialul au fost folosite fotografii din cadrul Arhivei istorice AGERPRES, din cadrul Arhivelor
Naţionale de Stat, precum şi din cadrul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova. Nu
în ultimul rând, realizarea grafică a documentarului a presupus folosirea unor tehnici de editare
video şi sonorizare variate.

Obiective editoriale pentru 2018
Redacția Video își propune să continue în anul 2018, păstrând nota de profesionalism
și obiectivitate de până acum, o parte din proiectele începute în anul 2017, dar și proiecte noi:
1.
PROIECT CENTENAR
A.
Documentarul video “Marea Unire-România, la 100 de ani” , lansat pe 22
februarie 2018, la Cinema Pro din Bucuresti, iar pe 27 februarie a fost prezentat la Chişinău, la
Centrul Cultural Odeon. Documentarul s-a bucurat de o largă apreciere, motiv pentru care va fi
inclus în mai multe proiecte desfăşurate cu ocazia Centenarului. Amintim aici: Caravana
Centenarul Fimului Românesc sau evenimente organizate în universităţi, precum şi în alte
unităţi de învăţământ. Echipa de realizatori a documentarului va reprezenta AGERPRES la
întâlnirile cu oamenii de film, studenţi, elevi, mediul academic şi public, în oraşele în care vor
avea loc proiecţii ale filmului şi discuţii pe marginea acestui subiect. Caravana – lansarea filmului
în universităţi – facultăţile de istorie, jurnalism, litere şi debate-uri pe marginea subiectului:
Universitatea Babes-Bolyai Cluj Napoca, Universitatea Vasile Goldis Arad, Universitatea
Dunărea de Jos Galaţi, Universitatea din Chişinău
123

AGERPRES – Raport anual 2017

B.
Poveşti din spatele documentarului – vor fi realizate interviuri pe larg şi reportaje
despre viaţa persnajelor din filmul documentar, prezentând în detaliu ceea ce au trăit în timpul
deportărilor, când România Mare a încetat să mai existe. Materialele vor fi difuzate pe
platformele online ale agenţiei, pe parcursul anului 2018, când este sărbătorit Centenarul Marii
Uniri. (Materiale adiacente – poveşti expuse pe larg ale personajelor, interviurile realizate cu
istoricii (Victor 7/14 minute, Babute gemene 7minute, Aurora Bujenita 14 minute, Aurel Pop 14
minute, copii 7 minute, Cicio-Pop 7 minute) 7 sau 14 minute pentru fiecare material.)
C.
Festivaluri – documentarul video va fi înscris la festivaluri şi competiţii naţionale
şi internaționale.
2.
Campania TÂNĂR DE ROMÂNIA - Anul Educaţiei - Continuă seria reportajele
despre tineri din România care reuşesc să iasă în evidenţă prin rezultatele deosebite pe care le
au în diverse domenii de activitate. În acest an, campania se va desfășura în perioada martie –
iunie, săptămânal. Vor fi prezentate poveşti despre elevi de elită, studenţi, profesori cu
rezultate deosebite. Campania va fi realizată cu sprijinul Ministerului Educaţiei (pe fiecare clip,
pe generic va scrie: Cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale). Ministerul va distribui
materialele pe pagina oficială de facebook.
Campania a fost lansată pe 5 martie 2018 şi se va încheia pe 1 iunie 2018, când ne
propunem, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale să organizăm o gală, prin care să fie
premiaţi eroii din reportajele prezentate pe parcursul acestei campanii.
3.
INTERVIURI
A. Realizate în studio
B. Realizate în afara redacţiei, într-un mod artistic
4.
INTERVIURI SUPORT PENTRU ALTE REDACŢII – realizate integral cum sunt făcute
de celelalte redacţii
5.
Agerpres va difuza, în continuare, ştiri care prezintă subiectele principale ale
zilei.
6.
REALIZARE DE IMAGINI DE ARHIVĂ
7.
REPORTAJE cu teme diferite, realizate pe parcursul anului
8.
AP - ştiri de pe externe, abordând subiectele principale
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Redacţia Documentare-Arhivă
Redacţia Documentare-Arhivă şi-a continuat, de-a lungul anului 2017, atât activitatea
editorială, prin difuzarea de materiale de presă şi prin realizarea de publicaţii, cât şi pe cea de
valorificator şi depozitar al arhivelor instituţiei, respectiv Arhiva de ştiri, Arhiva istorică de
fotografie şi Arhiva de personal.
În ceea ce priveşte activitatea editorială, Redacţia Documentare-Arhivă realizează, zilnic,
două fluxuri: Fluxul Documentare şi Fluxul Diaspora.
Fluxul Diaspora reprezintă o selecţie zilnică de circa 25 de ştiri din toate domeniile
(politic, economic, social, administraţie, sport, cultură), transmise astfel organizaţiilor şi massmediei româneşti de peste hotare. În 2017, au fost livrate, pe Fluxul Diaspora, 3.886 de ştiri.
Fluxul Documentare este fluxul redacţional propriu, prin intermediul căruia redacţia
transmite materialele specifice de documentare, materiale de presă ample, bogat ilustrate, cu un
caracter specific, distincte prin conţinut şi formă de ştirile redacţiilor operative, cum ar fi:
documentare tematice, cronologii, sinteze, fişe biografice, relaţii bilaterale între România şi alte
state, materiale la zi etc. Prin aceste materiale, redacţia valorifică şi introduce în circuitul public
materialul arhivistic de care dispune Agenţia. La nivelul anului 2017, Fluxul Documentare a însumat
7.750 de materiale, în condiţiile în care redacţia a
funcţionat cu un deficit de personal de 15%.
Pe lângă cele enumerate mai sus, redacţia
realizează şi transmite, zilnic sau săptămânal, o serie de
materiale de informare, precum: efemeridele
astronomice, sărbătorile religioase ale zilei,
calendarele de evenimente, evenimentele importante
ale zilei următoare, principalele evenimente
interne/externe ale zilei anterioare, fişe de aniversări
sau de comemorări, calendarele tematice: previziuni
economice şi agenda culturală.
goo.gl/zrrcL4
SĂRBĂTORI RELIGIOASE este o rubrică difuzată zilnic, ce prezintă sărbătorile din
calendarul Bisericii Ortodoxe Române, al Bisericii Romano-Catolice şi al Bisericii Greco-Catolice,
incluzând, totodată, un material mai amplu despre sărbătoarea ortodoxă a zilei. În total, în
2017, în cadrul acestei rubrici au fost difuzate 365 de materiale.
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goo.gl/BmRjC4
CALENDARUL EVENIMENTELOR INTERNE DE 3, respectiv 7 ZILE cuprinde cele mai
importante evenimente anunţate pentru următoarele 3 zile, respectiv 7 zile, acoperind domenii
precum cel politic, economic, social, administrativ, sportiv şi cultural, dar şi o rubrică distinctă care
semnalează prezenţele româneşti în străinătate. De asemenea, acest calendar are un corespondent
pentru prezentarea principalelor evenimente externe, anunţate pentru acelaşi interval de timp,
CALENDARUL EVENIMENTELOR EXTERNE DE 3, respectiv 7 ZILE. În total, în anul 2017, au fost
transmise 691 de calendare.
PREVIZIUNI ECONOMICE - material transmis în fiecare zi lucrătoare, ce semnalează, sub
formă de calendar, principalele evenimente economice interne şi internaţionale, pentru
următoarele luni. Materialele anunţă evenimente precum forumuri, reuniuni, lansări de produse,
conferinţe tematice, târguri de profil, fiind un mijloc important de informare atât pentru societatea
civilă, cât şi pentru jurnalişti sau pentru reprezentanţi ai mediului de afaceri.
AGENDA CULTURALĂ este un material consacrat principalelor evenimente culturale din
ţară, ce anunţă premiere, spectacole, conferinţe, concerte sau dezbateri pe teme culturale,
programate pentru următoarele luni. În anul 2017, au fost realizate 238 de materiale.
PRINCIPALELE EVENIMENTE INTERNE/EXTERNE ALE ZILEI reprezintă o selecţie a celor mai
importante evenimente din ziua precedentă, ştiri de impact şi de interes din domeniile Politic,
Economic, Social, Justiţie, Cultură, Sport, cărora li se adaugă evenimente legate de fenomene ale
naturii (cutremure, cod roşu de căldură, temperaturi
scăzute etc). Pe baza acestor materiale, la final de an
se realizează materiale retrospective. Astfel, la finalul
anului 2017, Redacţia Documentare-Arhivă a oferit
RETROSPECTIVA PRINCIPALELOR EVENIMENTE ALE
ANULUI 2017, care a însumat, în 12 materiale
tematice, 100 de pagini, prezentând, printre altele,
activitatea preşedintelui, a prim-ministrului, a
ministrului de Externe, premii, medalii şi distincţii
obţinute de români, accidente produse în România şi
în lume, fenomene naturale în România şi în lume,
decese în România şi în lume şi reuniuni
internaţionale.
goo.gl/rfxcpA
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Totodată, redacţia le oferă abonaţilor, zilnic, materiale reunite sub genericul
ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI. Acestea sunt fişe biografice sau fişe de eveniment, atât la nivel
naţional cât şi internaţional. În total, în anul 2017, au fost transmise 1.824 astfel de materiale.
Pe lângă toate acestea, Redacţia Documentare-Arhivă oferă şi materiale grupate pe rubrici
tematice, de interes divers, cu o periodicitate prestabilită, din care vom ilustra câteva exemple.
CITATUL ZILEI este o rubrică ce a debutat în 2017, transmisă zilnic şi cuprinzând un citat
celebru, o maximă, un aforism, o cugetare sau o reflecţie.
DESTINAŢII DE WEEKEND este o rubrică săptămânală, ce prezintă evenimentele
culturale care au loc în Capitală, în următorul sfârşit de săptămână. Materialul este ilustrat pe
site-ul Agenţiei cu imagini şi filme (trailer) reprezentative pentru evenimentele care sunt aduse
în atenţia publicului.
Rubrica LEACURI DIN NATURĂ prezintă
informaţii despre ceea ce ne oferă natura pentru
alimentaţie, respectiv legume, fructe, plante,
evidenţiind beneficiile pe care le aduc acestea asupra
sănătăţii noastre.

goo.gl/BN6KsW
Proiectul dedicat gastronomiei, respectiv rubrica REŢETE VECHI DE 100 DE ANI, a
continuat şi în anul 2017, prezentând preparate culinare vechi, preluate din diferite ''tratate''
de specialitate.
Redacţia Documentare-Arhivă a prezentat, în continuare, în domeniul muzical, două
rubrici tematice: PORTATIV ROMÂNESC/INTERNAŢIONAL şi A FOST HIT. Prima dintre acestea
a prezentat câte un cântăreţ, compozitor sau o trupă din muzica românească sau din cea
internaţională, iar cea de-a doua - câte o melodie care a făcut istorie în timp, din repertoriul
românesc sau din cel internaţional.
De asemenea, a fost abordat, în continuare, şi domeniul artistic, un exemplu în acest
sens fiind rubrica TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI, care a adus în atenţia publicului marile realizări
ale cinematografiei româneşti, de-a lungul timpului.
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O altă rubrică care a continuat în anul
2017 este cea dedicată CASELOR MEMORIALE,
prezentată cu o frecvenţă lunară. Rubrica a
cuprins materiale despre locul de naştere, cel
unde şi-au petrecut copilăria sau unde au creat
importante personalităţi ale culturii române.

goo.gl/6RSy3n
Rubrica LĂCAŞURI DE CULT, transmisă tot cu o frecvenţă lunară, are ca obiectiv
prezentarea, în text şi imagine, a aşezămintelor de cult ortodoxe cu o lungă istorie şi tradiţie,
locuri unde au vieţuit mari părinţi duhovniceşti,
aducând astfel în spaţiul public date care să actualizeze
valori şi repere identitare.
Rubrica PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO a
prezentat, lunar, informaţii despre obiectivele şi bunurile
culturale, naturale şi mixte, din lumea întreagă, cuprinse
în lista Patrimoniului mondial UNESCO. Fiecare material
cuprinde o prezentare generală a unui obiectiv, data
înscrierii acestuia în Patrimoniul mondial UNESCO,
precum şi informaţii referitoare la importanţa sa turistică
şi culturală.
goo.gl/Jc2sxv
Pe parcursul anului 2017, Redacţia Documentare-Arhivă a dedicat, în continuare, o
rubrică ZILELOR SĂRBĂTORITE ÎN ROMÂNIA, care a cuprins materiale despre zilele oficiale
marcate la nivel naţional, cu prezentarea istoricului
acestora şi a parcursului legislativ care a dus la
adoptarea lor.

goo.gl/FPZe8c
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În mod similar, a fost dedicată o rubrică
distinctă şi principalelor ZILE INTERNAŢIONALE,
îndeosebi celor marcate de Organizaţia Naţiunilor
Unite, aceste materiale cuprinzând informaţii
referitoare la scopul marcării acestor zile, iniţiatorii,
actele normative şi contextul în care au fost adoptate
şi, nu în ultimul rând, informaţii privitoare la ţările
care marchează aceste zile şi la evenimentele
specifice organizate cu acest prilej.
goo.gl/STNytE
În total, în anul 2017, au fost prezentate 303
astfel de materiale, reunind, în acest număr, atât Zilele
sărbătorite în România, cât şi pe cele internaţionale.
De asemenea, o rubrică separată a fost dedicată
ZILELOR NAŢIONALE, oferind, astfel, o prezentare a ţării
respective, cu particularităţile ei, fie din punct de vedere
geografic sau istoric, cât şi turistic sau cultural.

goo.gl/xoXTLL
În 2017, în cadrul rubricii DIALOG PRINTRE FOTOGRAFII, ne-am întâlnit cu personalităţi
din lumea artistică, în interviuri pe parcursul cărora invitaţii au rememorat momentele
surprinse în imagini din Arhiva istorică de fotografie AGERPRES.
O rubrică nouă, lansată în anul 2017,
abordează domeniul sportiv. Este vorba de ISTORIA
SPORTULUI ROMÂNESC, în cadrul căreia sunt
prezentate sporturi care se joacă în România, evoluţia
acestora şi performanţele obţinute, dar şi jucătorii
români celebri.

goo.gl/v5qSzM
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Abordând o mare diversitate de domenii,
Redacţia Documentare-Arhivă a continuat să prezinte,
de-a lungul anului 2017, fenomenele astronomice care
au avut loc în cursul anului, cu informaţii despre
eveniment, dar şi despre data şi locul din care pot fi
observate.

goo.gl/AxWf3c
Redacţia Documentare-Arhivă a acoperit, pe parcursul anului 2017, cu materiale de
background şi de sinteză, şi evenimente importante de actualitate, cum ar fi congrese ale
partidelor politice (ex. ALDE, USR, PNL) sau decizii ale Curţii Constituţionale.
Principalele Reuniuni ale unor instituţii internaţionale au fost, de asemenea, reflectate
de-a lungul anului 2017, prin materiale care cuprind atât prezentarea agendei, cât şi date despre
ediţiile precedente.
În vederea pregătirii pentru anul 2018, anul Centenarului Marii Unirii, Redacţia
Documentare-Arhivă a demarat, încă de la începutul anului 2017, un proiect editorial distinct,
reunit în rubrica 1917, ANUL PREMERGĂTOR MARII UNIRI. În cadrul acestei rubrici, au fost
realizate şi transmise publicului larg o serie de materiale ample şi de sinteză, pentru prezentarea
contextului în care se afla România la acea vreme (ex. situaţia economică a României în anii de
dinaintea Primului Război Mondial), cu accent pe principalele evenimente ale anului 1917,
marcat de participarea României la Primul Război
Mondial (ex. bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz;
demersuri ale românilor din Transilvania, Bucovina şi
Basarabia pentru Unire; constituirea Corpului
voluntarilor transilvăneni şi bucovineni; activitatea
caritabilă a reginei Maria pe front etc). Pe lângă acestea,
au fost realizate o serie de materiale biografice ample ale
marilor personalităţi care au marcat istoria acelor
vremuri (mareşalii Constantin Prezan şi Alexandru
Averescu, Ecaterina Teodoroiu etc.).
goo.gl/MEh4by

130

AGERPRES – Raport anual 2017

De asemenea, anul 2017 a marcat împlinirea a 140
de ani de la Războiul de Independenţă (1877-1878),
moment istoric cu o însemnătate deosebită în
istoria naţională, abordat în cadrul unor materiale
tematice de sinteză, grupate în rubrica
INDEPENDENŢA DE STAT A ROMÂNIEI, 140 DE ANI.

goo.gl/Lbmouv
În 2017, s-au împlinit 40 de ani de la cutremurul
devastator care a lovit România la 4 martie 1977, prilej cu
care au fost realizate o serie de materiale documentare
legate de acest eveniment, dar şi despre personalităţile
care şi-au pierdut viaţa atunci. Totodată, colectivul
redacţional a transmis o serie de grupaje fotografice, cu
imagini surprinse de fotoreporterii AGERPRES, care
ilustrează proporţiile dezastrului din 1977.

goo.gl/WQ3hCX
Finalul anului 2017 a fost marcat de decesul regelui Mihai I, prilej cu care Redacţia
Documentare-Arhivă a realizat o serie de materiale documentare pentru evocarea personalităţii
sale, dar şi o serie de grupaje fotografice înfăţişându-l pe regele Mihai I, în perioade şi momente
diferite ale vieţii.

goo.gl/e35CaA

goo.gl/R6yCZG
131

AGERPRES – Raport anual 2017

Pe lângă toate aceste materiale, Redacţia Documentare-Arhivă editează, atât în format
tipărit cât şi on-line, două publicaţii: AGENDA INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII DIN ROMÂNIA şi
CALENDARUL EVENIMENTELOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE.
AGENDA INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII
DIN ROMÂNIA este o publicaţie ce conţine
informaţii despre instituţiile de interes
naţional şi local, de la administraţia publică
centrală şi locală până la organizaţii şi federaţii
sportive, misiuni diplomatice, organizaţii
neguvernamentale, instituţii de învăţământ şi
culte etc. Redacţia oferă beneficiarilor, lunar,
seturi de file, cu date actualizate „la zi”. Astfel,
în anul 2017, au fost livrate 1071 de pagini.

CALENDARUL
EVENIMENTELOR
INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE este o
publicaţie lunară, reprezentând o amplă
documentare cronologică a celor mai
importante evenimente, aniversări şi
comemorări din istoria României sau a altor
state,
reunind,
astfel,
biografii
de
personalităţi, precum şi fişe de evenimente şi
date la zi. În total, în 2017, au fost tipărite
1.773 de pagini.

Pe lângă ştirile transmise pe fluxuri, Redacţia Documentare-Arhivă realizează o bază de
date cu evenimente la zi, atât la nivel naţional cât şi internaţional, monitorizând toate fluxurile
AGERPRES, comunicatele de presă şi alte anunţuri oficiale venite pe adresa de e-mail a redacţiei,
Monitoarele Oficiale, cât şi agenţii străine de presă, precum AFP şi Reuters.
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O altă componentă importantă a redacţiei o
constituie menţinerea şi actualizarea bazelor de date
proprii. Astfel, se actualizează biografii, în funcţie de
evenimente, respectiv în caz de numiri în funcţie,
decorări, obţinerea unor distincţii sau premii, dar şi la
aniversările sau în caz de deces al personalităţilor/
persoanelor publice. De asemenea, se actualizează
dosare tematice, precum: cronologii, partide politice,
relaţii bilaterale, guvernele României etc.
goo.gl/8Kmrc9
Pe lângă difuzarea de materiale de presă, Redacţia Documentare-Arhivă are şi rolul de a
păstra şi de a valorifica materialul de arhivă pe care îl deţine AGERPRES. Este vorba, pe de o
parte, de ştiri de presă, din 1928 la zi, colecţii de ziare, din 1944 la zi, şi selecţii tematice de
material jurnalistic. Începând cu anul 2000, ştirile AGERPRES sunt stocate în format electronic.
Redacţia Documentare-Arhivă deţine, din anul 2013, şi Arhiva istorică de fotografie a
AGERPRES, care cuprinde peste 400.000 de filme şi circa 5.000 de plăci fotografice, din perioada
1927-2003. Pentru valorificarea acesteia, pe parcursul anului 2017, s-a continuat acţiunea de
scanare şi de identificare a filmelor RADOR-AGERPRES, iar, ulterior, de introducere a
fotografiilor în baza de Arhivă. Astfel, în 2017, au fost scanate 46.295 de fotografii, iar 2.321 au
fost introduse în arhivă, acestea putând fi accesate pe site-ul AGERPRES, la secţiunea Foto.
Arhiva istorică de fotografie a fost, de asemenea, valorificată şi prin ilustrarea materialelor
realizate de redacţie, cu fotografii aparţinând acestui fond arhivistic.

