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AGERPRES în 2018
Anul 2018 a fost pentru AGERPRES unul al premierelor jurnalistice, realizarea unui filmdocumentar “Marea Unire – România, la 100 de ani”, dedicat Marii Uniri, prezentarea, în ţară
şi peste hotare, a expoziţiei de fotografie “România: Evoluţie”, precum şi lansarea paginii de
Instagram - 100 de România.
Cele mai reprezentative proiecte, în 2018, ale Agenţiei Naţionale de Presă au reflectat
un moment istoric pentru România – aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire.
Pentru că AGERPRES, o instituţie care în 2019 împlineşte 130 de ani de activitate, a
înţeles pe deplin faptul că rolul său nu este doar acela de transmitere corectă şi imparţială a
informaţiilor la zi, ci şi de promovare, la nivel naţional şi internaţional, a valorilor româneşti şi a
autenticităţii, echipa Agenţiei Naţionale de Presă a ales să marcheze prin proiecte speciale
Centenarul Marii Uniri.
Astfel, în februarie 2018, AGERPRES a lansat documentarul video “Marea Unire –
România, la 100 de ani”.
La evenimentul de lansare a documentarului, special conceput pentru sărbătorirea
Centenarului, au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteța Sa
Regală Principesa Maria, membri ai Corpului Diplomatic, parteneri ai agenției, presa centrală,
dar și protagoniști ai documentarului.
Documentarul „Marea Unire - România, la 100 de ani” este o invitaţie 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.
În cadrul evenimentului din februarie a fost prezentată și Expoziția de fotografie
România: Evoluție, care cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției AGERPRES, cele mai bune
imagini care ilustrează evoluția României, realizate în ultimii ani de către fotoreporterii Agenției
Naționale de Presă, dar și imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează
personalități precum Regele Ferdinand I și Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia
Comăneci. Fotografiile din arhiva AGERPRES reflectă viața cultural-artistică, politică și
sportivă a țării, înfățișând personalități precum Maria Tănase și George Enescu.
Totodată, AGERPRES a realizat și un album cu același nume, o ediție specială pentru
Centenarul Marii Uniri, care conține 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole:
Arhivă, Revoluție, Evoluție.
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La sfârşitul lunii februarie, Agenția Națională de Presă AGERPRES, Ambasada României
în Republica Moldova și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu" de la Chișinău au organizat
premiera în Republica Moldova a documentarului video „Marea Unire - România, la 100 de
ani”, la Centrul Cultural Odeon din Chișinău.
În mai 2018, documentarul a fost prezentat şi la Ambasada României din SUA, la fel și
expoziția de fotografie România: Evoluție. Cu ocazia Zilei Porților Deschise la Ambasadă, peste
4.000 de americani au vizitat ambasada României și expoziția AGERPRES.
După Statele Unite ale Americii, a urmat prezentarea documentarului şi a expoziţiei foto
AGERPRES şi în Austria, la Viena, cu ocazia evenimentului „Viena- Centenarul-Marii Uniri 2018”,
desfășurat în perioada 25-27 mai.
În iunie, atât filmul documentar cât şi expoziţia au ajuns în Spania, la Madrid. AGERPRES
a prezentat, la Ambasada României în Regatul Spaniei, documentarul video „Marea Unire România, la 100 de ani”, iar la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene din Madrid, expoziția
de fotografie România: Evoluție.
De asemenea, AGERPRES a lansat la data de 29 iunie 2018, la sediul Institutului Cultural
Român din Beijing, China, expoziția de fotografie România: Evoluție și filmul documentar
Marea Unire – România, la 100 de ani. Peste 70 de cetățeni chinezi au vizionat materialele
AGERPRES special dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, în cadrul acestui eveniment,
dar și în cadrul celui similar, organizat la Tianjin.
În septembrie 2018, Agenția Națională de Presă AGERPRES a prezentat, la Praga,
expoziția de fotografie România: Evoluție și documentarul video „Marea Unire - România, la
100 de ani”, cu ocazia Sărbătorii Românilor din Republica Cehă (ediția a IX-a).
După Praga, cele două produse marca AGERPRES au fost prezentate şi la Londra, Zagreb,
Lisabona.
Atât filmul documentar cât şi expoziţia fotografică au fost prezentate şi în multe localităţi
din ţară, precum Oradea, Galaţi, Târgu-Mureş, Reghin, Braşov sau Constanţa.
Agenția Națională de Presă AGERPRES a încheiat un acord de parteneriat cu R.A.D.E.F
RomaniaFilm, în urma căruia filmul documentar Marea Unire - România, la 100 de ani a fost
difuzat în cinematografele companiei din întreaga țară, începând cu ziua de 24 august, până la
finalul anului 2018. Intrarea a fost liberă pentru toate proiecțiile.
Tot în marja celebrării a 100 de ani de la Marea Unire, AGERPRES a lansat, în luna martie,
proiectul editorial #CentenarDiplomatic.
Acest proiect conţine interviuri atât cu ambasadori români, cât şi cu şefi ai misiunilor
diplomatice străine acreditaţi la Bucureşti, în contextul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.
Pe lângă proiectele realizate sub egida Anului Centenar, AGERPRES a lansat şi o serie de
proiecte ce vizează domenii de interes public, precum economie, cultură sau viaţă sportive.