În imagine: Cafeneaua 'Blanduziei' din Bucureşti (placă fotografică); Bucureşti, 1935
goo.gl/563xEa
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În vederea promovării Arhivei istorice de
fotografie, în anul 2017 colectivul redacţional a
realizat
rubrici
noi,
difuzate
pe
site-ul
www.agerpres.ro. Prima dintre acestea a fost o
RUBRICĂ TEMATICĂ ÎN IMAGINI, care a prezentat una
sau mai multe fotografii din Arhiva istorică de
fotografie a AGERPRES, dintr-un domeniu specific,
fiind difuzată de luni până vineri. Cea de-a doua a fost
INSTANTANEU DE WEEKEND, prezentând o imagine
spectaculoasă din aceeaşi Arhivă fotografică,
transmisă în zilele de sâmbătă şi duminică.
goo.gl/5dkwkU
De asemenea, au fost realizate materiale
ilustrative într-un nou format, sub genericul
DOCUMENTAR ÎN IMAGINI, prilejuite de un anumit
context, care au pus accent nu numai pe informaţia scrisă,
ci îndeosebi pe imagini (ex. Bucureştii, în primele zile după
cutremurul din 4 martie 1977; Cele mai afectate judeţe din
România la cutremurul din 4 martie 1977; 25 de ani de la
reînhumarea rămăşiţelor diplomatului român Nicolae
Titulescu; Vizita patriarhului Alexei al Moscovei în
România (28 mai - 11 iunie 1947); 45 de ani de la
deschiderea Delfinariului din Constanţa; Seceta şi marea
foamete din anii 1946-1947).
goo.gl/TYBJiZ
Plan editorial pentru anul 2018
Redacţia Documentare-Arhivă va continua, pe parcursul anului 2018, să promoveze
Arhiva istorică de fotografie, printr-o ilustrare cât mai bogată a tuturor materialelor
documentare şi prin realizarea de documentare în imagini.
Totodată, redacţia va aborda în continuare aceeaşi mare diversitate de teme, prin
gruparea materialelor pe rubrici tematice, cum ar fi, spre exemplu: LĂCAŞURI DE CULT;
PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO; LEACURI DIN NATURĂ; PREMII, MEDALII, DISTINCŢII;
GAMING; TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI; ISTORIA SPORTULUI ROMÂNESC; DIALOG PRINTRE
FOTOGRAFII, precum şi documentare tematice.
De asemenea, Redacţia Documentare-Arhivă va continua difuzarea materialelor
documentare specifice, cu frecvenţă zilnică sau săptămânală, printre care: Efemeride
astronomice, Sărbători religioase, S-a întâmplat într-o zi de …, Aniversări, comemorări,
Previziuni economice, Agenda culturală, efemeride intern, efemeride extern, calendar 3 zile
intern şi extern şi calendar 7 zile intern şi extern, Destinaţii de weekend.
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Având în vedere că 2018 este Anul Centenar al Marii Uniri, Redacţia DocumentareArhivă pregăteşte materiale tematice grupate sub genericul 1918, ANUL MARII UNIRI, în cadrul
cărora va prezenta atât evenimentele importante care au marcat anul 1918 şi care au condus
la înfăptuirea Marii Uniri, cât şi materiale biografice ale marilor personalităţi care au contribuit
la desăvârşirea evenimentului din 1 decembrie 1918.
O altă rubrică nouă va fi dedicată, în 2018, evenimentelor petrecute în anul 1848,
materiale ce vor fi grupate în rubrica REVOLUŢIA DE LA 1848, 170 DE ANI şi care vor cuprinde
materiale ample şi de sinteză, pentru prezentarea principalelor momente ale anului 1848, dar
şi informaţii despre personalităţile cu un rol important în acele evenimente.
Pe parcursul anului 2018, Redacţia Documentare-Arhivă îşi propune să aducă în atenţia
publicului ROMÂNI CELEBRI, români care au scris sau scriu istorie în domeniul în care activează,
români care au dus şi continuă să ducă numele ţării noastre peste hotare, fie ei artişti, sportivi,
oameni de ştiinţă, inventatori, scriitori sau diplomaţi.
De asemenea, o altă rubrică tematică nouă va marca UN SECOL DE ŞTIINŢĂ/CULTURĂ,
prin prezentarea unui eveniment important de la a cărui înfăptuire/ lansare se împlinesc 100 de
ani. Un exemplu în acest sens ar fi împlinirea unui secol de la adoptarea calendarului gregorian.
Pe lângă acestea, în anul 2018 au loc două evenimente sportive de anvergură la nivel
internaţional, respectiv Jocurile Olimpice de Iarnă de la PyeongChang şi Campionatul Mondial
de Fotbal. Cu această ocazie, Redacţia Documentare-Arhivă pregăteşte o serie de materiale
documentare, cu prezentarea fiecăreia dintre ediţiile anterioare şi rezultatele obţinute de
reprezentanţii ţării noastre.
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Redacţia ONLINE
În 2017, Redacţia ONLINE şi-a continuat obiectivul asumat de publicare cu
promptitudine şi corectitudine a materialelor pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
– www.agerpres.ro, dar şi de promovare a celor mai reprezentative ştiri în social media,
respectiv Facebook şi Twitter. Redacţia este compusă din nouă membri (inclusiv redactor-şef şi
redactor-şef adjunct), având un program de lucru neîntrerupt – 24/24h, şi reflectă pe site-ul
AGERPRES fluxurile următoarelor redacţii: Redacţia Ştiri interne, Redacţia Ştiri Sportive,
Redacţia Politici internaţionale – România în lume, Redacţia Life Externe, Redacţia Ştiri
Economice, Redacţia Foto, Redacţia Video, Redacţia Documentare şi menţine, de asemenea, o
bună colaborare cu Direcţia de Marketing şi cu Biroul de Comunicare.
Ca şi în anii precedenţi, anul 2017 s-a remarcat prin creşterea constantă a numărului de
cititori pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, dar şi prin dezvoltarea activităţii în
social media.
Potrivit datelor SATI, în 2017, numărul vizualizărilor pe site-ul Agenţiei s-a cuantificat la
46.702.908 – cu o medie lunară de 3.891.909, în timp ce numărul clienţilor unici s-a situat la
12.960.489 – cu o medie lunară de 1.080.040.

Spre exemplificare, creşterea progresivă, de la an la an, a cititorilor pe www.agerpres.ro
poate fi remarcată din graficul alăturat. Astfel, comparativ cu anul 2014, se observă o creştere
cu 27.497.940 a numărului de vizualizări, a vizitelor cu 15.193.865, iar a clienţilor unici cu
9.410.758.
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SOCIAL MEDIA
Şi pe reţelele sociale s-a putut observa un trend ascendent, înregistrându-se o creştere
a numărului fanilor paginii de Facebook a AGERPRES de la 39.254 la 52.803, iar cel al fanilor
paginii de Twitter de la 10.546 la 14.478.
Facebook

Pagina Facebook AGERPRES a adunat aproximativ 2000 de like-uri pe lună, în timp ce
media lunară a followerilor paginii Twitter s-a situat la circa 300.
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Twitter
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Numărul ştirilor publicate pe site s-a ridicat la
52.925, dar pentru jumătate dintre acestea au existat
compilări ale altor ştiri (update-uri, înlocuire poze,
inserare clip–uri video).
Un exemplu în acest sens îl constituie realizarea
materialelor de tip LIVE UPDATE… - ce presupune un
efort susţinut de culegere de ştiri, adaptare de conţinut
scris, foto, video şi elemente din social media. În
această manieră au fost abordate subiecte precum:
Protestele de la inceputul anului 2017, reflectate în
LIVE UPDATE-URI zilnice, ce au însumat aproximativ
peste 100.000 de afişări, Gala premiilor OSCAR, Atacul
terorist din Stockholm (aprilie), Atentatul terorist de la
Manchester din luna mai, Incendiul de la depozitul de
mobilă din Baloteşti, Depunerea jurământului de
învestitură a cabinetului Tudose, Vizita oficială a
preşedintelul Franţei în România, Ceremonia de
înmormântare a Regelui Mihai.

Printre rubricile continuate de redactorii Departamentului ONLINE s-au aflat Ştirile Zilei
(o sinteză a celor mai importante ştiri din cursul unei zile), Declaraţia Zilei (o declaraţie de
impact a unei personalităţi publice) – rubrici realizate zilnic, de luni până vineri, Revista Presei
(o selecţie a celor mai importante articole apărute în presa naţională) - realizată zilnic. Abonaţii
newsletter-ului AGERPRES primesc zilnic Revista Presei de la sfarşitul anului 2017.
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Unele dintre materialele publicate pe site-ul public AGERPRES au fost insoţite de
Infografice, avându-se în vedere transmiterea cât mai diversificată a informaţiilor pentru public.

Printre proiectele speciale realizate în colaborare cu celelalte redacţii se pot enumera:
Expo Astana, Geopolitical Futures, Unic în Europa, Smart City Ro.
Proiectul editorial EXPO Astana 2017 a fost realizat în parteneriat cu KMG International
(KMGI) şi a cuprins o serie de materiale de presă ce au abordat subiecte legate de Expoziția
Internațională EXPO Astana 2017, desfăşurată în perioada 10 iunie - 10 septembrie, în capitala
Kazahstanului. Tematica evenimentului a fost "Energia viitorului".
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Proiectul editorial rezultat în urma încheierii parteneriatului dintre AGERPRES şi
publicaţia Geopolitical Futures s-a concretizat în publicarea pe site a materialelor traduse de pe
Geopolitical Futures, mai exact a unui articol săptămânal intitulat GPF Weekly şi a unui articol
din categoria Reality Check.

Proiectul editorial #UnicInEuropa a promovat locuri din România ale căror particularități
le fac inedite, dar și oameni care, prin inventivitatea lor, au reușit să creeze lucruri unice în
Europa.

Proiectul Smart CityRO a cuprins o serie de materiale de presă care au adus în prim plan
idei și programe despre modul în care s-ar putea transforma orașele din România în hub-uri
inteligente, în interesul cetățenilor.

Colaborarea inter-redacţională s-a concretizat în publicarea pe site a materialele de tip
Interviu, Reportaj cu ilustraţii foto – de la faţa locului, dar şi cu imagini video.
De asemenea, trebuie menţionată, ca eveniment major tratat pe site-ul Agenţiei, vizita
oficală a Prinţului de Wales, care a fost reflectată în mod corespunzător, atât pe site, cât şi în
mediul online. Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a fost partener unic al evenimentului, în
baza unui parteneriat încheiat cu Ambasada Marii Britanii la Bucureşti pentru acoperirea media
a vizitei oficiale în România a Prinţului de Wales. Toate informaţiile cu privire la acest eveniment
au fost comunicate în sistem media pool.
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AGERPRES, în calitate de partener unic al evenimentului, a pus la dispoziţia celorlalte
redacţii de ştiri din România, în regim de gratuitate, materiale video şi foto, precum şi texte de
la întâlnirile publice care au avut loc pe parcursul vizitei Prinţului de Wales.

În 2017, în sprijinul celorlalte redacţii, Redacţia ONLINE a continuat publicarea pe site a
rubricii lunare a Imaginilor lunii, dar şi publicarea la sfârşit de an a Retrospectivelor anuale.
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Pe Facebook au continuat postările în cadrul rubricii Imagini din Arhiva AGERPRES, dar
şi a Imaginii zilei în lume. Postările pe FB au fost diversificate, cea mai mare pondere fiind a
postărilor cu link, urmând postarile Video şi apoi Foto.

O schimbare majoră a survenit la final de an, în luna decembrie fiind lansat noul site,
care, în afara unei interfeţe atractive, a adus ca noutate faptul că utilizatorul platformei
AGERPRES îşi poate customiza, în funcţie de preferinţe, layout-ul paginii. Dacă în versiunea
precedentă a site-ului AGERPRES existau 12 de categorii generice, noul site oferă cititorului
posibilitatea de a alege din 3 secţiuni (intern - 24 categorii, extern - 10 categorii, multimedia FOTO – 5 categorii şi VIDEO- 5 categorii). Sunt disponibile versiunile în limbă română, engleză,
maghiară, Redacţiei ONLINE revenindu-i sarcina administrării de conţinut pe site-ul în limba
română. Un alt element de noutate îl constituie butonul Play, integrat fiecărei ştiri, ce permite
utilizatorului redarea conţinutului scris în format audio. Opţiunea este disponibilă pentru toate
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cele trei versiuni ale AGERPRES: https://www.agerpres.ro/, https://www.agerpres.ro/magyar,
https://www.agerpres.ro/english .
Noua platformă AGERPRES permite accesarea informaţiilor în trei moduri:
Basic - utilizatorul nu este logat, iar modul de prezentare al informaţiei este default.
Utilizatorul nu are acces la fluxul de ştiri destinat abonaţilor
Pro - Utilizatorul are un cont gratuit. Acesta poate fi creat din secţiunea "LOG IN".
Utilizatorul poate customiza interfaţa paginii de start şi poate selecta ce categorii de ştiri vor fi
afişate cu proritate. Utilizatorul nu are acces la fluxul de ştiri destinat abonaţilor.
Premium - Utilizatorul este abonat la serviciile AGERPRES şi este posesorul unui cont
plătit. Utilizatorul poate customiza interfaţa paginii de start şi poate selecta ce categorii de ştiri
vor fi afişate cu prioritate. Utilizatorul are acces la fluxul de ştiri destinat abonaţilor în funcţie
de timpul de abonament.
Noua platformă AGERPRES oferă un modul de monitorizare a ştirilor. Acesta poate fi
accesat foarte uşor din bara de navigaţie. Rezultatele monitorizarii oferă cele mai recente
articole ce conţin cuvintele căutate.
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Prezentarea conţinului site-ului www.agerpres.ro va fi optimizată şi în 2018 pentru
dispozitivele mobile.
Obiective 2018
Redacţia ONLINE îşi propune creşterea cu 15% a tuturor indicatorilor de audienţă
internet ai site-ului Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, preconizând ca, la sfârşitul anului
2018 să raporteze o medie lunară de peste 1.200.000 clienţi unici, 2.200.000 vizite cumulate şi
5.200.000 de vizualizări. De asemenea, se va pune accent pe alegerea mai riguroasă a
materialelor ce vor fi publicate pe site-ul AGERPRES, pentru o informare promptă şi cât mai
corectă a cititorului.
În cazul reţelelor de socializare, luând în considerare creşterea de aproximativ 30%
înregistrată în 2017, ne-am propus creşterea numărului de fani ai paginiilor de Facebook şi
Twitter ai AGERPRES cu minim 40%.
Spaţiul alocat reclamelor GoogleAdSense în fiecare pagină corespunzătoare categoriilor
si secţiunilor existente pe site-ul AGERPRES va genera o sursă de venit Agenţiei.
Pentru a atinge ţintele propuse, ca obiectiv major în 2018, este creşterea efectivului
redacţional cu cel puţin patru membri (trei pentru tura de zi şi unul pentru tura de noapte).
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Redacţia Monitorizare
La peste cinci ani de la implementarea aplicaţiei dedicată activităţii de monitorizare
de presă, baza de date electronică cumulează un număr de 2.198.622 de articole dintre care
620.945 articole prelucrate din presa centrală, 1.304.726 din cea locală, 205.648
transcrieri ale unor materiale TV, respectiv 67.303 ştiri difuzate de posturile de radio.

În anul 2017, au fost monitorizate nu mai puţin de 200 de publicaţii, 14 posturi TV
naţionale, respectiv 1.200 siteuri şi 64.800 surse social media. Rezultatele activităţii de
monitorizare s-au materializat în 71.596 de articole din presa centrală, 117.268 din
publicaţii judeţene, 42.594 transcrieri ale unor materiale TV, 11.358 ştiri radio.
Pentru clienţii serviciilor de monitorizare au fost realizate 27.507 de rapoarte zilnice,
particularizate pe cerinţele şi specificul fiecărui client în parte, şi aproximativ 180 de
rapoarte lunare de analiză cantitativă şi calitativă, o oglindă a imaginii acestora în massmedia naţională, mediul online şi social media.
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De departe cel mai activ şi solicitant segment de activitate este monitorizarea TV, pe
acest tronson înregistrându-se şi cel mai mare interes din partea beneficiarilor. Acest fapt este
evidenţiat de creşterea numărului transcrierilor, de la 13.024 în 2011, la 42.594 în 2017.

În cifre, în 2017 au fost urmărite peste 40.000 ore de emisie a televiziunilor naţionale
de ştiri şi aproximativ 9.500 ore de jurnale de ştiri şi emisiuni de specialitate difuzate de
televiziunile comerciale. Trebuie menţionat că transcrierile tv nu pot fi considerate doar un
număr. În spatele acestei activităţi, pot fi ştiri de câteva minute sau emisiuni de două-trei ore.
În medie, pe zi sunt transcrise între 10-12 ore de emisie TV.
Pe lanţul acţiunilor, au urmat peste 4.000 alerte pe sms trimise odată ce o ştire de
interes pentru client a fost difuzată de un post de televiziune, completată la scurt timp de
transcrierea integrală a materialelor. Concret, au fost trimise clienţilor în regim de alertă
transcrierile a peste 200 de ore ale unor emisiuni tip breaking news, interviuri, declaraţii şi
conferinţe de presă.
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Solicitările mari pe segmentul TV sunt evidente şi la o analiză a domeniului de activitate
al clienţilor noştri, unele dintre cele mai importante instituţii din Justiţie, Sănătate, Educaţie,
Transporturi, Social, Cultură, Afaceri Externe sau Administraţie publică locală.
Profesionalismul serviciilor de monitorizare este confirmat de clienţii AGERPRES. 100%
din clienţii cu care am pornit în anul 2011 ne sunt alături şi în prezent iar portofoliul abonaţilor
se dezvoltă în fiecare an.
Obiectivele anului 2018 sunt menţinerea standardelor de calitate şi dezvoltarea ofertei
cu sursele monitorizate, în special pe tronsonul publicaţiilor locale, siteuri şi social media.
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Direcţia Marketing
Anul 2017 a reprezentat pentru Agenția Națională de Presă AGERPRES continuarea
activităţii în mediul concurenţial actual, foarte puternic, al pieţei mass-media româneşti,
orientată evident către digital, mobile şi online.
Provocările la care Agenţia Naţională de Presă AGERPRES trebuie să facă faţă zi de zi
sunt reducerile de bugete, scăderile de tiraje, dispariţia unora dintre mass-media tradiţionale,
restrângerea activităţii şi chiar reorientarea spre alte domenii de activitate a unor clienţi
tradiţionali ai agenţiei.
Ca şi în anii precedenţi principala preocupare la nivelul Direcției Marketing a fost, în
primul rând, păstrarea și consolidarea portofoliului de clienți și adaptarea la contextul economic
actual, în pofida condițiilor dificile ale pieței media româneşti din 2017, an care nu a fost nici pe
departe foarte generos din punct de vedere al unor evenimente marcante, atât pe plan intern
cât şi extern.
Direcţia Marketing are ca activitate principală gestionarea activităţilor specifice de
vânzare a serviciilor de ştiri, foto, monitorizare, publicitate, documentare şi tipărituri pe
care le oferă Agenţia Naţională de Presă AGERPRES. Această activitate de bază presupune
gestionarea tuturor problematicilor ce vizează derularea contractelor, comenzilor,
barterelor, acordurilor, parteneriatelor, modul de transmitere/accesare a serviciilor,
postarea advertorialelor şi a comunicatelor OTS (Original Text Service) etc.. Numărul
acestora din urmă este într-o continuă creştere, înregistrând în anul 2017 o creştere cu 5%
faţă de anul precedent.
Ţinând cont de prognozele economico-financiare de la finele anului 2016, AGERPRES a
decis pentru anul 2017 menţinerea preţurilor pentru serviciile şi produsele sale la acelaşi nivel
ca în anii anteriori.
Totuşi principalul aspect cu care ne-am confruntat a fost presiunea pieţei asupra scăderii
preţurilor pentru bunuri sau servicii. Şi am reuşit să facem faţă aceastei provocări în condiţiile
restricţiilor în privinţa angajărilor în sectorul public, care ne-au afectat schema de personal – la
nivelul compartimentului am pierdut doua posturi – ceea ce a dus la mărirea efortului de vânzări
pentru resursele umane disponibile.
Presiunea clienţilor, mai ales a celor din mediul privat, pentru reducerea costurilor şi-a
spus cuvântul şi în ceea ce priveşte activitatea de vânzare a serviciilor Agerpres. Am avut de
infruntat în 2017 o piaţă românească marcata de un sector mass-media în continuă contracţie
şi o zona non-media marcată în principal de măsurile legislative privind reducerea bugetelor
instituţiilor publice.
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Direcţia Marketing şi-a canalizat eforturile în principal pentru asigurarea unei bune
funcţionalităţi a strategiilor de vânzări și de marketing, pentru promovarea produselor şi
serviciilor din portofoliul actual al agenţiei, fidelizarea şi urmărirea satisfacţiei clienţilor, şi nu în
ultimul rând pentru promovarea imaginii agenției.
Activitățile specifice de marketing, vânzare şi promovare au un nivel ridicat de
complexitate, precum implementarea și monitorizarea stadiului contractelor/proiectelor,
urmărirea şi analiza feedback-ului de la clienți și/sau prospecți, interpretarea rezultatelor,
participarea la proceduri de achiziții publice, recuperarea de debite, situații de penalități și
încasări etc., toate aceste acțiuni fiind într-o stransă interdependență, canalizată în scopul
atingerii obiectivelor AGERPRES.
Per ansamblu, putem spune că, la nivelul direcţiei marketing am fost şi suntem mai
degrabă preocupaţi de menţinerea performanţelor operaţionale actuale decât dispuşi să ne
asumam activităţi riscante.
Principalele obiective ale direcţiei în anul 2017 au fost:
- consolidarea încrederii în serviciile AGERPRES, concomitent cu asumarea misiunii de
informare publică a agenției.
- asigurarea unei bune funcţionalităţi a strategiilor de marketing și de vânzări,
promovarea imaginii agenției prin implementarea acestora în vederea atingerii
obiectivelor AGERPRES.
- preocuparea permanentă pentru extinderea cotei de piaţă atât pe segmentul non-media
cât și pe cel mass-media;
- adaptarea continuă a ofertei de produse și servicii inclusiv a politicii de prețuri în funcție
de nevoile de informare a clienților și de evoluția pieței media românești, o piatt în
continuă dezvoltare şi care este caracterizată de un mediu puternic concurenţial;
Principalul obiectiv a fost si ramane păstrarea și consolidarea portofoliului actual de
clienți. Am căutat să compensăm condițiile dificile ale pieței prin mărirea efortului de vânzări și
adaptarea la contextul economic.
Am avut în vedere realizarea de produse care să ofere conținut de calitate (text, foto și
video), o orientare către client prin servicii dedicate, diversificarea actualelor fluxuri
informaţionale, a serviciilor de monitorizare media, servicii video, publicitate online şi offline,
monetizarea arhivei istorice, proiecte editoriale de actualitate etc.
Oferta AGERPRES pe anul 2017 a fost structurată pe scheletul „producțiilor” specifice ale
unei agenții de presă:
• Știri - fluxuri online de ştiri, transmise în timp real, în limbile română și engleză, separate
sau grupate în pachete de servicii, fluxuri speciale, selecţii zilnice de ştiri, buletine (zilnice
și săptămânale); din acest an este disponibil şi un flux online de ştiri în limba maghiară
• Foto-video-multimedia - fluxuri de imagini transmise în timp real (cinci surse de fotografii
din actualitatea internă și externă), arhiva recentă de fotografii (digitalizată) și serviciul de
generare de imagini dedicate pentru mediul online (redimensionare automată la rezoluție
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de ecran, protecție tip watermark și citarea automată a sursei – flux + arhivă); materiale
video la cerere, documentare video, transmisii live; infografice animate
• Monitorizare - servicii complete de monitorizare şi analiză media (presă scrisă - centrală
şi locală -, radio, TV şi online – inclusiv social media), revista presei, servicii de alertă prin
SMS şi e-mail etc; platforma web ; arhiva rapoarte monitorizari;
• Documentare - arhivă – fluxul online specializat „Documentare”, arhiva de ştiri (bază de
date documentare - dosare tematice, cronologii, sinteze, retrospective anuale - colecţii de
presă) și arhiva foto document (negative pe film și plăci fotografice aflate într-un
permanent proces de digitalizare);
• Servicii tipografice – putem realiza o gamă largă de lucrări de profil. Tiparul digital oferă
avantajul de a nu mai depinde de obligativitatea unor tiraje minime.
• Publicitate – advertoriale, comunicate OTS (Original Text Service) şi bannere pe platforma
website-ului public www.agerpres.ro
Urmând trendul general al mass-media actuale, principala preocupare a AGERPRES a fost
şi în anul 2017 dezvoltarea în mediul online. Toate aceste eforturi au culminat cu schimbarea
radicală a platformei web, oferind astfel o interfaţă complet schimbată pentru utilizatorii finali,
facilitând accesul la informarea publică, aceasta fiind de altfel şi misiunea de bază a AGERPRES.
Website-ul public al agenţiei – www.agerpres.ro – a înregistrat astfel, la nivelul întregului
an 2017, 46.702.908 vizualizări ale ştirilor AGERPRES şi un număr de 12.980.489 de utilizatori
unici (conform BRAT/SATI).
AGERPRES continuă astfel să actualizeze lumea prompt şi obiectiv, iar luna decembrie
2017 a însemnat pentru site-ul www.agerpres.ro trecerea la un alt nivel. Asta trebuie să facă
Agenţia Naţională de Presă, trebuie să fim prezenţi la cât de multe evenimente posibil şi să
livrăm publicului informaţia relevantă.
Pe lângă interfaţa complet schimbată, noua platformă oferă un layout modern, permite
gruparea fotografiilor în funcţie de eveniment, sunt disponibile motoare de căutare pe fiecare
secţiune, imaginile beneficiază de cu totul şi cu totul altă prezentare.
Site-ul reprezintă, de fapt, o primă cărămidă la o construcţie mult mai mare. În viitor am putea
astfel vorbi despre plata cu cardul, am putea vorbi despre un site care înţelege modul de interacţiune
al utilizatorului cu mediul online pentru ca publicul e format din individualităţi, din oameni care au
pasiuni diferite, interese diferite, au ştiri care sunt diferite pentru fiecare din ei. Utilizatorii vor putea
să-şi customizeze experienţa pe prima pagină www.agerpres.ro şi astfel, în funcţie de câte persoane
vor fi logate la un anumit moment, AGERPRES va livra, de fapt, tot atâtea site-uri.
„Dacă avem 50.000 de persoane logate, cu 50.000 de preferinţe diferite, noi vom livra,
de fapt, 50.000 de site-uri customizate pentru fiecare utilizator în parte. Şi asta cred că este
noutatea cea mai importantă pe care o aducem atât în ceea ce înseamnă site-urile de agenţie
de presă, dar şi putem generaliza puţin la nivelul întregii prese româneşti”, a explicat Alexandru
Ion Giboi, directorul general al AGERPRES, la evenimentul de lansare a noii platforme web,
adăugând că experiența utilizatorilor site-ului public al Agenției va continua să fie îmbunătățită
permanent.
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NOU în 2017
Agenția Națională de Presă AGERPRES a aniversat în anul 2017, 128 de ani de la
înființare. Prima agenție de presă din România, a transmis, încă din 27 martie 1889, cele mai
importante știri si imagini privind România, în străinătate, și a difuzat, de asemenea, în țară,
informaţii de peste granițe. De 128 de ani, pe care i-a împlinit în 2017, AGERPRES a fost tot
timpul acolo, la datorie, alături de România și și-a îndeplinit scopul de a informa corect și de a
păstra, pentru istorie și pentru viitor, reperele prezentului.
În contextul unei evoluții permanente, activitatea Agenției Naționale de Presă AGERPRES în
anul 2017 s-a axat în mod deosebit pe promovarea arhivei fotografice, pe valorificarea resurselor
redacţiei video, pe dezvoltarea în mediul online odata cu noile facilităţi oferite de evoluţia
tehnologică, concretizată prin lansarea unui nou website destinat utilizatorilor finali, precum și
derularea unor proiecte editoriale speciale pentru Centenarul Marii Uniri.
Fluxuri de știri
AGERPRES își continuă şi în 2017 misiunea de a informa prompt și obiectiv, oferind
presei din România și de peste hotare posibilitatea de a se conecta în permanență la materiale
jurnalistice echidistante și corecte.
Cu prilejul conferinței Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, care a avut loc la
Montreal, directorul general al AGERPRES a subliniat că a acceptat cu plăcere invitația AJRP de
a participa la eveniment, având în vedere, mai ales, rolul de informare publică pe care trebuie
să îl îndeplinească AGERPRES şi a anunţat sprijinirea activităţii instituţiilor de presă româneşti
din diaspora oferind în mod gratuit fluxul complet de ştiri al agenţiei Agerpres.
„Pentru ca știrile AGERPRES să poată ajunge la cât mai mulți români din diaspora, este
foarte importantă colaborarea cu presa română din țările cu comunități vaste de români. Pentru a
aduce și o dimensiune practică acestei colaborări, AGERPRES va furniza flux de știri gratuit întregii
prese române din diaspora. Sper că așa vom contribui atât la creșterea calității jurnalismului
românesc de peste hotare, cât și la o mai bună informare a românilor care au ales să trăiască
altundeva decât în Romania”, a declarat Alexandru Ion Giboi, director general al AGERPRES.
Fluxul public AGERPRES – flux special de ştiri lansat la finele anului 2015 – şi fluxul special
de știri pentru Republica Moldova – lansat în 2016 – continuă să se adreseaze cu un real succes
atât end-userilor cât şi tuturor publicațiilor care doresc să acceseze în mod gratuit cele mai
importante știri ale momentului din domeniile: politică, economie, justiție, social, sci&tech,
sănătate, externe, cultură, mediu, sport, lifestyle, documentare.
Oferind acces gratuit la fluxurile de știri ale Agenției Naționale de Presă înregistram un
pas important în evoluția AGERPRES, definindu-ne astfel, mai accentuat, drept agenție de
presă cu public și importanță regionale.
Foto
AGERPRES își continuă misiunea de a informa prompt și obiectiv, punând la dispoziţia
presei din România posibilitatea de a se conecta în permanență la știri, imagini și materiale
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jurnalistice de calitate, care oferă o acoperire completă a subiectelor de interes la nivel mondial
şi completează oferta de imagini distribuite de AGERPRES, în special pentru evenimentele
externe, alături de sursele deja existente.
Parteneriatele cu prestigioase agenţii internaţionale de presă – Associated Press,
REUTERS, European Press-Photo Agency, XINHUA etc. – oferă Agenției Naționale de Presă
AGERPRES posibilitatea de a pune la dispoziția mass-media românești un portofoliu de fotografii
la cele mai înalte standarde de calitate ale fotojurnalismului.
Video
AGERPRES continuă procesul, unul anevoios, de durată şi costisitor, de înfiinţare a unui
flux video AGERPRES, care ar oferi posibilitatea diversificării produselor agenției în conformitate
cu strategia instituţiei. Pentru clienţi am putut realiza diferite materiale video la cerere.
Momentan punem la dispoziție, gratuit, materialele informative postate pe site-ul public,
conținut video propriu la standarde profesionale de cea mai înaltă calitate, producţii care au inclus
atât materiale de presă – declaraţii, interviuri şi reportaje cât şi videodocumentare.
În cadarul producțiilor video realizate de specialiştii redacţiei de profil (includem aici o
întreagă echipa de videojurnalişti, tehnicieni etc.) trebuie menţionate documentarele „Tărâmul
dintre ape” și „Descoperă România cu Peter Hurley”, producţii care au fost proiectate pe
parcursul anului 2017, împreună sau separat, cu diferite ocazii, dintre care amintim:
- EU Open House (Ziua Porților Deschise) la Ambasada României din Washington principala acţiune de diplomaţie publică organizată anual de ambasadele în SUA ale
statelor membre ale Uniunii Europene la care participă mii de vizitatori
- recepţia de lansare a Festivalului de Film Românesc, organizat de către Ambasada
României în SUA
- festivalul internațional de film documentar “CRONOGRAF”, la Chișinău
- festivalul internațional al televiziunilor și producătorilor independenți SIMFEST
- festivalul internațional de teatru pentru tineret „Gr. Vasiliu Birlic”
- festivalul internațional de arte vizuale “Vama Sub Lumini de Oscar”
- festivalul internațional “Propatria - Tinere Talente Românești”, desfășurat la Roma
- Festivalul internațional de film documentar antropologic “Culese din Balkani”
În acest context aniversar AGERPRES pregăteşte pentru 2018 – anul Centenarului Marii
Uniri – şi un film documentar prin care realizatorii încearcă să aducă în faţa publicului emoţia
surprinsă în forma ei reală, care vibrează în fiecare părticică din ceea ce înseamnă România, în
inima fiecărui român care trăieşte aici, în ţară, sau care a ales o altă destinaţie, sau în sufletul
unor străini care spun că România este pentru ei “acasă”.
Proiecte
Portalul InvestingRomania.com este mai mult decât un proiect editorial, este prima
platformă informaţională care pune în legătură companiile cu investitorii şi analiştii. Lansat de
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, portalul include
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conţinut relevant pentru piaţa de capital românească folosind patru surse de informare,
respectiv ştiri AGERPRES, analize şi estimări ale analiştilor financiari, raportări curente şi
periodice transmise bursei, prezentări şi noutăţi venite de la companiile listate.
EXPO Astana 2017, proiect editorial realizat în parteneriat cu KazMunayGas
International (KMGI), a presupus elaborarea unei serii de materiale de presă complexe centrate
pe tematica expoziţiei - energiile regenerabile, difuzate pe fluxul de ştiri AGERPRES – Economie.
Obiectivul Expoziţiei internaţionale 'Energia viitorului', de la Astana, desfăşurată în perioada
10 iunie - 10 septembrie 2017, în capitala Kazahstanului, a fost promovarea celor mai bune practici
în domeniul eficienţei energetice, a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice în domeniul producerii
energiei, dar şi schimbul de informaţii între participanţi, mediul academic, companii, societatea
civilă, referitoare la provocările şi oportunităţile pe care le oferă acest domeniu. Peste trei milioane
de vizitatori au trecut pragul expoziţiei din Kazahstan, depaşind estimarile organizatorilor.
#UnicInEuropa este un proiect editorial care îşi propune să promoveze locuri din
România ale căror particularităţi le fac să devină inedite, dar şi oameni care, prin inventivitatea
lor, au lansat idei unice, au dat viață unor poveşti ce nu mai pot fi auzite niciunde în Europa.
Cu ajutorul reportajelor, imaginilor și al poveștilor unice în Europa, cititorii vor
(re)descoperi România, locuri pe care natura a ales să le marcheze cum nu a mai făcut-o nicăieri
în altă parte, dar și clădiri, monumente și edificii ale căror poveşti poartă însemnele secolelor
trecute, muzee care adăpostesc colecţii de artă unice, precum și oameni care au ales să ignore
clişee, care nu au renunțat la ideile lor, indiferent cât de grea a fost materializarea acestora.
Geopolitical Futures - proiectul AGERPRES și Geopolitical Futures va prezenta o viziune
nouă asupra spațiului geografic în care trăim, analize de calitate, care implică cele mai
importante subiecte ale momentului şi care contribuie la evaluarea și prognozarea cursului
sistemului internațional. Astfel, cele mai noi analize ale renumitului expert în geopolitică,
George Friedman, vor putea fi citite în limba română, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă, în
fiecare zi de miercuri a săptămânii, la secţiunea Externe, precum și în limba engleză pe
www.agerpres.ro/english.
Pentru 2018 Agenţia Naţională de Presă AGERPRES are deja în pregătire proiectul
editorial Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, Coreea de Sud. AGERPRES va prelua și
va transmite cititorilor săi cele mai importante informații de la trimişii săi speciali şi va putea
oferi conținut de calitate - text, foto, video și grafice de pe platforma PyeongChang News Service
Network - PNN, în baza unui acord incheiat cu Agenția de Presă Yonhap.
Monitorizare
Fie că e vorba de presa scrisa (centrală sau locală, cotidiene sau periodice), media
audiovizuală – posturi de radio şi TV sau de mediul online (inclusiv social media) produsul final
trebuie să poată fi personalizat în funcţie de nevoile pieţei/clienţilor. În acest sens ne
preocupăm constant de îmbunatăţirea sistemului informatic folosit pentru realizarea unui
serviciu complet de monitorizare media, astfel încât să putem furniza rapoarte care să conţină
cât mai puţine erori.
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Au existat însă şi solicitări ale clienţilor la care nu am putut răspunde, fie că nu am putut
îndeplini anumite cerinţe de ordin tehnic, fie din cauza lipsei de resurse umane la nivelul
redacţiei de specialitate. Amintim aici de transmiterea de alerte cu termene foarte scurte (1015 minute) pentru mediul radio-TV, de monitorizarea presei internaţionale, de furnizarea unor
date de audienta în timp real pentru statiile TV, oferirea unui player video integrat în formatul
raportului zilnic de monitorizare etc.
Publicitate
Noile facilităţi oferite de evoluţia tehnologică în mediul online au dus la diversificarea
ofertei de servicii de publicitate – servicii care nu sunt în mod tradiţional specifice unei agenţii
de presă – dar care permit acum postarea de advertoriale, comunicate OTS, formate noi de
bannere web, configurarea unor campanii publicitare complexe, tarifare în funcţie de numărul
de afişări etc.
Advertorialele, materiale jurnalistice ce conţin mesaje publicitare – realizate de client şi
postate contra cost pe secţiunile corespunzătoare ale site-ului public www.agerpres.ro – au
înregistrat un real succes, bazat şi pe notorietatea oferită de traficul înregistrat de website-ul
agenţiei.
Tot în zona publicităţii online colaborarea cu partenerii de la YieldBird – regie specializată
din Polonia, parteneri certificați Google – pentru monetizarea spațiilor publicitare pe website-ul
propriu – www.agerpres.ro a continuat până la momentul schimbarii platformei web, în decembrie
2017. Noua platformă permite gestionarea în mod direct de către Agerpres a spaţiilor în care se pot
afişa bannere publicitare, în scopul ocupării acestora cu reclamele cele mai bine plătite.
În acest context trebuie precizat că veniturile generate de reclamele plasate de Google în
spațiile rezervate/dedicate de pe site-ul public al agenției revin astfel în întregime AGERPRES.
Online media, digital
AGERPRES NewsBot este primul Facebook Messenger NewsBot din România şi a fost
prezentat în cadrul conferinţei Alianţei Europene a Agenţiilor de Presă (EANA), ce a avut loc in
luna mai, la Ayia Napa, în Cipru. Robotul de ştiri AGERPRES îi ajută pe utilizatorii de Facebook
să identifice cele mai importante știri ale agenției, în limba engleză şi în limba română, într-un
mod ușor, interactiv și practic. Astfel, cei care vor accesa robotul vor putea citi, utilizând
Facebook Messenger, știrile din orice domeniu, printr-o simplă căutare, acesta fiind conceput
ca un dialog cu utilizatorul pe temele cele mai importante ale momentului.
La crearea acestui robot de ştiri s-a luat în considerare, în primul rând, faptul că astfel
putem să avem o abordare multiplatformă de la început şi să oferim o experienţă bună
utilizatorului pe toate platformele, fără a fi necesară instalarea unei aplicaţii.
AGERPRES NewsBot este parte a proiectului AGERPRES Innovation Lab, o inițiativă a
Agenției Naționale de Presă dedicată creării unui mediu de inovare, care vizează testarea și
implementarea celor mai noi tehnici de producție și distribuție media la nivel național și
international si poate fi accesat la link-ul: https://goo.gl/KnbAji.
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Pentru utilizatorii de terminale mobile (smartphone, tablete etc.) Agenţia Naţională de
Presă oferă, de peste 5 ani, o aplicaţie dedicată – “AGERPRES mobile”, disponibilă pentru
sistemele de operare Android şi iOS, care oferă acces la serviciile informaţionale ale agenţiei.
Versiunea actuală a fost lansata în luna decembrie 2017, concomitent cu noul website public
www.agerpres.ro şi oferă utilizatorilor toate facilităţile noii platforme AGERPRES şi înlocuieşte
aplicaţia lansată în anul 2013, care era bazată pe vechea interfaţă web.
AgerpresAR este o altă aplicaţie mobilă lansataă de AGERPRES în cadrul unei „ARtfel”
de expoziţii, care îmbină fotoreportajul, documentarul video şi realitatea augmentată. Astfel,
cu ajutorul aplicației mobile AGERPRES AR, ce poate fi descărcată gratuit din Google Play şi App
Store, utilizatorii pot descoperi povestea din spatele imaginilor, fie că vorbim de un video sau
de informaţii suplimentare oferite de fotoreporterii AGERPRES.
Agenția Națională de Presă AGERPRES a lansat și noua pagină de Instagram,
#100deRomania (https://www.instagram.com/100deromania/) - un proiect dedicat aniversării a
100 de ani de la Marea Unire, în cadrul căruia vor fi promovate cele mai bune fotografii ale sale.
Documentare – Arhivă
Preocuparea primordială pentru redacţia de specialitate a fost şi în 2017 arhiva
fotografică, unul dintre atuurile cele mai importante ale AGERPRES. Agenția Națională de Presă
a fost prezentă de-a lungul timpului, prin ziariștii și fotografii ei, la toate marile evenimente din
istoria contemporană a țării noastre. Peste nouă milioane de fotografii există în arhiva noastră,
o parte dintre ele sunt digitalizate, o mică-mică parte le-am dezvaluit cu prilejul expozitiilor
AGERPRES, și semnifică, de fapt, ideea că noi, AGERPRES, am fost acolo.
Acţiunile de promovare a arhivei fotografice a AGERPRES s-au materializat în
organizarea de diverse expoziţii, în cadrul cărora publicul a putut vedea o parte din istoria
României ilustrată prin intermediul fotografiilor de arhivă AGERPRES, imagini care reflectă
viaţa politică, cultural-artistică, socială și sportivă a ţării.
Participanţii la evenimentele de promovare a arhivei foto – unde au fost expuse
fotografii din arhiva istorică, imagini care nu fusesera publicate niciodată – au fost martori la
momente cu adevărat emoționante, au călătorit în timp, prin istoria României, via AGERPRES.
Fotografiile alese pentru a fi expuse nu sunt retușate, ci sunt păstrate în forma originală,
orice intervenție diminuând valoarea lor. Imaginile alb-negru şi color din arhiva fotografică
AGERPRES sunt adevărate opere de artă, care conduc vizitatorii spre o adevarată incursiune în timp.
Dintre cele mai importante expozitii retinem:
- “Istoria gimnasticii românești” vernisată cu ocazia celui mai important eveniment
sportiv al anului în România - Campionatele Europene de Gimnastică Artistică
Petrom, Masculin & Feminin
- “BRAȘOV 1987" – 30 de ani de la momentul istoric Brașov, 15 Noiembrie 1987
- ,,Brașov: Orașul Stalin pe înțelesul tuturor"
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-

-

Expoziția de fotografie dedicată împlinirii a 135 de ani de bursă în România - imagini
și articole de la înființarea bursei până în prezent, în cadrul evenimentului „Banii Tăi
Expo”, organizat de Bursa de Valori București (BVB)
Romanian Fashion Philosophy - expoziție dedicată modei anilor ‘50, ’60, ‘70, ’80 și
‘90.
Festivalul Serile Filmului Românesc – expoziție dedicată cinematografiei românești
arhiva fotografica AGERPRES la Salonul Internațional de Carte Bookfest, Chișinău
2017

Activitatea de marketing și vânzare
Rezultatele înregistrate pentru anul 2017 reflectă, aşa cum am amintit, realităţile
economice actuale şi în mod special contextul pieţei mass-media româneşti, care se confruntă
cu dificultăţi evidente. Principalul aspect cu care ne-am confruntat a fost presiunea asupra
scăderii preţurilor, în special din partea clienţilor din mediul privat, concomitent cu restricţiile
bugetare care au afactat bugetele instituţiilor publice.
Comparativ cu anul 2016 se constată o scădere de 5,1% a veniturilor proprii din vânzarea
efectivă a serviciilor AGERPRES (fără compensări, sponsorizări etc.) – 2956 mii lei în 2017 faţă
de 3117 mii lei în 2016. Totusi, anul 2017 nu a fost un an bogat in evenimente pe plan intern
(fata de 2016 care a fost an electoral, cu doua scrutine - alegeri locale şi alegeri parlamentare)
şi nici în plan extern nu au avut loc evenimente majore (de genul competiţiilor sportive de
maximă audienţă – Olimpiada, campionate mondiale etc.), astfel că vânzarea de servicii
informative, fie că vorbim de fluxuri de ştiri, de fotografii sau de servicii de monitorizare, a
inregistrat evident, o scădere, nivelul încasărilor fiind similar cu cel înregistrat în anul 2015.
Una din cauzele acestei scăderi o constituie aprobarea foarte târzie – abia în luna
martie 2017 – a bugetului de stat. Această întârziere a generat o serie de confuzii, în principal
în sectorul public, autorităţile contractante neputând iniţia, decât cu foarte mari intârzieri,
procedurile specifice de achizitie. Aceasta s-a suprapus şi cu obligativitatea derulariii tuturor
achiziţiilor prin sistemul SEAP, 2017 fiind primul an în care aceasta masura se aplica integral
(Legea achiziţiilor publice a intrat în vigoare la jumatatea anului 2016).
Putem considera că aplicarea legii achiziţiilor publice este pentru AGERPRES, la rândul
ei instituţie publică, un factor generator de întârzieri deoarece procedurile de achizitie prin
intermediul SEAP pot să dureze foarte mult. Această stare de fapt se observă la sfârşit de an,
când, de regulă, bugetul pentru anul viitor nu este aprobat şi autorităţile contractante nu
demarează procedurile de achiziţie. Astfel, o procedura poate dura şi 2, chiar 3 luni până la
atribuirea contractului, fapt ce generează încasări slabe la începutul fiecarui an.
Întârzierea a fost coroborată şi cu diminuarea sumelor destinate serviciilor de
informare şi presă în bugetele instituţiilor publice, banii fiind alocaţi în principal pentru zona
de salarii şi pensii.
Numai scăderea cotei procentuale a TVA cu 1% faţă de 2016 (cand TVA-ul a fost 20%), a
dus la pierderea din start a 31 mii lei din încasările Agerpres.
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Această scadere se observă atât la nivelul facturilor emise, unde se înregistrează un minus
de 327 mii lei faţă de anul 2016 (9,7%), cât şi la nivelul debitelor restante – unde observăm o scadere
masivă de 70% (doar 72 mii lei în 2017 faţă de 2016, când valoarea acestora se cifra la 238 mii lei).
Eforturile pentru recuperările de debite au fost semnificative, însă pot avea şi o latură
periculoasă, deoarece astfel de acţiuni pot afecta relaţiile de colaborare pe viitor şi, în
consecinţă, trebuie o abordare delicată în acest sens.
Ca şi în anii precedenţi ponderea principală în structura veniturilor a avut-o activitatea de
bază, respectiv vânzarea de ştiri, care a înregistrat ponderea cea mai mare în totalul vânzărilor,
respectiv 55,71% fata de 57,05% in 2016. Serviciile de monitorizare au păstrat poziţia secundă,
înregistrând şi ele o uşoară creştere faţă de cota procentuală din 2016 (26,78% fata de 25.87%).
Per ansamblu se constată scăderea veniturilor din vânzarea știrilor cu cca 1,5% şi a
serviciilor foto cu cca 1%, concomitent cu creșteri ale veniturilor din vânzarea de servicii de
monitorizare media – un plus de 1% şi a serviciilor de publicitate – un plus de 1.5%.
Documentarea înregistrează la rândul ei o uşoară creştere faţă de 2016, însumând 1,53
% din volumul vânzărilor (fata de 1.44%). Veniturile din serviciile de tipărituri se cifrează anul
acesta la 0.07% faţă de 0.30% în anul precedent, scădere ce indică în mod clar orientarea către
zona digitalului.
Repartizarea încasărilor pe tipuri de servicii
6.02%

1.53%

0.07%

9.89%

Servicii de stiri – 55,71 %
Monitorizare – 26,78%
Foto – 9,89%
Publicitate – 6,02%

26.78%

Documentare – 1,53%
55.71%

Tiparituri - 0,07%

Cum cererea pentru știrea de agenție de presă este una relativ restrânsă şi destul de
constantă de la an la an şi profilul clienţilor AGERPRES rămâne în aceleaşi coordonate, clienții
din sectorul non-media fiind în continuare cei mai numeroşi. Cifrele din ultimii ani indica
păstrarea unui raport media/non-media similar cu cifrele anilor precedenţi.
Astfel, cei mai mulți utilizatori (numeric) ai serviciilor AGERPRES sunt cei din categoria
non-media (78,5%), procent similar cu cifra înregistrată în ultimii ani – se înregistrează totuşi o
uşoară crestere de 1%.
Și pe zona mass-media observăm cam aceeași repartiție între sectorul mass-media
centrale și mass-media locale, cu o uşoară scădere de 0.3% pentru mass-media centrale (15,7%
în 2017 faţă 16% în 2016) concomitent cu o scădere de 0,7% pentru cele locale (5,8% în 2017
faţă de 6,5% în 2016).
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Repartitie pe tipuri de clienti
15.70%

5.80%
Non media – 78,5%
Mass media centrale – 15,7%
Mass media locale – 5,8%
78.50%

Orientarea către sectorul non-media impune şi regândirea serviciilor clasice de agenţie
de presă. Astfel, pe lângă tradiţionalele fluxuri de ştiri şi fotografie, AGERPRES a încercat să
extindă şi să îmbunătăţească gama de servicii complementare - monitorizare media, servicii de
publicitate, video, documentare, tipărituri etc., care să încerce să compenseze pierderile
înregistrate la nivelul produselor şi serviciilor de bază, destinate în principal clienţilor din massmedia.
În privinţa tipurilor de servicii pe care le oferă AGERPRES, interesul clienţilor se
dovedeşte a fi relativ constant. Astfel vânzarea fluxurilor de ştiri online, cu transmistere în timp
real este segmentul care atrage în continuare cele mai multe venituri (82.7%). Deşi rămâne în
continuare în topul preferinţelor clienţilor (în special cei din mass-media unde este preferată
informarea în timp real) se observă o ușoară scadere (1,3% față de anul precedent), aceste
servicii fiind mai scumpe decat buletinele de ştiri sau pachetele de selecţii de ştiri.
Buletinele informative editate de AGERPRES – zilnice, săptămânale şi lunare – oferă
aceleaşi informaţii, dar nu sunt livrate în timp real. Ceea ce conferă acestui tip de servicii
avantajul unui preţ considerabil redus. Buletinele înregistreaza astfel în 2017 un procent de
12,8% din totalul vânzărilor de servicii de ştiri, respectiv un plus de 1.3% faţă de anul precedent.
Clienţii din sectorul non-media sunt principalii utilizatori ai acestui tip de servicii. Aceştia
au un comportament specific, apreciază mai mult calitatea informaţiei, backgroundul care
însoţeste materialele jurnalistice şi nu rapiditatea cu care sunt livrate ştirile. Obţin astfel o
informaţie completă, iar bugetele alocate sunt mai scăzute.
Selecțiile zilnice de știri, folosite cu precădere de mass-media cu resurse financiare
reduse (presa locală, periodice etc. ) se menţin constant, în jurul cifrei de 4.5%.
Faptul că fluxul de ştiri este cel mai bine vândut produs al agenţiei arată că AGERPRES
îşi îndeplineşte cu profesionalism misiunea de informare publica, furnizor important de ştiri din
şi despre România. Creşterea interesului pentru o informaţie completă, dar nu transmisă în timp
real este un semnal care reflectă realităţile din piaţa media românească.
În acest context, al unei unei pieţe a consumatorilor de ştiri într-o continuă scădere şi a
creşterii accesabilităţii ştirilor pe agregatoare de stiri, portaluri dedicate, pe bloguri sau reţele
de socializare este de apreciat efortul echipei de marketing pentru realizarea volumului de
vanzari.
Ponderea în valoarea serviciilor de ştiri în funcţie de tipul livrării este redată in graficul
următor
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12.80%

4.50%

Fluxuri online - 82,7%
Selectii - 4,5%
Buletine - 12,8%
82.70%

Ştirile furnizate de către Agenţia Naţională de Presă AGERPRES ajung prin intermediul
clienţilor noştri din mass-media - centrale şi locale -, prin presa scrisă, posturi de radio şi
televiziune, site-uri web şi nu în ultimul rând prin social media, la milioane de utilizatori finali:
cititori, ascultători, telespectatori.
Știrile interne sunt în continuare pe primul loc între serviciile de ştiri AGERPRES,
reprezentând 39,8% din valoarea totală a vânzărilor de ştiri, înregistrând însă o scădere de
3,7 % faţă de anul precedent.
Fluxul de ştiri interne reflectă atât activitatea instituţiilor centrale ale statului, a
organizaţiilor profesionale şi neguvernamentale, precum şi principalele evenimente politice din
Capitală, cât şi evenimentele de interes naţional şi local transmise de corespondenţii speciali ai
agenţiei din capitalele tuturor judeţelor ţării. Registrul de ştiri oferă cele mai variate tipuri de
informaţii din toate sferele de activitate: politic, administrativ, financiar-economic şi bancar,
social, justitie, sanatate, cultura, stiinta si tehnologie, mediu, sport, lifestyle etc..
16.10%

39.80%

5.10%

stiri interne - 39,8%
stiri externe - 20,1%
stiri economice - 18,9%
stiri sportive - 5,1%

18.90%

stiri engleza - 16,1%
20.10%

Ponderea ştirilor interne în structura vânzărilor reflectă interesul firesc pentru informaţii
despre evenimentele petrecute în Bucureşti şi în ţară, dar şi faptul că au fost apreciate de către
consumatorii de ştiri.
Ierarhia de anul tecut se menţine, ponderea serviciilor de ştiri în valoarea vânzărilor
menţinând pe locul secund ştirile externe, cu o creştere de 0,67% faţă de anul 2016, urmate
îndeaproape de știrile economice, care au înregistrat însă un salt de peste 2,5% (18.9% faţă 16,37%).
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Știrile în limbi străine se menţin pe pozitia a patra, înregistrând aceeaşi cifra ca în 2016,
respectiv 16,1%. Şi ştirile sportive înregistrează o uşoară creştere, de la 4,63% în 2016 ajungând
la 5,1%.
În ceea ce priveşte fotografia de presă situaţia este dramatică şi evoluţia pieţei de profil
este în strânsă legatură cu declinul presei scrise. Printul este principalul beneficiar al serviciilor
foto şi, cum acest sector urmează trendul negativ înregistrat la nivel mondial, piaţa de profil
este într-o continuă scădere, fiind influenţată în mod direct de reducerile tirajelor cotidienelor
şi periodicelor cu aparitie pe print şi reorientarea presei tradiţionale către digital.
În mediul online nu mai este nevoie de o calitate tehnică superioară a imaginilor,
majoritatea dispozitivelor mobile fiind dotate cu camere foto din ce in ce mai performante şi
jurnaliştii se transformă pe zi ce trece şi în fotoreporteri sau cameramani, putând să-şi ilustreze
materialele cu costuri reduse.
Este bine ştiut faptul că o rezoluţie redusă a imaginilor/clipurilor creşte viteza de
transmitere a informaţiei în mediul online. Chiar dacă cererea (foto/video) pentru ilustrarea
textelor din mediul online este mare, preţurile practicate sunt mult mai reduse, iar vânzările se
bazează pe volum.
La nivelul serviciilor foto AGERPRES s-a înregistrat o pierdere de cca 15%, atât pe sectorul
fotografiilor de presă pentru print cât şi la cele pentru mediul online. Problema este una foarte
serioasă pentru viitorul apropiat, fiind strâns legată de evoluţia pieţei media româneşti, care
urmează, de altfel, tendinţa pieţei media la nivel global.
Fotografia proprie, sursa AGERPRES (foto actualitate internă și foto arhivă) a înregistrat
o uşoară scădere (0,8% faţă de anul precedent) şi reprezintă un volum de vânzări de 81,7% din
totalul vânzărilor de imagini la nivelul anului 2017. Includem aici atât fotografia pentru print cât
şi cea pentru mediul online.
Ponderea serviciilor foto în valoarea vânzărilor de imagini
(în funcţie de sursă) este evidenţiată în graficul următor
18.30%

22.10%

foto AGERPRES flux - 22,10%
(actualitate interna)
foto AGERPRES arhiva - 59,60%

59.60%

foto surse externe - 18,30%
(AP, epa, Xinhua, Tanjug,
Moldpres)

18,3% din valoarea totală a vânzărilor de fotografie din 2017 revine fotografiilor din
surse externe distribuite de Agerpres, fluxurile de imagini ale unor prestigioase agenţii
internaţionale de presă ca epa - European Press-Photo Agency, AP - Associated Press sau
XINHUA contribuind în mod direct la aceasta, prin conţinutul de calitate oferit şi prin
multitiudinea şi varietatea de evenimente acoperite.
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Fotografiile dedicate mediului online au înregistrat la randul lor o scădere faţă de anul
precedent, acestea ajungând să reprezinte doar 8.25 % din valoarea totală a vânzărilor de
fotografie din 2017.
Promovare
Politica de promovare continuă a serviciilor şi produselor AGERPRES este parte integrantă
din politica de promovare a agenţiei naţionale de presă şi a fost, ca şi până acum, bazată în primul
rând pe înţelegerea necesităţilor de informare ale potenţialilor clienţi, atragerea de noi clienţi şi
consolidarea rolului Agerpres ca referinţă pentru informaţia de presă obiectivă.
Campaniile de promovare sunt un bun prilej de a menţine comunicarea cu clienţii,
pentru a afla aşteptările lor şi a obţine feedback privind calitatea serviciilor AGERPRES, aplicând
metode specifice în scopul identificării nevoilor şi formelor de informare pentru dezvoltarea /
adaptarea serviciilor şi produselor agenţiei.
Ca urmare a semnalelor culese de la beneficiari şi pornind de la dorinţele unor potenţiali
clienţi am derulat, la nivelul Direcţiei Marketing, acţiuni specifice de diferenţiere a ofertei faţă
de concurenţă, de informare în cadrul pieţei, de stimulare a cererii pentru serviciile de agenţie
de presă – fluxuri de ştiri, arhivă, monitorizare media, foto, video, publicitate etc..
Serviciile de presă ale agenţiei au fost promovate prin campanii promoţionale pe mai multe
segmente de piaţă, care au vizat atât sectorul mass-media – media locală şi cea online – cât şi cel nonmedia – instituţii publice şi companii private, prin promotii targetate pe domenii, oferind servcii
specifice, acces demo, preţuri avantajoase. În zona non-media au fost promovate serviciile de
publicitate şi monitorizare iar pentru cei din mass-media fotografia tip watermark şi fluxurile de ştiri.
Reactiile referitoare la calitatea serviciilor agenţiei naţionale de presă relevă faptul că
acestea răspund nevoilor de informare atât pentru clienții din zona media cât și pentru cei din
categoria non-media.
Marea majoritate a utilizatorilor, atât benefciari ai serviciilor pentru abonaţi cât şi cei
ce folosesc informaţiile din site-ul public, apreciază în mod deosebit varietatea de evenimente
acoperite de redactorii AGERPRES, conținutul de calitate al materialelor jurnalistice,
promptitudinea şi claritatea cu care acestea sunt redactate. Sunt apreciate, de asemenea,
echidistanța, imparțialitatea şi acoperirea completă şi obiectivă a subiectelor.
Pe lângă acţiunile specifice de vânzare a produselor şi serviciilor agenţiei, specialiştii din
cadrul direcţiei Marketing au fost implicaţi, de-a lungul anului, şi in derularea unor parteneriate
importante pentru AGERPRES prin implicarea în campanii de promovare a imaginii României, a
culturii şi valorilor naţionale, proiecte educaţionale, campanii umanitare etc. dintre care
amintim proiectele şi evenimentele organizate de:
- Ambasada Marii Britanii la Bucureşti – parteneriat strategic pentru acoperirea media,
în exclusivitate de către jurnaliştii Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a vizitei oficiale în
România a Alteței Sale Regale Prințul de Wales.
- cu ocazia Campionatelor Europene de Gimnastică Artistică Petrom, Masculin &
Feminin — ediția 2017, cel mai important eveniment sportiv al anului în România, a fost
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inaugurată o expoziție inedită — FAN ZONE dedicată admiratorilor gimnasticii, cu fotografii ce
ilustrează istoria gimnasticii românești, imagini excepţionale cu marii gimnaşti ai României. Au
putut fi admirate fotografii rare, cu primii noştri campioni şi competiţiile la care au participat
şi cu legende ale zilelor noastre şi marile concursuri în care au performat. Imaginile expuse la
Cluj-Napoca aparţin Arhivei Fotografice AGERPRES, Federaţiei Române de Gimnastică şi
Arhivei TVR.
- Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti – cu ocazia celei de-a XXIV-a
ediții a Topului Firmelor bucureștene, Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost distinsă cu
unul dintre premiile speciale pentru promovarea conceptului Smart City, prin intermediul
proiectului editorial "Smart CityRO". Proiectul "Smart CityRO" a fost derulat timp de patru
luni (iunie — septembrie 2017) de către Departamentului Știri Economice AGERPRES şi a adus
în prim plan atât proiecte inteligente, îndrăznețe, implementate în anumite comunități din
țară, cât și opiniile celor care sunt implicați în dezvoltarea conceptului Smart City în România.
- Bursa de Valori Bucureşti – pe lângă proiectul „Investing Romania” s-au derulat şi alte
două parteneriate cu ocazia unor evenimente importante: „Gala de Inaugurare a Anului Bursier
2017” - eveniment de referință în piața de capital şi „Banii tai Expo” - un târg de servicii
financiare și educație financiară. Ambele s-au dovedit a fi proiecte utile pentru promovarea
României, a valorilor sale și pentru promovarea conținutului de calitate. Publicul trebuie să știe
ce consumă, fie că este vorba de știri, fie că este vorba de informații financiare. Un public educat
este un public care va ști să ia cele mai bune decizii pentru el, iar educația trebuie să depășească
zona formală, de școală. AGERPRES conştientizează aceste realităţi și trebuie să ne orientăm
către tot ce înseamnă noutate și către evoluție.
- Meta Ring – editorul ziarului BURSA – Conferinţele BURSA, serie de manifestări pe
teme economice de actualitate;
- Muzeului Județean de Istorie Brașov – proiectele culturale “BRAȘOV 1987" – 30 de ani de
la momentul istoric Brașov, 15 Noiembrie 1987, o marcare deosebită care să onoreze comunitatea
brașoveană la nivel național și chiar internațional și ,,Brașov: Orașul Stalin pe înțelesul tuturor"
derulat, alaturi de orasele Katowice (Polonia), Dunaújváros (Ungaria), Varna (Bulgaria) şi Kucove
(Albania) cu scopul de a conferi cetățenilor cunoștințe semnificative despre istoria recentă, despre
modul în care regimurile totalitare staliniste au privat cetățenii de drepturile lor fundamentale și au
condus la abuzuri în masă, astfel încât o asemenea tragedie să nu se mai repete.
AGERPRES a fost partener în aceste proiecte prin participarea cu imagini istorice la
realizarea expozițiilor tematice. Acțiunea culturală care încheie proiectul ,,ORAȘUL STALIN" este
expoziția tematică din Casa Sfatului, organizată pentru perioada 7 noiembrie 2017 – noiembrie
2018.
- Asociatia JUNIOR SPORT - proiect complex de educație și cultură sportivă pentru copii
din România, manifestat atât prin organizarea de evenimente de promovare sportivă și prin
editarea și tipărirea Revistei JUNIOR SPORT - prima și unica revistă din România de promovare
a sportului juvenil. Revista JUNIOR SPORT este distribuită gratuit, la nivel național, direct în
școlile gimnaziale și colegiile cu clase gimnaziale. AGERPRES susţine acest proiect atât prin
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furnizarea de imagini, de arhiva, dar şi de actualitate, pentru realizarea revistei tipărite şi a
platformei online -www.juniorsport.ro cât şi prin mediatizarea evenimentelor pe care Asociația
JUNIOR SPORT le inițiază sau la care este partener.
- Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO și
Agenția Națională de Presă AGERPRES au organizat, pentru al doilea an consecutiv, Cursul de
securitate cibernetică destinat jurnaliștilor.
AGERPRES a continuat să sprijine campanii umanitare cu scop caritabil organizate de
Consiliul Naţional al Dizabilităţii din Romania, Asociația Suport Mastocitoză România, Asociatia
Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (APAA) etc.
Au continuat, de asemenea, parteneriatele de tradiție încheiate cu asociațiile și
organizațiile din diaspora românească, în special cu cele din ţările unde comunitatea
românească este foarte numeroasă – Italia, Spania, Germania, Marea Britanie etc.;
Am continuat de asemenea să susţinem evenimentele de business organizate de
parteneri de tradiţie dintre care amintim:
- seria de conferinţe naţionale „Business (r)Evolution” organizate la nivel regional în
Brasov, Craiova, Bucureşti, Constanţa, Oradea, Târgu-Mureş, Arad, Ploieşti, Iaşi.
Temele anului 2017 – “Digitalizarea - Trend sau Tsunami” şi “Dezvoltare, Digitalizare
şi Management Performant”
- „Major Companies of Romania”
- CEO Conference „Shaping the future” – eveniment dedicat liderilor de succes din
principalele sectoare economice ale mediului de afaceri din Romania – ediţia a 3-a
În esentă activitatea AGERPRES s-a concretizat prin realizarea unor produse jurnalistice
în concordanţă cu cerinţele de performanţă ale unei agenţii de ştiri de nivel european, oferind
în 2017 fluxuri de ştiri şi fotografii de presă complete, rapide, credibile, formate multimedia –
text-audio-video, conţinut specializat, monitorizări de presă, acces la arhive de presă.
Departamentul de marketing are un rol extrem de important în strategia de dezvoltare
a instituţiei, asumat cu seriozitate. Aceasta presupune un schimb permanent de informaţii,
bidirecţional şi simultan, furnizând detalii privind calitatea, forma de livrare şi oportunitatea
serviciilor agenţiei către structurile de conducere şi catre zona redacţionalâ (fapt ce permite
adaptarea ofertei la nevoile pieţei), concomitent cu o comunicare optimă către clienţi a valorilor
şi performanţelor agentiei, facilitând creşterea nivelului de receptare pozitivă a prestaţiei
AGERPRES, creşterea credibilităţii şi, implicit, a cotei de piaţă.
În ansamblul ei, activitatea de marketing s-a concretizat atât în realizarea cifrelor de
vânzări, cât şi în oferirea reperelor necesare conducerii agenţiei pentru configurarea optimă a
dezvoltării viitoare a acesteia, în conexiune cu necesităţile media aflate într-o continuă evoluţie
şi într-o strânsă interdependenţă cu dezvoltarea tehnologică exponenţială a timpurilor noastre.
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Biroul Comunicare, Branding
și Relații Internaționale
În anul 2017, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a promovat toate
proiectele editoriale importante ale Agenției Naționale de Presă, parteneriatele importante,
realizate la nivel național și internațional în cadrul biroului și a organizat vernisajul expoziției de
fotografie O ARtfel de expoziție. De asemenea, Biroul Comunicare, Branding și Relații
Internaționale a lucrat, pe parcursul anului 2017, la proiectele dedicate Centenarului Marii
Uniri.
Cele mai importante evenimente și parteneriate, precum și cele mai importante proiecte
editoriale promovate de către Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale vor fi
detaliate de-a lungul acestui raport de activitate.
Imagini din arhiva AGERPRES la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică
Petrom, Masculin și Feminin
Agenția Națională de Presă AGERPRES a prezentat o selecție de imagini reprezentative
din arhiva sa fotografică la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică Petrom, Masculin și
Feminin, ce avut loc la Cluj-Napoca, în perioada 19-23 aprilie.
De la Elena Leuștean, componentă a
lotului de gimnastică artistică al României la
Jocurile Olimpice desfășurate la Roma în 1960,
la Nadia Comaneci, medaliată cu aur la bârnă și
sol, la Olimpiada de la Moscova din 1980, și la
Andreea Răducan, care a obținut medalii de aur
la bârna și sol, la Campionatele Mondiale de la
Ghent din 2001, fotografiile prezentate de către
AGERPRES suprind cele mai importante
momente din istoria gimnasticii feminine
românești.
De asemenea, AGERPRES a expus și
imagini cu cei mai importanți gimnaști români
precum: Dan Grecu, care în 1976 a fost laureat cu
bronz la Jocurile Olimpice de vară de la Montreal; Marius Urzică, care în anul 1994 a ocupat
locul I, la cal cu mânere, la Campionatele Mondiale de la Brisbane, sau Marian Dragulescu,
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medaliat cu aur în finalele pe aparate la sărituri și
sol, la Campionatele Mondiale de la Londra din
2001.
Agenția Națională de Presă AGERPRES
deține o vastă arhivă de fotografii, ce cuprinde
milioane de imagini realizate din anul 1927 până
astăzi, cadre care relevă aspecte importante din
viaţa politică, cultural-artistică, economică, socială
și sportivă a ţării, dar și marile transformări și
evenimente care au avut loc de-a lungul timpului.
Imaginile expuse de AGERPRES la Campionatele Europene de
Gimnastică Artistică Petrom, Masculin și Feminin

ASR Prințul de Wales în vizită oficială în România
Ambasada Marii Britanii la Bucureşti și Agenția Națională de Presă AGERPRES au încheiat
în martie 2017 un parteneriat pentru acoperirea media a vizitei oficiale în România a Alteței
Sale Regale Prințul de Wales, ce a avut loc în perioada 29-31 martie 2017.
AGERPRES, în calitate de partener unic al evenimentului, a pus la dispoziția celorlalte
redacții de știri din România, în regim de gratuitate, materiale video şi foto, precum şi texte de
la întâlnirile publice, ce au avut loc pe parcursul vizitei Prințului de Wales. Reprezentanţii massmedia au avut acces la o parte dintre aceste întâlniri, dar numai din puncte fixe, cu posibilitatea
de a face transmisiuni live.
Ambasada Marii Britanii a trimis
redacţiilor informări de presă
înaintea fiecărei vizite publice de
pe agenda Alteței Sale Regale
Prințul de Wales.
Ca urmare a acestui
eveniment, Biroul Comunicare,
Branding și Relații Internaționale a
realizat și o broșură cu titlul ASR
Prințul Charles în România, care a
cuprins cele bune imagini realizate
de fotoreporterii agenției din
timpul vizitei Alteței Sale Regale.

Coperta broșurii „ASR Prințul Charles în
România”
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Imagini din arhiva istorică AGERPRES la Romanian Fashion Philosophy 2017
Agenția Națională de Presă AGERPRES a prezentat expoziția de fotografie de arhivă,
dedicată modei anilor ‘50, ’60, ‘70, ’80 și ‘90, în cadrul Romanian Fashion Philosophy 2017.
Evenimentul a avut loc la Palatul Bragadiru, în perioada 21-24 martie.
Imaginile ce au fost expuse la eveniment ilustrează prezentări de modă și ședințe foto,
care pun în valoare creațiile vestimentare din România secolului al XX-lea. Invitații au putut
admira aceste fotografii pe toată perioada desfășurării Romanian Fashion Philosophy, atât prin
intermediul planșelor expuse pe șevalete, cât și a ecranelor unde au rulat fotografiile.
AGERPRES deține milioane de fotografii de arhivă, care datează din anul 1927.
Designeri ai momentului, de la nivel național și intenațional, reprezentanți ai bradurilor
de renume din modă și tineri talentați, absolvenți ai facultăților de design, s-au reunit la acest
eveniment, care și-a propus să prezinte o nouă viziune asupra modei. De asemenea, acesta a
avut ca scop încurajarea tinerilor creatori de modă, precum și deschiderea de noi direcții în
această industrie globală.

Foto: Parada Modei în anii `70, eveniment organizat la Sala Palatului de Combinatul de Confecții și Tricotaje
București. AGERPRES ARHIVĂ

AGERPRES s-a alăturat, în martie 2017, proiectului Ora Pământului
AGERPRES s-a alăturat proiectului Ora Pământului și a stins lumina în redacții, sâmbătă,
25 martie, în intervalul 20:30 - 21:30.
Agenția Națională de Presă susține importanța informării cu privire la consecințele pe
care le pot avea activitățile noastre de zi cu zi asupra mediului înconjurător și asupra nevoii de
a proteja Planeta albastră.
Oameni de pretutindeni încearcă să prelungească viața Pământului printr-un gest mic,
dar care, cumulat, oferă o altfel de lumină pe Terra.
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Timp de 10 ani, WWF - World Wide Fund for Nature (Fondul mondial pentru natură) a
încurajat, la nivel internațional, stingerea luminilor în acestă zi, dar și folosirea eficientă a
energiei în timp îndelungat, pentru ocrotirea planetei și conștientizarea problemelor climatice
și de mediu. În 2017 mesajul WWF pentru comunitatea Earth Hour din România a fost
„Dăruiește naturii energia ta”.

Imaginea atașată comunicatului de presă „AGERPRES se alătură proiectului Ora Pământului”

Directorul AGERPRES, la deschiderea oficială a expoziției „MNIR 45”: „Muzeul Național
de Istorie a României facilitează pentru viitor accesul la trecut”
Alexandru Giboi, directorul general al AGERPRES, a participat luni, 8 mai 2017, la
deschiderea oficială a Expoziției „MNIR 45”, la Muzeul Național de Istorie a României, expoziție
ce prezintă istoricul Palatului Poștelor, o clădire simbol a Bucureștiului.
Directorul Agenției Naționale de Presă a mulțumit și a adresat felicitări tuturor celor
implicați în activitatea muzeului și a precizat că acesta, prin întregul concept, „nu reprezintă
doar 45 de ani, din 1972 până acum, ci reprezintă o poartă între milenii”, care „facilitează pentru
viitor accesul la trecut”.
„Este interesant să vorbesc în numele unei instituții, Agenția Națională de Presă a
României, care are o istorie de 128 de ani, un pic mai în vârstă decât Muzeul Național de Istorie
a României, evident în domenii diferite, dar pot spune că avem o istorie și noi în spate, care ne
obligă la fel de mult, așa cum Muzeul Național de Istorie a României este obligat de mileniile pe
care, practic, le reprezintă”, a declarat Alexandru Giboi.
De asemenea, directorul general al Agenției Naționale de Presă a subliniat și faptul că
datorită Muzeului Național de Istorie a României, copiii „vor avea șansa să-și cunoască trecutul,
să-și cunoască predecesorii, să-și cunoască istoria, să știe pe ce se bazează”.
Expoziția „MNIR 45” a adus în fața publicului o parte din patrimoniul național, precum
statuetele „Gânditorul” și „Femeie șezând”, pereche descoperită la Cernavodă, care este și
emblema instituției, Biblia lui Șerban Cantacuzino, prima ediţie integrală în limba română a
textului acesteia, din 1688, Carul de la Bujoru, Cadranul solar de la Histria sau o vioară ce
aparținea lui George Enescu.
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Printre cei prezenți la eveniment s-au aflat directorul MNIR, Ernest OberlanderTârnoveanu, împreună cu directorul adjunct al MNIR, dr. Cornel Ilie, consilierul prezidențial
Sergiu Nistor, președintele Comisiei pentru cultură a Senatului, Lucian Romașcanu, procurorul
general al României, Augustin Lazăr, academicianul Dan Berindei, PS Qais Sadiq, episcop de
Erzurum și vicar patriarhal antiohian.
Cu ocazia evenimentului, directorul MNIR, Ernest Oberlander-Târnoveanu, a acordat
diplome și medalii aniversare, atât directorului general al AGERPRES, cât și altor invitați.

Foto: Ernest Oberländer-Târnoveanu, directorul Muzeului Naţional de Istorie a României,
și Alexandru Giboi la expoziția „MNIR 45”

AGERPRES la Serile Filmului Românesc – ediția a VIII-a
Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost prezentă și în 2017 la Festivalul Serile
Filmului Românesc, aducând în atenția publicului imagini din ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES,
din domeniul cinematografiei românești, dar și două documentare video, „Tărâmul dintre ape”
și „Descoperă România cu Peter Hurley”.
În cadrul festivalului, AGERPRES a prezentat imagini cu scene de la filmările pentru
pelicule, precum Steaua fără nume - 1965 sau Mihai Viteazul – 1970, dar și imagini de la
premiera oficială a filmului „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, regizat de Cristian Mungiu, cu
ocazia aniversării a zece ani de la câștigarea premiului Palme d’Or la Festivalul de la Cannes.
Documentarul video „Tărâmul dintre ape” a fost proiectat vineri, 12 mai, începând cu
ora 14:00, la Cafeneaua Piața Unirii, fiind urmat de o sesiune de Q&A cu regizorul
documentarului Marilena Stănescu, iar „Descoperă România cu Peter Hurley” a rulat tot vineri,
12 mai, de la ora 18:00, la Ateneul din Iași, fiind urmat de o sesiune de Q&A cu regizorul Camelia
Moise. Ediția a VIII-a a SFR a reunit peste 50 de producții cinematografice, la care au fost invitate
peste 60 de personalități ale filmului românesc.
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Machetele realizate pentru comunicatul de presă „AGERPRES la Serile Filmului Românesc – ediția a VIII-a”

Directorul AGERPRES, în cadrul evenimentului „Banii Tăi Expo”: Cred, sincer, că un
public educat este un public care va ști să ia cele mai bune decizii pentru el
Alexandru Giboi, directorul general al AGERPRES, a participat luni, 15 mai, la
evenimentul „Banii Tăi Expo”, un târg de servicii financiare și educație, organizat de Bursa de
Valori București (BVB).
În cadrul evenimentului a fost prezentată și o expoziție de fotografie, ce cuprinde și
imagini din ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES. De asemenea, la evenimentul organizat de BVB,
a rulat și clipul de prezentare a Arhivei Agenției Naționale de Presă. „Filmul acesta reprezintă,
de fapt, unul dintre atuurile cele mai importante ale AGERPRES, în speță ARHIVA FOTOGRAFICĂ.
Nouă milioane de fotografii există în arhiva noastră, o parte dintre ele sunt digitalizate, o micămică parte le-ați văzut în acest clip, și semnifică, de fapt, ideea că noi am fost acolo. De 128 de
ani, pe care i-am împlinit anul acesta, deci din 1889, AGERPRES a fost alături de România și și-a
îndeplinit scopul de a informa corect și de a păstra, după cum se vede, pentru istorie și pentru
viitor, memoriile”, a afirmat Alexandru Giboi.
De asemenea, Alexandru Giboi a precizat și faptul că parteneriatul cu Bursa de Valori
București (BVB) este un proiect util pentru promovarea României în exterior și pentru
promovarea conținutului de calitate. „Publicul trebuie să știe ce consumă, fie că este vorba de
știri, fie că este vorba de informații financiare. Cred, sincer, că un public educat este un public
care va ști să ia cele mai bune decizii pentru el. Mă refer și la tinerii care sunt prezenți aici.
Educația trebuie să depășească zona formală de școală, de universitate, și trebuie să ne
deschidem mintea către tot ce înseamnă noutate și către evoluție”, a adăugat directorul general
al AGERPRES.
Expoziția de fotografie a fost dedicată împlinirii a 135 de ani de bursă în România și a
conținut imagini și articole de la înființarea bursei până în prezent, fiind disponibilă pe parcursul
celor două zile, în cadrul „Banii Tăi Expo”, la Promenada Mall din București.
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Directorul BVB, Ludwik Sobolewski, și Alexandru Giboi, director general al AGERPRES, la evenimentul „Banii Tăi Expo”

AGERPRES NewsBot, prezentat la conferinţa Alianţei Europene a Agenţiilor de Presă (EANA)
AGERPRES NewsBot, primul Facebook Messenger NewsBot din România, a fost
prezentat joi, 18 mai 2017, în cadrul conferinţei Alianţei Europene a Agenţiilor de Presă (EANA),
ce a avut loc la Ayia Napa, în Cipru.
„Primul proiect creat a fost Facebook Chatbot. De ce să dezvolţi un NewsBot? Am luat în
considerare crearea unei noi aplicaţii, în primul rând, deoarece am înţeles că prin asta putem să
avem o abordare multi-platformă de la început şi să oferim o experienţă bună utilizatorului pe
toate platformele fără a fi necesară instalarea unei aplicaţii”, a afirmat Constantin Barbu,
dezvoltatorul robotului de ştiri AGERPRES.
Robotul de ştiri AGERPRES îi ajută pe utilizatorii de Facebook să identifice cele mai importante
știri ale agenției, în limba engleză şi în limba română, într-un mod ușor, interactiv și practic. Astfel, cei
care vor accesa robotul vor putea citi, utilizând Facebook Messenger, știrile din orice domeniu, printro simplă căutare, acesta fiind conceput ca un dialog cu utilizatorul pe temele cele mai importante ale
momentului. AGERPRES NewsBot poate fi accesat la link-ul: https://goo.gl/KnbAji.
Totodată, AGERPRES NewsBot este parte a proiectului AGERPRES Innovation Lab, o inițiativă
a Agenției Naționale de Presă dedicată creării unui mediu de inovare, care vizează testarea și
implementarea celor mai noi tehnici de producție și distribuție media la nivel național și internațional.
Printre proiectele AGERPRES Innovation Lab se află şi promovarea arhivei de fotografie a agenţiei, cu
ajutorul unui nou design grafic şi a conţinutului de calitate, accesibil pentru publicul larg, dar şi a
video-urilor 360. Primul video 360 al AGERPRES poate fi vizualizat la link-ul: https://goo.gl/Zkla7j .
De asemenea, în cadrul conferinţei EANA, directorul general al agenţiei, Alexandru Giboi, a
susţinut importanţa evoluţiei continue, din punct de vedere tehnologic, a unei agenţii de presă, în
acelaşi timp cu menţinerea unui conţinut de calitate, care să fie accesibil tot timpul pentru cititorii
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săi. „Încercăm să ne dezvoltăm, încercăm să rămânem în contact cu toată tehnologia ce evoluează
astăzi. Vorbesc de realitate virtuală, video-uri 360, newsbots. Tot ce este nou şi se poate dovedi de
valoare pentru noi, pentru a ne putea deschide, dorim să aplicăm, pentru că a fi o agenţie publică
de ştiri înseamnă că este important pentru noi să dăm publicului ştiri de cea mai bună calitate şi să
ţinem nivelul de informaţie gratuită destul de sus”, a afirmat directorul agenţiei.
În prezentarea sa, Alexandru Giboi a adăugat şi faptul că anul 2016 a fost primul an în
care AGERPRES a avut o creştere a încasărilor, fiind vorba de o creştere de 5% faţă de anul
precedent, mai ales datorită extinderii bazei sale de clienţi, ce a condus către profit.
Directorul general al Agenţiei Naţionale de Presă este membru al consiliului de
conducere al EANA din septembrie 2015, fiind ales cu unanimitate de voturi, la propunerea
directorului general al agenţiei de presă austriece APA, în cadrul Adunării Generale desfășurate
la Geneva, în Elveția.

Macheta de prezentare a proiectului AGERPRES Innovation Lab, din care face parte și Robotul de ştiri AGERPRES

Documentarul AGERPRES „Tărâmul dintre ape” la CRONOGRAF, Chișinău
Documentarul Video „Tărâmul dintre ape” a fost proiectat, luni, 29 mai, în a cincea zi a
FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL DE FILM DOCUMENTAR CRONOGRAF, la Chișinău.
„Tărâmul dintre ape” vorbește despre Delta Dunării, prin intermediul poveștilor de viață ale
unor localnici, fie ei lipoveni, ucraineni sau greci, pentru care fâșia aceasta de pământ este unicul
loc numit „acasă”. Cu ajutorul filmărilor aeriene şi al filmărilor subacvatice, echipa AGERPRES Video
a încercat să ilustreze cât mai bine realitatea acestui loc, prezentat nu doar într-un mod turistic.
La eveniment a fost prezentă întreaga echipă care a lucrat la „Tărâmul dintre ape”: Marilena
Stănescu, Sergiu Olteanu și Andrei Cârlan. Astfel, la finalul difuzării materialului, în cadrul sesiunii de
Q&A, realizatoare Marilena Stănescu a precizat faptul că ideea documentarului a pornit din
curiozitatea și provocarea de a descoperi acest tărâm deosebit, fără a interveni și fără a modifica
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realitatea. Mai mult, aceasta a adăugat: „Am descoperit părți gri, cu foarte multă suferință, durere,
singurătate. Dar, în locul acela, dincolo de singurătatea aceasta, există speranța, pe care am văzut|o. Există bucuria unei clipe pe care o trăiești simplu, pentru că noi am uitat să apreciem ceea ce
înseamnă simplu și căutăm de fiecare dată complexitatea”.
Totodată, Marilena Stănescu a subliniat și faptul că popoarele din Deltă, cu tradițiile și
obiceiurile lor, alcătuiesc practic „o mică Europă”, cu oameni care și-au pus amprenta asupra
acestui loc unic.
Documentarul „Tărâmul dintre ape” poate fi urmărit online, la linkul: https://goo.gl/bKZ0V0.
Tot în cadrul CRONOGRAF, Agenția Națională de Presă a prezentat și documentarul
„Descoperă România cu Peter Hurley”, povestea irlandezului îndrăgostit de români și de România.

Echipa AGERPRES Video la CRONOGRAF, Chișinău

AGERPRES a lansat marți, 6 iunie 2017, proiectul editorial „Smart CityRO”
Proiectul realizat de Redacția Știri Economice a cuprins o serie de materiale de presă
care au adus în prim plan idei și programe despre modul în care s-ar putea transforma orașele
din România în hub-uri inteligente, în interesul cetățenilor.
De ce avem nevoie de „Smart City„ în România, care trebuie să fie rolul autorităților
centrale în raport cu autoritățile locale, ce înseamnă implicarea mediului privat și, mai ales, la
ce ajută un parteneriat public-privat în concretizarea unui proiect de tip smart, sunt doar câteva
dintre întrebările ale căror răspuns s-au regăsit în materialele editoriale ce au fost publicate în
cadrul „Smart CityRO”.
Pentru acest proiect Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a realizat
bannerul ce a fost postat pe site-ul www.agerpres.ro.
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Bannerul proiectului „Smart CityRO”, realizat de Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale

AGERPRES și KMG International au lansat proiectul editorial EXPO Astana 2017
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi KMG International au lansat vineri, 9 iunie,
proiectul editorial EXPO Astana 2017, dedicat expoziţiei internaţionale, ce a avut loc între 10
iunie şi 10 septembrie în Kazahstan. Astfel, timp de trei luni pe homepage-ul site-ului public
www.agerpres.ro, dar şi la secţiunile Economie şi Sci&Tech, au fost publicate materiale
jurnalistice, ştiri, interviuri sau reportaje sub genericul „EXPO Astana 2017”.
EXPO Astana 2017 a avut ca temă principală „Energia viitorului”, punând accentul pe
„energia verde” sau energia rezultată din surse regenerabile, ce trebuie obţinută prin
dezvoltarea de noi tehnologii, dar şi prin îmbunătăţirea celor existente, pentru a conserva
sistemele naturale și pentru a elimina tot ce este dăunător ecosistemului planetei. România a
avut la dispoziţie un pavilion de aproximativ 400 mp în cadrul căruia au avut loc evenimente
ştiinţifice, culturale și educaţionale.

Bannerul proiectului „EXPO Astana 2017”, realizat de Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale

AGERPRES a lansat proiectul editorial #UnicInEuropa
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat vineri, 4 august 2017, proiectul editorial
#UnicInEuropa, care îşi propune să promoveze locuri din România ale căror particularităţi le fac
să devină inedite, dar şi oameni care, prin inventivitatea lor, au lansat idei unice, au dat viață
unor poveşti ce nu mai pot fi auzite niciunde în Europa.
Proiectul AGERPRES #UnicInEuropa promovează România, locurile pe care natura a ales să
le marcheze cum nu a mai făcut-o nicăieri în altă parte, dar și clădiri, monumente și edificii ale căror
poveşti poartă însemnele secolelor trecute, muzee care adăpostesc colecţii de artă unice.
Cu ajutorul reportajelor, imaginilor și al poveștilor unice în Europa, cititorii au descoperit
și vor (re)descoperi, prin proiectul #UnicInEuropa, România și oameni care au ales să ignore
clişee, care nu au renunțat la ideile lor, indiferent cât de grea a fost materializarea acestora.
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Printre materialele ce au fost publicate în cadrul secțiunii speciale #UnicInEuropa se
regăsesc: Crucea Caraiman, un vis de Cartea Recordurilor sau Vulcanii noroioși – tărâmuri de pe
altă lume. Hashtagul prin care vor putea fi găsite pe Facebook și Twitter materialele jurnalistice
este #UnicInEuropa.
Proiectul editorial AGERPRES poate fi accesat la linkul: www.agerpres.ro/unicineuropa,
urmând ca în fiecare zi de vineri, la ora 11:00, secțiunea să fie actualizată.

Bannerul proiectului editorial #UnicInEuropa

Documentarele AGERPRES „Descoperă România cu Peter Hurley” și „Tărâmul dintre
ape”, la Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST
Documentarele AGERPRES „Descoperă România cu Peter Hurley” și „Tărâmul dintre
ape” au concurat la secțiunea Film documentar din cadrul Festivalului Internațional al
Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST, aflat la ediția a XIV-a, care a avut loc în
perioada 14-20 august 2017, la Târgu Mureș.
De asemenea, „Descoperă România cu Peter Hurley” a deschis seria proiecțiilor din
cadrul festivalului, luni, 14 august, începând cu ora 18:30, la Căminul Cultural Sîngeorgiu de
Mureș.
Documentarul spune povestea irlandezului care a călătorit pe jos de la Cimitirul Vesel
din Săpânța până la Muzeul Țăranului din București, îndrăgostit fiind de România, de tradițiile
și de ospitalitatea românilor.
Cel de-al doilea documentar AGERPRES înscris în concurs, „Tărâmul dintre ape”,
prezintă Delta Dunării prin intermediul poveștilor de viață ale unor localnici, fie ei lipoveni,
ucraineni sau greci, pentru care fâșia aceasta de pământ este unicul loc numit „acasă”.
În cadrul SIMFEST au fost proiectate filme artistice și documentare din țară și din
străinătate, au avut loc lansări de carte și expoziții de fotografie, ateliere, dezbateri și tabere
de creație pentru jurnaliști.
Documentarul „Descoperă România cu Peter Hurley” poate fi urmărit online, la linkul:
https://goo.gl/opzk96, iar „Tărâmul dintre ape” la linkul: https://goo.gl/bKZ0V0.
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Imaginea atașată comunicatului „Documentarele AGERPRES „Descoperă România cu Peter Hurley” și „Tărâmul
dintre ape” la Festivalul Internațional al Televiziunilor și Producătorilor Independenți SIMFEST”

Documentarul video „Tărâmul dintre ape” și ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES, la
Vama Sub Lumini de Oscar
AGERPRES a fost pentru al treilea an consecutiv partener media al festivalului internațional de
arte vizuale Vama Sub Lumini de Oscar, care a avut loc în perioada 18-27 august 2017, în Vama Veche.
Astfel, participanții din cadrul VSLO, dar și publicul din stațiunea de la malul mării au urmărit,
în seara de vineri, 25 august, documentarul Agenției Naționale de Presă, „Tărâmul dintre ape”,
proiectat în aer liber. Filmul documentar prezintă Delta Dunării prin intermediul poveștilor de viață
ale unor localnici, fie ei lipoveni, ucraineni sau greci, pentru care fâșia aceasta de pământ este unicul
loc numit „acasă”. La finalul filmului, realizatoarea Marilena Stănescu a răspuns întrebărilor adresate
de cei prezenți și a adăugat faptul că „Tărâmul dintre ape” este o cale „de a descoperi Delta Dunării
altfel, nu doar turistic, ci așa cum este ea, minunată, chiar dacă viața nu este deloc ușoară acolo”.
De asemenea, tot în cadrul VSLO, o parte dintre imaginile din ARHIVA FOTOGRAFICĂ
AGERPRES au fost prezentate sâmbătă, 26 august, pentru publicul iubitor de fotografie. Prin
intermediul acestora, cei prezenți au avut ocazia să descopere o parte din istoria României,
momente unice și memorabile din viața cultural-artistică, economică, politică și sportivă a țării,
dar și marile transformări și evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului.

Imaginea atașată comunicatului de presă „Documentarul video <<Tărâmul dintre ape>> și ARHIVA FOTOGRAFICĂ
AGERPRES la Vama Sub Lumini de Oscar”
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AGERPRES și CERT-RO au organizat Cursul de securitate cibernetică destinat jurnaliștilor
Agenția Națională de Presă și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică au organizat, pentru al doilea an consecutiv, Cursul de securitate cibernetică
destinat jurnaliștilor, care a avut loc în perioada 22-24 august 2017, la sediul CERT-RO.
În cadrul celor trei zile ale cursului de securitate cibernetică, jurnaliștilor le-au fost
prezentate cazuri specifice și noţiuni de bază despre atacurile cibernetice, elemente de
securitate cibernetică din perspectiva atacatorului și a utilizatorilor, măsuri de protecție și
anonimizare, noţiuni referitoare la legislaţia existentă în România și la nivel internațional.
Cursul și-a propus și în acest an să atragă atenția asupra acestor aspecte, mai ales în contextul
în care cunoașterea domeniului securității cibernetice și conștientizarea riscurilor din spațiul virtual au
devenit o necesitate, atât pentru cei din media, cât și pentru fiecare utilizator de internet. Astfel,
trainingul a furnizat informațiile necesare pentru înțelegerea fenomenelor și pericolelor din
mediul cibernetic, precum și posibile direcții de protecție, ajutând la informarea corectă a
publicului de către jurnalist.

Invitația la cursul de securitate cibernetucă organizat de AGERPRES și CERT-RO

Documentarele și albumele de fotografie AGERPRES, la Bookfest Chișinău
Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost partener al Salonului Internațional de Carte
Bookfest Chișinău 2017, unde a proiectat trei documentare video și a expus, la standul numărul
8, imagini din ARHIVA FOTOGRAFICĂ, precum și albumele de fotografie România: Evoluție și
ARHIVA FOTOGRAFICĂ.
Documentarele AGERPRES care au rulat pentru publicul de la Bookfest Chișinău sunt:
„România, drumul de la patimi la lumină”, joi, 31 august, „Descoperă România cu Peter Hurley”,
vineri, 1 septembrie, și „Tărâmul dintre ape”, sâmbătă, 2 septembrie,.
„România, drumul de la patimi la lumină” are trei părți: „Patimile”, „Drumul” și „Lumina” și
este o călătorie în imagini, în satele României în care tradiția și portul popular încă mai sunt păstrate.
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O țesătoare din Apuseni, meșterul crucilor celebre din Săpânța, o oșancă declarată „Tezaur uman
viu” și cel mai premiat ceramist din Maramureș spun poveștile lor în acest documentar.
„Descoperă România cu Peter Hurley” spune povestea irlandezului care a călătorit pe jos de
la Cimitirul Vesel din Săpânța până la Muzeul Țăranului din București, îndrăgostit fiind de România,
de tradițiile și de ospitalitatea românilor.
Cel de-al treilea documentar AGERPRES, „Tărâmul dintre ape”, prezintă Delta Dunării prin
intermediul poveștilor de viață ale unor localnici, fie ei lipoveni, ucraineni sau greci, pentru care
fâșia aceasta de pământ este unicul loc numit „acasă”.
Bookfest Chișinău a fost la a doua ediție, iar în 2017 cititorii au putut descoperi peste
50.000 de cărți de la editurile din România, dar și altele câteva zeci de mii de la editurile din
Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Culturii, Educației și Cercetării
al Republicii Moldova, Institutul Cultural Român, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
românii de pretutindeni, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, Uniunea Editorilor din
Republica Moldova și Asociația Editorilor din România.

Imaginea atașată comunicatului de presă legat de prezența AGERPRES la Bookfest Chișinău

Friedman`s Weekly, în fiecare miercuri pe www.agerpres.ro
Cele mai noi analize ale expertului în geopolitică George Friedman vor putea fi citite în limba
română pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă în fiecare zi de miercuri a săptămânii la secţiunea
Externe, precum și în limba engleză pe www.agerpres.ro/english.
AGERPRES și Geopolitical Futures, publicaţie fondată de George Friedman, au încheiat un
acord de parteneriat în anul 2017 pentru a oferi cititorilor de limbă română analize de calitate, care
implică cele mai importante subiecte ale momentului, prin intermediul editorialului săptămânal
semnat de George Friedman şi cunoscut sub numele de Friedman`s Weekly, dar şi a celor publicate
ca Reality Checks. De la administrația Trump la situația din Orientul Mijlociu, proiectul AGERPRES și
Geopolitical Futures va prezenta o viziune nouă asupra spațiului geografic în care trăim.
Totodată, cititorii vor putea accesa pe website-ul AGERPRES şi analize geopolitice semnate
de Jacob Shapiro, Antonia Colibășanu, Kamran Bokhari, Xander Snyder sau Allison Fedirka, publicate
pe www.GeopoliticalFutures.com, care contribuie, ca si Friedman's Weekly, la evaluarea și
prognozarea cursului sistemului internațional.
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Editorialele vor putea fi accesate și pe paginile oficiale de Facebook și Twitter ale
AGERPRES
prin
intermediul
hashtag-urilor
#AGERPRESFriedmansWeekly
şi
#AGERPRESRealityChecks.
Primul articol al lui George Friedman poate fi citit la linkul: https://goo.gl/t6DAwm,
precum și în limba engleză la: https://goo.gl/fFwt6n.

Imaginea atașată comunicatului de presă legat de lansarea proiectului „Geopolitical Futures”

Documentarul video „Tărâmul dintre ape”, la Propatria festival
Documentarul AGERPRES „Tărâmul dintre ape” a fost proiectat joi, 12 octombrie, la
Festivalul Internațional Propatria - Tinere Talente Românești, desfășurat la Roma și aflat la cea
de-a șaptea ediție.
Pelicula „Tărâmul dintre ape” prezintă Delta Dunării, însă nu doar turistic, ci prin
intermediul unor povești de viață ale localnicilor, care, fie ei lipoveni, ucraineni sau greci,
consideră acest „tărâm“ singurul loc de pe pământ care poate fi numit „acasă”.
Cu ajutorul filmărilor aeriene și subacvatice, dar și cu o mare atenție asupra detaliilor și
emoțiilor, echipa AGERPRES Video a încercat să ilustreze cât mai bine acest loc și să transmită
deopotrivă simplitatea, dar și complexitatea lui, suferința, alături de bucurii și speranță,
farmecul cosmopolit.
Evenimentul și-a propus promovarea culturii românești și imaginii României în Italia și este
organizat de către Asociația culturală româno-italiană Propatria, cu susținerea Ministerului pentru
Românii de Pretutindeni, în colaborare cu Ambasada României în Italia și „Accademia di Romania”.

Imaginea atașată comunicatului de presă legat de prezentarea documentarului AGERPRES „Tărâmul dintre ape”
la Festivalul PROPATRIA
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Documentarul video „Tărâmul dintre ape”, la festivalul „Culese din Balkani”
Documentarul AGERPRES „Tărâmul dintre ape” a fost proiectat sâmbătă, 4 noiembrie 2017,
la cea de-a treia ediție a Festivalului internațional de film documentar antropologic Culese din Balkani,
desfășurat la Muzeul Național al Țăranului Român (Cinema Muzeul Țăranului & Clubul Țăranului).
La finalul proiecției, realizatoare Marilena Stănescu a participat la o sesiune de Q&A și a
împărtășit cu cei din sală emoțiile „culese” în timpul filmărilor.
Festivalul a avut loc în perioada 3-5 noiembrie 2017, iar în cadrul său au fost proiectate mai
multe filme documentare din Balcani (România, Grecia, Croația, Serbia, Bulgaria, Muntenegru), dar
și din Brazilia, Noua Zeelandă, SUA, Germania, Iran, Norvegia, UK, Israel, realizate de regizori,
antropologi, etnologi, studenți. Intrarea este liberă.
„Tărâmul dintre ape” a mai fost difuzat și în cadrul festivalurilor: Serile filmului românesc
(Iaşi), Cronograf - Festivalul Internaţional de film documentar (Chişinău), Festivalul Propatria –
tinere talente româneşti (Roma, Italia), Festivalul internațional de arte vizuale - Vama sub lumini de
Oscar (Vama Veche), Târgul internațional de carte Bookfest - Chişinău.

AGERPRES, Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu și Samsung Romania au vernisat
o „ARtfel de expoziţie” de fotografie
AGERPRES, Muzeul Municipiului Bucureşti - Palatul Suțu și Samsung Romania au vernisat o
„ARtfel de expoziţie” de fotografie, care îmbină fotoreportajul, documentarul video şi Realitatea
Augmentată. Expoziția a putut fi vizitată în perioada 24 noiembrie - 10 decembrie, la Palatul Suţu Muzeul Municipiului Bucureşti.
Printre fotografiile expuse s-au regăsit unele dintre cele mai bune imagini realizate de
fotoreporterii AGERPRES în ultimul an, atât în țară, cât și la evenimente internaționale. De la Jocurile
Olimpice de la Rio, la misiunea în teatrul de operații din Afganistan sau la vizita președintelui Klaus
Iohannis la Casa Albă, precum și de la vizita Prințului Charles în România, la Campionatele Europene
de Gimnastică Artistică de la Cluj-Napoca, expoziția de fotografie ARtfel aduce în prim-plan cele mai
importante momente surprinse de colegii noștri.
Astfel, cu ajutorul aplicației mobile AGERPRES AR, ce poate fi descărcată gratuit din Google
Play (https://goo.gl/V3pu2y) şi App Store (https://goo.gl/rSvCWa), vizitatorii au putut vedea
povestea din spatele imaginilor, dar și scurte fragmente dintr-un documentar video special pe care
AGERPRES l-a pregătit cu ocazia Centenarului Marii Uniri. De asemenea, fotografiile pot fi accesate
și la link-ul: https://foto.agerpres.ro/ar-agerpres.
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De asemenea, cu ocazia vernisării expoziției, AGERPRES a lansat și noua pagină de
Instagram, 100 de Romania (https://www.instagram.com/100deromania/) - un proiect dedicat
aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, în cadrul căruia Agenția Națională de Presă va
promova cele mai bune fotografii ale sale.
„AGERPRES este despre informare publică. Asta trebuie să facem noi, trebuie să fim prezenţi
la toate evenimentele, la cât de multe posibil, şi să vă livrăm dumneavoastră, publicului, informaţia
relevantă. Publicul e format însă din individualităţi, din oameni care au pasiuni diferite, interese
diferite, au ştiri care sunt diferite pentru ei. Pentru că pentru cineva din Dolj ceva e ştire, pentru
cineva din Bucureşti s-ar putea să nu fie ştire. În consecinţă, am zis să adaptăm site-ul nou astfel
încât să poată livra lucruri interesante pentru fiecare om care intră pe site. Deci, teoretic, în
momentul în care vom avea 1.000 de persoane logate pe site, fiecare dintre aceste persoane va
putea să-şi customizeze experienţa pe prima pagină şi astfel, în funcţie de câte persoane vom avea
logate, noi, de fapt, vom livra atâtea site-uri. Dacă avem 50.000 de persoane logate, cu 50.000 de
preferinţe diferite, noi vom livra, de fapt, 50.000 de site-uri customizate pentru fiecare utilizator în
parte. Şi asta cred că este noutatea cea mai importantă pe care o aducem atât în ceea ce înseamnă
site-urile de agenţie de presă, dar şi putem generaliza puţin la nivelul întregii prese româneşti”, a
explicat la eveniment directorul general al AGERPRES, adăugând că experiența utilizatorilor site-ului
public al Agenției va continua să fie îmbunătățită.

Coverul de Facebook al proiectului „ARtfel de expoziție”

În anul 2017, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a încheiat peste 270
de acorduri naționale și internaționale, cele mai importante dintre acestea fiind:
- Acordul încheiat cu Ambasada Marii Britanii la Bucureşti - prin intermediul căruia Agenția
Națională a asigurat, în sistem media pool, acoperirea media a vizitei oficiale în România a
Alteței Sale Regale Prințul de Wales, ce a avut loc în perioada 29-31 martie 2017, precum și a
vizitei private din luna mai.
- Acordul încheiat cu Geopolitical Futures - prin intermediul căruia, în perioada 20 octombrie –
20 septembrie 2017, cele mai noi analize ale expertului în geopolitică, George Friedman, vor
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putea fi citite în limba română pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă în fiecare zi de miercuri a
săptămânii la secţiunea Externe, precum și în limba engleză pe www.agerpres.ro/english.
- Acordul încheiat cu Asociația Studenților Jurnaliști din Iași - prin acest acord de parteneriat media,
AGERPRES a organizat la Iași expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES, iar filmele de promovare
ale agenției au fost difuzate în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc;
- Acordul încheiat cu Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securtitate Cibernetică CERTRO – prin intermediul căruia au fost realizate două cursuri de pregătire a jurnaliștilor din presa
centrală, precum și a jurnaliștilor AGERPRES, în domeniul securității cibernetice.
- Acordul încheiat cu Ambasada Franței în România – pentru promovarea evenimentelor culturale
legate de Ziua Națională a Franței.
- Acordul încheiat cu Sindicatul Român al al Jurnaliștilor MediaSind – pentru promovarea
proiectului „ReStart - pentru un jurnalism de calitate”.
- Acordul încheiat cu Institutul Kosciuszko din Polonia - prin intermediul căruia AGERPRES a fost
unul dintre partenerii media ai Forumului CYBERSEC - una din cele mai importante conferințe
consacrate problemelor strategice ale spațiului și securității cibernetice în Europa – care a avut loc,
în perioada 9 - 10 octombrie la Cracovia.
- Acordul încheiat cu Fundația HOSPICE Casa Speranței – organizația neguvernamentală HOSPICE
Casa Speranței are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții pacienților și familiilor acestora atunci
când se confruntă cu problemele unei boli incurabile, prin îngrijirea paliativă.
Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a promovat prin parteneriatele sale și
evenimente culturale ale Operei Naţionale Timişoara, ale Centrului Ceh, ale Asociației Culturale
„Grivița 55” sau activităţi şi competiţii sportive organizate de Federaţia Română de Atletism, Fedația
Română de Șah, Ministerul Tineretului și Sportului.
Totodată, în anul 2017, pentru promovarea evenimentelor agenției, dar și pentru
evenimentele organizate, Biroul Comunicare, Branding și Relații Comunicare s-a ocupat de editarea
grafică a materialelor de promovare (mape, broșuri, roll-up-uri, machete, spidere etc.).
De asemenea, pe tot parcursul anului 2017, Biroul Comunicare, Branding și Relații
Internaționale a actualizat pagina oficială de Facebook a Asociației Agenţiilor de Presă din Balcani
(ABNA-SE).
Mai mult, Biroul Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a realizat și o serie de
infografice destinate promovării și prezentății evoluției Agenției. Mai jos, puteți vizualiza o parte din
aceste infografice:
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Nu în ultimul rând, în anul 2017, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a
trimis mai multe declarații de presă ale directorului general referitoare la modificarea legii de
funcționare a Agenției Naționale de Presă AGERPRES, mai exact a procedurii de numire a
directorului general. AGERPRES consideră că procedura de numire și demitere a directorului
general, în forma actuală, limitează influența politică asupra Agenției, iar politizarea acesteia ar
apărea odată cu modificarea legii actuale, prin permiterea Parlamentului să demită directorul
general al AGERPRES fără criterii profesionale cuantificabile. Aceste declarații au generat peste
150 de preluări în mass-media românească și peste 20 de preluări în presa internațională, dintre
care amintim: Fox News, New York Times, Washington Post, Daily Mail.
Tot în 2017, Biroul Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a conceput
identitatea vizuală a contului de Instagram 100 de România, un proiect dedicat aniversării a 100
de ani de la Marea Unire, în cadrul căruia AGERPRES promovează cele mai bune imagini
realizate de fotoreporterii săi. Astfel, în perioada 22 noiembrie – 31 decembrie 2017, contul de
Instagram 100 de România a reușit să atragă peste 550 de followeri și 5,389 de like-uri pentru
cele 34 de fotografii postate.
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Cele mai apreciate fotografii postate pe contul de Instagram în perioada 22 noiembrie –
31 decembrie 2017 sunt:

Răsărit în Vama Veche,
august 2015.
CRISTIAN NISTOR/AGERPRES FOTO

Pe urmele cailor din Rezervația Biosferei
Delta Dunării, Letea, februarie 2014.
CRISTIAN NISTOR/AGERPRES FOTO
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Imagine din Holul de Onoare al Castelului Peleș de la Sinaia, unde a fost depus sicriul cu corpul neînsuflețit al
Regelui Mihai I. SILVIU MATEI/AGERPRES FOTO

Obiectivele Biroului Comunicare, Branding și Relații Internaționale pentru anul 2018

-

-

În anul 2018, Biroul Comunicare, Branding și Relații Comunicare își propune:
organizarea și promovarea evenimentelor AGERPRES dedicate Centenarului, fiind vorba
de proiecția documentarului video, de promovarea expoziției de fotografie și a
albumului România: Evoluție, ediție specială pentru Centenarul Marii Uniri,
organizarea evenimentului de lansare a documentarului video Marea Unire – România,
la 100 de ani,
promovarea celor mai noi imagini realizate de fotoreporterii AGERPRES pe contul de
Instagram – 100 de România,
promovarea fotografiilor din arhiva agenției pe pe contul de Instagram – 100 de
România,
creșterea numărului de followeri ai contului de Instagram 100 de România la peste 2000
de persoane,
promovarea aplicației de realitate augmentată – AGERPRES AR,
promovarea proiectelor editoriale ale agenției,
creșterea vizibilității agenției prin încheierea de noi parteneriate media pe plan intern și
extern.
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Direcţia Tehnică – Logistică
Principalele atribuţii ale Direcţiei Tehnică - Logistică sunt:
- realizează, întreține și administrează sistemul informatic și de comunicații;
- elaborează strategia de dezvoltare - din punct de vedere I.T., în funcție de necesități;
- stabilește politicile de securitate la nivelul rețelei de calculatoare, a echipamentelor de
tip server și a aplicațiilor informatice;
- elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente, Strategia de contractare şi Programul anual al achiziţiilor publice;
- realizează achiziţiile de bunuri, servicii, lucrări necesare bunei funcţionări a agenţiei;
- supraveghează folosirea rațională a mijloacelor de transport ce deservesc instituția;
- administrează imobilele aflate în folosință.
Activitatea I.T.
În anul 2017 a continuat programul de dezvoltare IT început în anii anteriori, bazat pe
nevoile mereu în creștere ale agenției, atât la nivel hardware, cât şi software, care au permis ca
AGERPRES să se afle şi să se menţină la un nivel de dotare similar cu cel al agențiilor naționale
de presă din țările Uniunii Europene.
Printre principalele realizări ale anului 2017 enumerăm:
- Dezvoltarea consolei jurnalistice de editare şi transmisie a ştirilor.
- Integrarea unor noi module care oferă posibilitatea de editare și structurare a
informației după anumite criterii și salvarea acesteia în baza de date, principalele
beneficii fiind:
• diversificarea serviciilor oferite de agenție;
• simplificarea activității editoriale.
- Crearea de widgeturi speciale pentru diverse evenimente (UNIC IN EUROPA,
EXPO ASTANA, GEOPOLITICAL FUTURES, SMART CITY RO).
- Implementarea unui acord de schimb reciproc de fotografii cu agenţia YONHAP,
prin ftp.
- Continuarea colaborării cu NewsRepublic (agregator de ştiri) prin integrarea unui
modul de ştiri AGERPRES în aplicaţia Blinkfeed, disponibil atât pentru sistemul de
operare Android cât şi iOS ceea ce facilitează utilizatorilor de smartphone-uri şi
tablete accesul la informaţia furnizată de agenţia noastră:
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-

-

-

Optimizarea conexiunilor de acces la internet (atât cea principală cât și cea de
back-up) pentru a permite o difuzare sigură și garantată a tuturor produselor
noastre (știri, fotografii, video, rapoarte de monitorizare a presei) către
beneficiari și un acces rapid al vizitatorilor la site-ul agenției. În acest mod,
AGERPRES este prezentă non-stop în mediul on-line.
Eficientizarea sistemului de telecomunicații mobile prin:
• achiziționarea in continuare a unor terminale care să permită
conectarea la internet pentru transfer de date, accesarea paginilor WEB
şi a serviciilor de poștă electronică;
• stabilirea unor tipuri de abonamente care să permită viteze crescute de
transfer de date şi acoperire 4G la nivel naţional cât mai extinsă.
Activități permanente și susținute de management și întreținere hardware și
software pentru servere, sisteme de stocare, sisteme de back-up, switchuri etc:
• realizare de back-up zilnic (incremental) si lunar (complet) pentru:
o serverul de www, aplicații jurnalistice, monitoring, fișiere foto;
o server mail;
o serverul baza de date (MYSQL);
• Instalarea ultimelor versiuni de soft.
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-

Activități programate de întreținere hardware și software pentru echipamente
I.T. (sisteme de stocare, stații de lucru, calculatoare portabile, imprimante,
cablare rețea internă, telefoane mobile, etc).
- Suport tehnic permanent pentru redactorii AGERPRES:
• S-au rezolvat prin intermediul conexiunilor remote (acces la distanta)
diverse probleme întâmpinate de utilizatorii computerelor portabile ale
agenției (corespondenții județeni) - disfuncționalități ale aplicației
jurnalistice, mail, devirusări, instalări de programe etc.
- Suport tehnic pentru redactorii acreditați la diverse evenimente de importanță
națională sau internațională.
- Upgradarea sistemului JUNIPER de filtrare a datelor primite din INTERNET şi
securizarea reţelei interne de calculatoare.
Trebuie menţionat că, şi în anul 2017 ne-am confruntat cu probleme legate de numărul
insuficient de personal cu pregătire IT, generate de plecarea angajaţilor datorită salariului
nesatisfăcător.
In prezent, activitatea IT este acoperită de 3 persoane, care lucrează în schimburi şi care
fac faţă cu greu acoperirii tuturor problemelor care apar, cu atât mai mult cu cât numărul de
echipamente (staţii de lucru, calculatoare portabile, imprimante, servere, routere), de
utilizatori şi de aplicaţii specifice sunt în creştere.
Numai prin intermediul modulului dedicat Help Desk au fost semnalate și rezolvate de
către personalul tehnic propriu, peste 700 de probleme tehnice (disfuncționalității ale aplicației
jurnalistice, aplicaţiei de e-mail, defectări ale laptopurilor, imprimantelor, stațiilor de lucru etc),
la care se adaugă cele semnalate personal, telefonic sau pe e-mail.
Activitatea compartimentului specializat de achiziţii publice
Achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări s-au efectuat cu respectarea actelor normative
specifice care reglementează achiziţiile publice și a principiilor fundamentale care stau la baza
atribuirii contractului de achiziție publică (liberă concurență, eficiența utilizării fondurilor
publice, transparența, tratamentul egal, confidențialitatea), în baza Programului anual al
achiziţiilor publice.
În anul 2017, activitatea desfășurată de către personalul Serviciului Logistic privind
achizițiile publice a fost auditată de auditorul intern al AGERPRES, iar achizițiile a căror valoare
a depășit 20.000 LEI (cu T.V.A. inclus), au fost monitorizate de către controlorii delegați ai
Ministerului Finanțelor Publice.
De asemenea, în urma controlului efectuat de controlorii Curții de Conturi a României
nu s-au constatat neregularități privind achizițiile publice desfășurate de către AGERPRES, în
calitate de autoritate contractantă.
În vederea transparentizării achiziţiilor publice, AGERPRES a iniţiat în 2017 un număr de
686 achiziţii prin intermediul SEAP.
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Ca urmare a creşterii solicitărilor compartimentelor funcţionale şi a modificării
legislaţiei privind achiziţiile publice, s-a constatat că numărul de personal este insuficient pentru
realizarea achiziţiilor în ritmul solicitat de compartimentele instituţiei, fiind necesară
suplimentarea schemei cu personal specializat, conform art.2 alin(1) din H.G. 395/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.
Activitatea de transport
Din punct de vedere al activităţii de transport Direcția Tehnică - Logistică are ca
responsabilitate asigurarea parcului auto necesar realizării obiectivelor agenţiei (culegerea
informațiilor, a imaginilor foto și video de presă pentru informarea în masă, în țară și în
străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari).
În prezent, Agenția Națională de Presă AGERPRES dispune de un parc auto propriu, stabilit
potrivit legislației in vigoare, compus din 10 autoturisme, din care 2 autoturisme sunt achiziţionate
în anul 2007, iar restul după anul 2014 şi care îndeplinesc condiţiile de siguranţă rutieră.
Aceste autoturisme sunt folosite intensiv, în regim de permanență, conform
procedurilor operaționale stabilite prin Sistemul de Management Integrat.
Aşa cum s-a observat în practică, activitatea AGERPRES necesită deplasări frecvente, în
Bucureşti şi în ţară, ale personalului de specialitate şi ale echipamentelor folosite.
Această situaţie duce la nevoia extinderii parcului auto prin achiziţionarea unor autoturisme
cu capacitate şi putere a motorului mai mari, care să permită şi deplasări pe teren accidentat.
Mai mult decât atât, lipsa unui parc auto potrivit nevoilor pe care AGERPRES le are
pentru realizarea misiunii, ar putea duce la deficienţe in desfăşurarea activităţii şi la
imposibilitatea menţinerii standardelor de calitate ale Agenţiei Naţionale de Presă a statului
român la nivelul celorlalte agenţii de presa europene.
În acest sens, AGERPRES ar avea nevoie de un microbuz, dar conform legislaţiei în
vigoare se interzice autoritatilor si institutiilor publice, indiferent de sistemul de finantare si de
subordonare, să achiziţioneze autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al
căror preţ este mai mare decât contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv T.V.A.
(O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea
unor masuri financiar-fiscale).
Tot în anul 2017 Agenția Națională de Presă AGERPRES a obținut recertificarea sistemului
integrat de management calitate - mediu - sănătate implementat în cadrul instituţiei noastre, în
conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 si OHSAS 18001:2008.
Sistemele de management certificate garantează astfel bunele servicii oferite de
AGERPRES clienților săi, calitatea acestor servicii, grija față de client, dar și față de mediul
înconjurător, de sănătatea și securitatea angajaților.
Trebuie menționat, că reușita acestui audit este rezultatul efortului conjugat al
managementului agenției și al tuturor angajaților, care prin profesionalismul lor au contribuit la
realizarea cu succes a acestui proiect.
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Direcţia Resurse Umane – Salarizare
Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din
cadrul oricărei instituţii, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale,
financiare şi informaţionale.
Resursele umane reprezintă cea mai importantă investiţie a unei organizaţii.
Având ca fundament al întregii activităţii acest principiu de bază, Direcţia Resurse
Umane - Salarizare s-a concentrat şi în anul 2017 pe aprecierea factorului uman ca o resursă
vitală, corelând, într-o manieră integrată, preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare
a capacităţilor şi eforturilor individuale în vederea realizării obiectivelor agenţiei, politica privind
resursele umane cu misiunea şi strategia agenţiei.
Obiectivele urmărite de colectivul Direcţiei Resurse Umane - Salarizare au fost:
- creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;
- reducerea fluctuaţiei personalului;
- creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor;
- perfecţionarea profesională a angajaţilor;
- creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi modernizare a agenţiei.
Activitatea direcţiei s-a desfăşurat în anul 2017, în condiţiile restrictive impuse de
Ordonanţa nr. 3/2017 privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală, prin care
posturile vacante şi temporar vacante au fost blocate până la data de 31.12.2017.
Astfel, până la data intrării în vigoare a Ordonanţei nr. 3/2017 privind unele măsuri
pentru administraţia publică centrală , Direcţia Resurse Umane - Salarizare a pus accentul şi în
anul 2017 pe angajarea de oameni competenţi, tineri, cu reale aptitudini pentru activitatea
specifică unei agenţii de presă.
Au fost organizate 11 de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar
vacante şi 28 de examene de promovare, cu respectarea Regulamentului-Cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice.
Plecându-se de la premisa că numai prin angajarea unor oameni competenţi, dinamici,
AGERPRES poate face faţă concurenţei pieţei media, concursurile organizate au fost de un înalt
grad profesional, cu o largă publicitate, care au asigurat o selecţie riguroasă a candidaţilor.
Folosirea eficientă a potenţialului uman existent în agenţie a constituit pentru
conducerea instituţiei şi pentru Direcţia Resurse Umane - Salarizare un obicetiv prioritar şi în
anul 2017.
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Formarea continuă sau perfecţionarea resurselor umane, condiţie esenţială pentru
reuşita angajaţilor în activitatea profesională, menţinerea eficacităţii lor şi creşterea şanselor
de mobilitate, a stat în atenţia Direcţiei Resurse Umane – Salarizare.
Bazându-se pe acest principiu Direcţiei Resurse Umane – Salarizare s-a concentrat pe
dezvoltarea carierei angajaţilor agenţiei, prioritare fiind următoarele obiective:
- dezvoltarea unei organizaţii flexibilă şi dinamică, capabilă să răspundă obiectivelor
strategice;
- îndrumarea şi susţinerea angajaţilor competitivi pentru atingerea obiectivelor personale
în funcţie de potenţial, nevoile şi aspiraţiile acestora ăn cadul agenţiei;
- elaborarea unor programe de instruire şi formare profesională care să cuprindă toate
formele de dezvoltare a unor competenţe profesionale (formale, non-formale,
informale);
- elaborarea unor programe de dezvoltare a aptitudinilor manageriale destinate
conducătorilor de compartimente pentru familiarizarea acestora cu cele mai noi metode
şi tehnici de conducere, cât şi o înţelegere mai bună a rolului şi responsabilităţilor pe
care le au.
Astfel, 30 de angajaţi ai instituţiei, în anul 2017, au urmat cursuri de perfecţionare
profesională organizate de instituţii de prestigiu în următoarele domenii: jurnalism, limbi
străine, securitate şi guvernare, media, social media, management, financiar, achiziţii publice,
juridic, resurse umane.
În privinţa salarizării, în anul 2017, salariaţii au beneficiat de un cuantum al salariului de
bază stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, gradaţie, la data de 1 august
2016. Veniturile salariale ale personalului au rămas aceleaşi cu cele din anul 2016.
Veniturile insuficiente obţinute combinate cu alocarea de sarcini profesionale
suplimentare datorită blocării posturilor poate contribui la o fluctuaţie accentuată a
personalului.
Măsurile de construcţie bugetară adoptate la nivel naţional care restricţionează plata
orelor suplimentare sunt de natură să provoace perturbări importante ale activităţii instituţiei care,
prin specificul său de a acoperi mediatic toate evenimentele şi manifestările de importanţă
naţională din ţară şi străinătate, desfăşoară o activitate în flux continuu, 24/24, inclusiv sâmbăta,
duminica şi sărbătorile legale.
Compensarea muncii prestate suplimentar de personalul redacţional prin ore libere
plătite în următoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea acesteia, conform art. 122 alin.
1 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a
devenit aproape imposibilă fără a perturba activitatea redacţiilor.
La data de 31 decembrie 2017 Agenţia Naţională de Presă AGERPRES avea ocupate 307
posturi, dintre care 273 posturi de studii superioare şi 34 posturi de studii medii.
Din punct de vedere a repartizării personalului pe activităţi, personalul redacţional şi
tehnic redacţional reprezenta 78% din totalul posturilor ocupate (239 de salariaţi).
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Repartizarea salariaților pe activitați

78%

1%
2%
3%
5%
5%
Personal redacțional

Financiar

6%

Marketing

Tehnic

Administrativ

Resurse Umane

Juridic

Personalul agenţiei este un personal relativ tânăr dacă luăm în considerare faptul că 57%
dintre salariaţii agenţiei au sub 45 ani, dintre care 29% au sub 35 de ani, ceea ce oferă agenţiei
dinamism şi posibilităţi reale de dezvoltare în următorii ani.

Repartizarea personalului pe categorii de vârstă
18%
15%
10%

14%

17%
6%

8%
sub 30 ani

31-35 ani

12%
36-40 ani

41-45 ani

46-50 ani

51-55 ani

56-60 ani

peste 60 ani

Personalul agenţiei era format la data de 31 decembrie 2017 din 179 femei (58%) şi 128
bărbaţi (42%).
La data de 31 decembrie 2017 ponderea posturilor de conducere în totalul posturilor
din AGERPRES era de 12%.
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Pe baza unei planificări raţionale a resurselor umane şi pe baza cadrului legal oferit de
Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Preasă AGERPRES,
cu modificările şi completarile ulterioare şi Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, AGERPRES a urmărit şi
în anul 2017 atragerea şi menţinerea de personal care să corespundă la cel mai înalt grad
cerinţelor unei agenţii moderne de presă.
În activitatea de recrutare a personalului principiile de bază aplicate de Direcţia Resurse
Umane - Salarizare au urmărit:
- competiţia deschisă, prin accesul liber de participare la concurs sau examen a oricărei
persoane care îndeplinea condiţiile cerute de lege pentru ocuparea postului vacant;
- selecţia în funcţie de competenţa psihosocioprofesională, prin stabilirea persoanelor
admise pentru ocuparea posturilor vacante exclusiv pe baza rezultatelor obţinute;
- asigurarea transparenţei prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a
informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului;
- garantarea şanselor egale pentru toţi candidaţii prin aplicarea în mod nediscriminatoriu,
a unor criterii de selecţie clar definite, astfel încât orice candidat să aibă şanse egale la
ocuparea postului respectiv.
Alte activităţi importante ale Direcţiei Resurse Umane - Salarizare au privit gestionarea
dosarelor de personal, organizarea muncii şi salarizarea personalului agenţiei. Putem menţiona
dintre acestea: întocmirea proiectului de stat de funcţii, întocmirea de proiecte de buget cu privire
la cheltuielile de personal, gestionarea bazelor de date, întocmirea contractelor individuale de
muncă precum şi a actelor adiţionale ale acestora, întocmirea actelor necesare pentru evaluarea
performanţelor profesionale ale salariaţilor, actualizarea fişelor de post pentru posturile existente,
înregistrarea modificărilor din contractele individuale de muncă în aplicaţia REVISAL, urmărirea
completării în condiţiile şi termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de avere şi de interese de
către personalul de conducere, întocmirea statelor de plată lunare, eliberarea pentru fiecare
salariat, la termenul prevăzut de lege, a adeverinţei cu veniturile din salariu, eliberarea de
adeverinţe privind drepturile de personal, note de lichidare, soluţionarea unor cereri ale actualilor
şi foştilor salariaţi, întocmirea de diverse situaţii şi analize cerute de conducerea instituţiei sau de
alte instituţii, evidenţa contractelor de asigurare ale salariaţilor la casele de sănătate, eliberarea sau
reţinerea, la încetarea raporturilor de muncă, a legitimaţiilor de serviciu etc.
Printre obiectivele principale ale Direcţiei Resurse Umane - Salarizare se regăsesc, pentru
anul 2018, preocuparea susţinută de concentrare a capacităţilor şi eforturilor individuale în vederea
realizării eficiente a obiectivelor agenţiei, precum şi continuarea aplicarii unor programe recrutare
şi de formare şi perfecţionare profesională în scopul pregătirii salariaţilor pentru evoluţia viitoare a
agenţiei şi atingerea unui maxim de performanţă în realizarea muncii lor.
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Directia Financiară
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a întocmit, în conformitate cu Legea contabilităţii
nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare şi a Legii finanţelor publice
nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare următoarele situaţii financiare:
- Contul de Execuţie Bugetară la 31 decembrie 2017;
- Bilanţul contabil la 31 decembrie 2017;
- Creanţe şi datorii la 31 decembrie 2017.
Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2017, precum şi Contul
de Execuție Bugetară la finele anului 2017, specifice modului de finanţare al AGERPRES,
prevazut la art. 25 din Legea nr.19 / 2003 privind organizarea și funcționarea AGERPRES, cu
modificarile și completările ulterioare, s-au efectuat cu respectarea Normelor Metodologice
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1177 / 2018.
Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza balanţei de verificare sintetice și analitice întocmite
la 31.12.2017 şi a registrului-inventar în care sunt evidenţiate rezultatele inventarierii anuale a
elementelor de activ şi de pasiv.
Execuţia bugetară la 31 decembrie 2017
Pentru anul 2017, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a avut aprobat - în baza Legii
nr. 6 / 2017 - un buget în sumă totala de 21.100 mii lei, la Capitolul 67 «Cultura, recreere si
religie» Subcap.50 «Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei», din care la:
- Cap. 6701 - buget de stat – suma de 18.100 mii lei;
- Cap. 6710 - venituri proprii – suma de 3.000 mii lei.
La rectificarea bugetară, conform OUG. nr. 63 / 2017, prevederile bugetare initiale
aprobate pentru AGERPRES, la Cap. 67.01.50, au fost majorate cu suma de 800 lei, devenind
respectiv 18.900 mii lei. Suplimentarea bugetului AGERPRES cu suma de 800 mii lei, a fost
solicitata si aprobata la Titlul Cheltuieli de Personal. Veniturile proprii ale AGERPRES, nu au
fost modificate fata de cele aprobate initial, respectiv 3.000 mii lei.
Obiectivele AGERPRES sunt centralizate în Programul ”Culegerea, prelucrarea şi
transmiterea informaţiei şi fotografiei de presă”. Acestea au vizat în anul 2017:
1. Creşterea gradului de informare asupra evenimentelor interne şi internaţionale;
2. Asigurarea culegerii, redactării şi transmiterii ştirilor şi fotografiilor de presă
pentru transmiterea promptă de ştiri corecte şi profesionist redactate;
3. Continuarea proiectelor de susţinere a accesului liber şi neîngrădit la informare
a opiniei publice (fluxuri de informaţii gratuite, activităţi de promovare a imaginii
României în lume, parteneriate media);
4. Dezvoltarea de noi servicii media pe suport electronic, multimedia, audio,video;
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5. Dezvoltarea activitatii Redactiei Video si cresterea importantei segmentului
video in cadrul fluxului general de informatii furnizat de agentie;
6. Imbunatatirea si diversificarea continutului materialelor de presa prin
promovarea de proiecte jurnalistice din domenii de larg interes;
7. Dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor agenţiilor de presă europene;
8. Mentinerea numarului de clienţi şi cresterea încasărilor din vânzarea produselor
AGERPRES, pentru realizarea veniturilor proprii programate prin buget, si prin
adaptarea atat la realitatea economica actuala;
9. Extinderea zonei de acoperire şi cooperare în domeniul fotografiei, textului de
presă si video;
10. Valorificarea editoriala a stirilor si imaginilor din arhiva AGERPRES;
11. Imbunatatirea si dinamizarea fluxului de informatii AGERPRES in limba engleza
prin transmiterea celor mai importante stiri din toate domeniile, insotite de
fotografii si chiar de materiale video, reportaje, interviuri care sa reflecte
imaginea obiectiva a realitatii romanesti;
12. Dezvoltarea fluxului de stiri in limba maghiara, deschis in anul 2016 si destinat
publicatiilor si populatiei de etnie maghiara de pe teritoriul tarii noastre;
13. Imbunatatirea imaginii agentiei si cresterea vizibilitatii AGERPRES.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii ale AGERPRES, în anul 2017, s-a realizat
în procent de 85,7 % de la bugetul de stat, şi în procent de 14,3 % din venituri proprii .

A.

La Cap.67.01 “Cultura ,recreere si religie”, Subcap.50 «Alte servicii in domeniul
culturii, recreerii si religiei» - Sume alocate de la bugetul de stat-, AGERPRES a avut deschise până
la finele anului 2017, credite bugetare în valoare totala de 21.900.000 lei, repartizate pe titluri de
cheltuieli, pentru care Contul de executia bugetara la data de 31.12.2017, se prezinta astfel:
- LEI CAP.
67.01
Subcap
50

TITLUL

Prevederi
Bugetare
Initiale
2017

Prevederi
Bugetare
Definitive
2017

Credite
Deschise
2017

Plati
Efective
2017

Procent de
realizare
(%)

0

1

2

3

4

5

6=5/3

CHELTUIELI
BUGET DE STAT
TOTAL

18.100.000

18.900.000

18.900.000

18.674.461

99,8 %

01

CHELTUIELI
CURENTE

18.075.000

18.875.000

18.875.000

18.688.484

99 %

10

CHELTUIELI DE
PERSONAL

15.012.000

15.812.000

15.812.000

15.723.163

99,4 %

670150

197

AGERPRES – Raport anual 2017

20

BUNURI SI
SERVICII

55

3.045.000

3.045.000

3.045.000

2.948.073

96,8 %

ALTE
TRANSFERURI

18.000

18.000

18.000

17.248

95,8 %

70

CHELTUIELI
CAPITAL

25.000

25.000

25.000

24.752

99 %

71

ACTIVE
NEFINANCIARE

25.000

25.000

25.000

24.752

99 %

85

PLATI EFECT. IN
ANII PRECED. SI
RECUP. IN ANUL
CURENT

-

-

-

- 38.888

-

Valoarea cumulata a platilor efectuate de la bugetul de stat, pana la 31.12.2017, a fost
in suma totala de 18.674.461 lei, constituita pe titluri de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
A. CHELTUIELI CURENTE - 18.688.484 lei, din care Titlul:
10. ”Cheltuieli de Personal” - s-au efectuat pana la 31.12.2017, plati in valoare totala
de 15.723.163 lei, reprezentand 84 % din totalul platilor pe buget de stat, din care:
Cheltuieli salariale în bani

12.990.115 lei

C.A.S

1.989.468 lei

Șomaj

62.288 lei

Sănătate

653.952 lei

Contrib.ptr.asig.accidente și boli profesionale
Contrib.ptr.concedii și indemniz.

18.952 lei
8.388 lei

20. “Bunuri si Servicii”,- s-au efectuat pana la data de 31.12.2017, plati in valoare
totala de 2.948.073 lei reprezentand 15,8 % din totalul platilor pe buget de stat, din care:
- 1.013.404 lei reprezinta alimentari la B.C.R, in principal pentru plati externe
(abonamente la agentiile internationale de presa: A.F.P., REUTERS, ITAR-TASS E.F.E,
XINHUA, GMS-EPA, DPA) dar si pentru alte cheltuieli ocazionate de deplasarile externe
in interesul serviciului;
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-

1.934.669 lei reprezinta plati la furnizorii interni de servicii incluzand utilitati sediu
central si sedii corespondenti judeteni, telefonie fixa si mobila sediu si corespondenti
judeteni, internet, servicii de paza sedii, materiale si prestari servicii cu caracter
functional.

55. “Transferuri” - s-a efectuat o plata in valoare de 17.248 lei reprezentand
echivalentul a 4.000 CHF - cotizatie anuala la “Alianta Europeana a Agentiilor de Stiri” (E.A.N.A)
pe anul 2017 - reglementata prin HG.443/1995.
B. CHELTUIELI DE CAPITAL - s- au efectuat plati pana la data de 31.12.2017, in valoare
de 24.865 lei, reprezentand achizitionarea de soft-uri pentru protectia echipamentelor
informatice si dezvoltarea site-ului AGERPRES, cu respectarea legislatiei in vigoare.
B. La Capitolul 67.10.50 “Activitate finantata integral din venituri proprii”, Contul de
execuţie bugetară la data de 31.12.2017 se prezintă astfel:
- LEI Prevederi
anuale
initiale
2017
5

Prevederi
anuale
definitive
2017
6

Realizat
2017

Procent de
realizare
%

7

8=7/6

Cap.

Sub
cap.

Titlu

1

2

3

0001

10

VENITURI PROPRII –
TOTAL VENITURI

3.000.000

3.000.000

2.956.166

98,5 %

0002

10

1. VENITURI CURENTE

3.000.000

3.000.000

2.956.166

98,5 %

3.000.000

3.000.000

2.956.166

98,5 %

2.950.000

2.950.000

2.942.385

99,7 %

2.950.000

2.950.000

2.942.385

99,7 %

2.950.000

2.950.000

2.942.385

99,7 %

DIVERSE VENITURI

50.000

50.000

13.781

27,6 %

50

Alte venituri

50.000

50.000

13.781

27,6 %

50

CULTURA,RECREERE SI
RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI

3.000.000

3.000.000

1.946.788

64,9 %

CHELTUIELI CURENTE

2.400.000

2.400.000

1.417.909

59,1 %

3300
3310
08

3610

6710

4

C. VENITURI
NEFISCALE
C2. VÂNZĂRI DE
BUNURI ŞI SERVICII
VENITURI DIN
PRESTĂRI DE SERVICII
ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
Venituri din prestări
servicii

2900

3310

Denumire indicator

01
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20
70
71
85

TITLUL II
BUNURI ŞI SERVICII
CHELTUIELI DE
CAPITAL
TITLUL XII
ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECT. IN ANII
PRECED. SI RECUP.
IN ANUL CURENT

2.400.000

2.400.000

1.417.909

59,1 %

600.000

600.000

529.291

88,2 %

600.000

600.000

529.291

88,2 %

- 412

-

Analiza execuţiei bugetare la Cap. 67.10
VENITURILE PROPRII (extrabugetare) totale, pe care agentia le-a incasat efectiv in
perioada 1.01 – 31.12.2017, se ridica la cifra totala de 2.956.166 lei, si reprezinta un grad de
realizare de 98,5 % fata de prevederile bugetare anuale definitive la venituri, pe anul 2017, si o
scadere cu 5,2 % fata de incasarile cumulate realizate din venituri proprii ale institutiei, in anul 2016.
Veniturile realizate, in suma de 2.956.166 lei, s-au constituit in baza art.25 alin.(2) din
Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES,
cu modificarile si completarile ulterioare si provin din: servicii prestate, vanzarea de informatii,
fotografii, imagini video, documentare si publicatii proprii, activitati de legatorie si tipografie,
publicitate, se compun din:
- 2.942.385 lei “Venituri din prestari de servicii si alte activitati” - Cap.331008;
- 13.781 lei - Alte venituri incasate din penalitati calculate legal de Agerpres la
facturile achitate de clienti cu intarziere, si se inregistreaza in contul 7510400
«Diverse venituri» - Cap.361050 .
La sfârşitul anului 2017, AGERPRES a înregistrat un număr total de 706 clienţi/utilizatori, fata
de 698 clienti in 2016 ,din care 204 clienti mass-media si 502 clienti non-media .
Dinamica veniturilor proprii realizate de AGERPRES în anul 2017 comparativ cu anul 2016 şi
ponderea acestora pe categorii de produse si servicii, in anul 2017, se prezintă după cum urmează:
Nr.
Crt.

Tipul produsului

Incasari
realizate

Incasari
realizate

Pondere
in total

2016
( MII LEI )

2017
( MII LEI )

2017
(%)

1.249

1.209

41 %

1

Ştiri în timp real

2

Monitorizari ( presa, audio, video)

825

824

28 %

3

Servicii foto

317

279

9,5 %

4

Buletine (zilnice, săptămânale, lunare)

207

153

5%

5

Servicii externe

143

126

4%
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6

Diverse (documentare, publicitate,
penalitati, etc.)

178

215

7%

7

Servicii la cerere si selectii online

125

107

4%

8

Fluxuri specializate

49

28

1%

9

Agenda Institutii si Organizatii

24

15

0,5 %

3.117

2.956

100 %

TOTAL VENITURI

Conform art.25(3) din Legea nr.19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (art.15
OUG. nr. 83 / 2014 ), Veniturile realizate de AGERPRES se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor
cu bunuri si servicii, exclusiv a utilitatilor si serviciilor de paza si a celor cu curatenia aferente spatiilor
aflate in patrimoniul sau folosinta AGERPRES, precum si pentru cheltuieli de capital.
Valoarea cumulata a platilor efectuate din venituri proprii, pana la finele anului bugetar
2017, a fost in suma totala de 1.946.788 lei, constituita pe titluri de cheltuieli, dupa cum urmeaza:
A.
CHELTUIELI CURENTE - 1.417.909 lei, din care Titlul:
20. «Bunuri si servicii»,- s-au efectuat pana la data de 31.12.2017, plati in valoare
totala de 1.417.909 lei, reprezentand 73 % din totalul platilor din venituri proprii, din care:
- 93.968 lei - reprezinta alimentari in B.C.R pentru plati externe reprezentand
cazari si transport si alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru deplasari in
strainatate in interesul serviciului si comisioane bancare;
- 1.323.941 lei reprezinta plati la furnizorii interni de produse si servicii incluzand
materiale, piese de schimb si obiecte de inventar pentru buna functionare a
agentiei, reparatii si carburanti auto, cazari si transport pentru deplasari interne
in interesul serviciului, perfectionare profesionala ,alte cheltuieli ).
B.
CHELTUIELI DE CAPITAL - 529.291 lei, din care Titlul:
71. « Active nefinanciare » - s- au efectuat plati cumulate pana la data de 31.12.2017,
in valoare totala de 529.291 lei, reprezentand 27 % din totalul platilor din venituri proprii. Sau achiziţionat de la Poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii - dotări independente”, echipamente
foto, video, computere portabile, echipament de protectie a retelei de calculatoare, in suma
totala de 296.985 lei, 1 autoturism in valoare de 56.488 lei ,de la Poziţia ”Alte cheltuieli de
investiţii - dotări independente”, precum si programe informatice constand in dezvoltarea
paginii de internet a AGERPRES, in suma de 175.818 lei, in conformitate cu “Lista de investitii a
AGERPRES pe anul 2017”, aprobată de ordonatorul principal de credite.
Angajamentele şi obiectivele, asumate de Agentia Nationala AGERPRES în anul 2017,
au fost realizate cu încadrarea în fondurile alocate de la bugetul de stat si incasarile obtinute
prin activitatea finantata din venituri proprii, acestea fiind utilizate pe baza unei bune gestiuni
financiare, cu respectarea indicatorilor clasificatiei bugetare si a principiilor de eficienta
economicitate si legalitate.
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Serviciul Ombudsman
Înfiinţarea Serviciului OMBUDSMAN a fost adusă la cunoştinţa publicului în data de 19
decembrie 2013 printr-un comunicat de presă în care erau precizate principiile în baza cărora
funcţionează: Integritatea, Independenţa, Obiectivitatea, Transparenţa şi Comunicarea,
propunându-şi să ofere rezolvări echitabile plângerilor cetăţenilor, organizaţiilor, instituţiilor
transmise Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
De asemenea, prin activităţile prestate, Serviciul Ombudsman susţine promovarea unui
jurnalism de calitate, prin respectarea Codului Deontologic al Jurnalistului, document anexat
Contractului Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES, şi postat pe site-ul instituţiei la adresa
agerpres.ro. Nu în ultimul rând, Serviciul Ombudsman a răspuns şi la solicitările făcute în baza
Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, încercând să ofere răspunsuri cât mai
clare şi pertinente la întrebările primite.
Serviciul Ombudsman nu s-a abătut de la principiile stabilite încă de la funcţionarea sa
şi a reuşit să soluţioneze în mod echidistant mai multe cazuri şi să întărească încrederea în
AGERPRES a cetăţenilor şi a societăţii civile.
Prin monitorizarea zilnică a evenimentelor şi apariţiilor în presă despre AGERPRES,
Serviciul Ombudsman a reuşit să intervină eficient pentru aplanarea unor situaţii care afectau
deontologia profesională şi chiar independenţa editorială a instituţiei. Nu în ultimul rând, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 233/2002, a
soluţionat mai multe sesizări venite de la cetăţeni.
Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
infomaţiile de interes public, Serviciul Ombudsman a soluţionat mai multe cereri, oferind în
termenul legal răspunsuri complete despre activitatea agenţiei.
În perioada 01.01 2017 – 31.12.2017, Serviciul Ombudsman al ANP AGERPRES a
desfășurat activitățile specifice, astfel:
Monitorizarea zilnică a articolelor apărute în presă, referitorare la activitatea instituției;
Răspunsuri la solicitări de informații de interes public, în baza legii nr. 544/2001:
În data de 12 ianuarie 2017, Serviciul Ombudsman a primit o cerere formulată în baza
legii 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes public, de la Institutul pentru
Politici Publice. Prin respectiva adresă, se solicitau unele informaţii privind o achizitie directă
efectuată de către Direcţia Tehnică Logistică, în data de 31.05.2016. Prin adresa nr.08 din
27.01.2017, după consultarea Direcţiei Logistice, au fost puse la dispoziţie petentului IPP, toate
informaţiile de interes public solicitate (valoarea estimată a achiziţiei, valoarea totală a
achiziţiei, metoda de achiziţie folosită, cantitatea de produse achizitionate, pretul unitar al
achizitiei şi copie după documentele fiscale).
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În data de 23.06.2017, Serviciul Ombudsman a primit o cerere formulată în baza legii
544/2001, din partea domnului C.M.D. Prin această adresă, petentul dorea să îl informăm asupra
legislaţiei aplicabile ANP Agerpres. În data de 28.06.2017, s-a formulat un răspuns către petent, prin
care i s-au furnizat acestuia toate informaţiile solicitate.
În data de 20.04.2017, Serviciul Ombudsman a primit o cerere formulată în baza legii
544/2001, din partea petentei B.P., în calitate de editor – coordonator al publicatiei Monitorul de
Cluj. Prin aceasta solicitare, ni se cereau unele informaşii referitoare la activitatea corespondentilor
ANP Agerpres din judetul Cluj. După consultarea Direcţiei Resurse Umane, s-a formulat un răspuns
către petentă, prin care se furnizau acesteia toate informaţiile cerute.
În data de 3.07.2017, Serviciul Ombudsman a primit o nouă solicitare din partea petentului
C.M.D. Prin această nouă adresă, petentul cerea informaţii privind procedurile interne prin
intermediul cărora sunt filtrate şi difuzate comunicatele organizaţiilor. În urma solicitării unui punct
de vedere din partea redactorului şef al agenţiei, s-a formulat un răspuns către petent, care a fost
transmis către acesta în data de 13.07.2017. Prin adresa transmisă de către Serviciul Ombudsman,
s-au transmis către petent toate informaţiile necesare referitoare la datele solicitate prin cererea
mai sus menţionată.
Răspunsuri la sesizări/petiții primite din partea cetățenilor, în baza OG nr. 27/2002
Serviciul Ombudsman a întocmit și a transmis răspunsurile destinate cetățenilor care s-au
adresat instituţiei cu diverse solicitări și sesizări.Pe parcursul anului 2017, au existat diverse solicitări
adresate Serviciului Ombudsman.
Astfel:
În data de 17.09.2017, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea dlor. M.C. şi E.
M. Prin respectiva adresă, aceştia cereau eliminarea unui articol de pe site-ul Agerpres. După
consultarea redacţiei ştiri centrale, s-a formulat un răspuns către petenţi, în data de 25.09.2017.
Întrucât respectivul articol era redactat în baza unui comunicat oficial transmis de către DNA, s-a
apreciat că nu era necesară şi nici oportună eliminarea articolului din fluxul informaţional, în acest
sens fiind formulat şi răspunsul Serviciului Ombudsman către petenţi.
În data de 23.11.2017, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea dlui. R.M. Prin
respectiva cerere, petentul solicita Agenţiei ştergerea unei ştiri care se referea la domnia sa, de pe
site-ul Agerpres. Ca urmare a acestei solicitări, în data de 24.11.2017, am formulat o solicitare către
conducerea agenţiei, prin care am cerut eliminarea de pe site a respectivei informaţii, în baza
articolului 7 şi al art.10 din Codul Deontologic anexat la Contractul Colectiv de Muncă încheiat la
nivelul ANP Agerpres.
În data de 14.06.2017, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea dnei. F.V.
Întrucât prin respectiva adresă, petenta făcea trimitere la unele nereguli în legătură cu un contract
de muncă încheiat cu un angajator din judeţul Timiş, s-a formulat un răspuns către doamna F.V., în
data de 28.06.2017. Prin adresa nr.17/28.06.2017, Serviciul Ombudsman a răspuns petentei, în
sensul redirecţionării, retransmiterii semnalării respectivelor eventuale nereguli către organele în
măsură a constata aspectele semnalate, respectiv Inspectoratul
Teritorial de Muncă din raza teritorială a firmei unde a fost încheiat contractul individual de
muncă sau, după caz, către Inspecţia Generală a Muncii.
203

AGERPRES – Raport anual 2017

Redirecționare diverse comunicate de presă și informări:
În perioada ianuarie – decembrie 2017, am redirecționat un numar de: 21comunicate către
Redacția știri interne, 6 comunicate către Direcția Marketing – Serviciul Vânzări, 3 comunicate către
Redacția Ştiri economice, 2 comunicate către Redacţia Online. Respectivele comunicate proveneau de
la diverse instituții publice sau private, cetățeni, cititori, cât și de la clienți sau potențiali clienți ai Agenției.
Participare la diverse activități:
Reprezentanţi ai Serviciului Ombudsman au participat la diverse seminarii, conferinţe,
congrese, organizate de diverse instituţii şi organizaţii din domeniul media - Federaţia Europeană a
Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Centrul pentru Jurnalism Independent, Active
Watch, etc. - pe teme privind deontologia profesională şi libertatea de exprimare, privind dreptul
publicului de a fi informat corect, în spiritul adevărului.
De asemenea, Servciul Ombudsman s-a implicat activ în Proiectul ReStart – pentru un
jurnalism de calitate inițiat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind în parteneriat cu Agenția
Nationala AGERPRES, cotidianul Bursa, Universitatea Danubius Galați, Universitatea "Ovidius" din
Constanța, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Universitatea de Studii
Europene, Universitatea Libera Internaționala din Moldova — ULIM.
"ReStart" este un proiect inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative — promovat
de Federația Internațională a Jurnaliștilor şi este un mijloc important de promovare a unui jurnalism
de calitate în societatea românească.
Obiective 2018
Serviciul Ombudsman își propune și pentru anul 2018 să răspundă cu aceeaşi solicitudine
la cererile venite din partea cetățenilor, companiilor, instituțiilor, în spiritul principiilor care îl
guvernează: Integritatea, Independenţa, Obiectivitatea, Transparenţa şi Comunicarea.
Pe parcursul anului 2017, a existat un echilibru intre numarul solicitărilor și a petițiilor de
natură diversă, raportat la numărul solicitărilor pe legea 544/2001, așa cum rezultă și din
următoarea pictogramă:

petitii
43%
cereri pe legea
544
57%
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Datorită creșterii vizibilității site-ului Agerpres și Serviciul Ombudsman s-a bucurat de o
vizibilitate tot mai bună. O serie de comunicate și informări au fost primite direct de către
Serviciul Ombudsman, iar noi le-am redirecționat către redacțiile instituției, așa cum reiese din
pictograma următoare:
redactia
online
6%

mailuri redirectionate

stiri economice
9%

marketing
19%

stiri interne
66%
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Serviciul Imprimare – Expediţie
Serviciul Imprimare – Expediție are ca principală sarcină tipărirea și multiplicarea
buletinelor AGERPRES, tipărirea materialelor promoționale – mape prezentare, broșuri
prezentare, calendare, agende, notes-uri – și expedierea corespondenței, coletelor și a
produselor finite ale agenției.
Și în acest an s-a reusit tipărirea în cadrul Serviciului Imprimare-Expediție a materialelor
promoționale pentru evenimentele la care AGERPRES a fost organizator sau partener.
În 2017 s-au executat:
- 7.000 tipizate - deconturi centralizate, acordare avans, ordine de deplasare,
disponibilități de plată, borderouri pentru OP25;
- 3.250 cărți de vizită;
- 1.295 broșuri;
- 1.010 ecusoane;
- 1.600 file necesare instruirii personalului pentru situații de urgență;
- 1.200 carnețele;
- 710 calendare birou și perete;
- 500 flyere;
- 300 scrisori, invitații și etichete;
- 200 călăreti diverse evenimente;
- 130 caiete de curs și materiale de curs;
- 115 rapoarte anuale AGERPRES;
- 100 vouchere;
- 95 materiale de promovare;
- 85 mape de prezentare la care se adaugă și interioarele;
- 40 diplome absolvire cursuri;
- 24 dosare legate pentru Serviciul Audit Public Intern, Direcția Financiară și Direcția
Resurse Umane-Salarizare;
- 17 mape acte;
- Buletine zilnice, săptămânale și lunare, afise, registre;
- Materiale printate si plastifiate pentru interviuri cu personalitati artistice și sportive;
- Alte printuri și lucrari de legatorie pentru redacții.
Departamentul Expeditie se ocupă cu expedierea corespondenței, coletelor agenției și a
produselor finite către clienți. În funcție de tipul expedierii se folosesc serviciile Poștei Române
prin OP 25, ale Poștei Speciale, firme de curierat rapid, cursă sau căsuța AGERPRES.
În 2017, s-au efectuat 3.072 expedieri interne, 243 expedieri cu Poșta Specială, 65
expedieri externe, 560 expedieri prin cursa, 280 prin casuța AGERPRES și 20 prin firme de
curierat rapid. S-au mai intocmit 105 avize, 60 bonuri de consum și 13 note de intrare recepție.
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