În acest sens, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat, în luna martie a anului
2018, proiectul editorial #BugetInteligent, care conţine o serie de articole ce abordează
subiecte despre educaţia financiară din România, precum şi sfaturi şi sugestii despre
gestionarea banilor proprii, economisire şi creditare, opţiuni de investiţii.
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Securitatea cibernetică a fost şi ea în atenţia AGERPRES. În toamna anului 2018,
AGERPRES a organizat, împreună cu CERT-RO Cursul de securitate cibernetică pentru jurnalişti.
Jocurile Olimpice din 2018, care s-au desfăşurat în perioada 9-25 februarie, au fost şi ele
reflectate în fluxurile AGERPRES. Redacţia Ştiri Sportive a difuzat o serie de materiale
documentare, unele preluate de la Redacţia Documentare, de prezentare a competiţiei, cu
ediţiile precedente, rezultatele sportivilor români, delegaţia României pentru întrecerile din
Coreea de Sud, un ghid al disciplinelor sportive, programul competiţiilor. AGERPRES a fost
singura agenţie din România prezentă la PyeongChang, cu un fotoreporter.
Şi Cupa Mondială de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie) a fost relatată prin 1.559 materiale,
1.538 externe şi 21 interne. Evenimentul a cuprins şi un proiect special realizat împreună cu
Redacţia Online, prezentarea livetext a finalei competiţiei, o iniţiativă în premieră, care s-a
dovedit a fi o reuşită şi care poate fi repetată cu succes, chiar şi în condiţiile limitărilor impuse
de site.
O premieră în 2018 este reprezentată de faptul că AGERPRES a fost partener media al
evenimentului care a marcat finalul de mandat al ambasadorului britanic Paul Brummell.
Ambasada Marii Britanii la Bucureşti și Agenția Națională de Presă AGERPRES au încheiat
un parteneriat pentru acoperirea media a conferinţei de presă care marchează finalul de
mandat al ambasadorului britanic Paul Brummell în România. Aceasta a avut loc la data de 5
iulie.
AGERPRES, în calitate de partener media al evenimentului, a realizat materiale video şi
foto, precum şi texte de la eveniment. De asemenea, ES Ambasadorul Brummell a acordat
redactorilor AGERPRES un interviu legat de finalul său de mandat.
Tot în 2018, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a încheiat un acord de parteneriat cu
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și cu Muzeul
Memorial al Holocaustului din Statele Unite, în scopul stabilirii, implementării şi diseminării
informaţiilor şi activităţilor dedicate istoriei şi înţelegerii Holocaustului.
Din iulie 2018, AGERPRES a devenit membră în Comitetul Național al Proiectului
European Live Skills, iniţiat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, alături de Federaţia
Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, British Council şi alţi parteneri din Bulgaria, Grecia şi
Marea Britanie.
O realizare a anului 2018 o reprezintă şi faptul că în perioada 25-27 aprilie a avut loc,
pentru prima dată în România, conferința EANA, AGERPRES fiind coorganizator. Tema
conferinței, Agenţii de Presă şi Pieţe în Schimbare - Strategii pentru Dezvoltarea Noului Conţinut,
a fost dezbătută de peste 40 de directori, președinți și redactori șefi ai agențiilor de presă
membre EANA.
În ceea ce priveşte recunoaşterea eforturilor depuse de jurnaliştii AGERPRES, într-un an
cu o schema de personal redusă, menţionăm faptul că AGERPRES a primit Premiul de excelenţă
la Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe.
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Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit pe 15 martie Premiul pentru excelenţă în
gestionarea drepturilor de autor şi pentru educarea cititorilor şi a clienţilor, la Gala Drepturilor
de Autor şi a Drepturilor Conexe, la categoria Mass-Media.
„Aşa cum Agenţia Naţională de Presă AGERPRES apreciază drepturile de autor,
proprietatea intelectuală, ar trebui ca fiecare dintre noi să considere proprietatea intelectuală
o amprentă, o amprentă care trebuie respectată şi protejată”, a spus Claudia Nicolae, director
general adjunct al Agenției.
Din juriu au făcut parte: Viorel Roş, Președintele Asociaţiei Dreptul Proprietăţii
Intelectuale, Flavius Baias, decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Bucureşti, şi Mihai
Acsinte, Chief Legal & Ethics Officer al Grupului Renault România.
În luna noiembrie, AGERPRES a câştigat pentru a paisprezecea oară Trofeul la secţiunea
Agenţii de presă acordat de organizatorii Târgului Internaţional Gaudeamus – Carte de
învăţătură.
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Redacţia Ştiri Interne
Anul 2018 a avut o semnificaţie specială şi istorică pentru România – marcarea a 100 de
ani de la Marea Unire. La nivel central şi local, au avut loc, pe parcursul întregului an, o serie de
evenimente dedicate celebrării Centenarului Marii Uniri. Toate aceste evenimente au fost
reflectate de redactorii Ştiri Interne, din Bucureşti şi din judeţe, în ştiri, interviuri, reportaje.
Un alt moment semnificativ pentru societatea românească l-a constiuit pregătirea
preluării, începând cu 1 ianuarie 2019, a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene.
Cu acest prilej, au fost organizate o serie de manifestări premergătoare preluării efective a
Preşedinţiei Consiliului UE. AGERPRES a reflectat în fluxurile sale toate aceste evenimente.
Dincolo de preocuparea pentru cele două momente istorice, redacţia Ştiri Interne şi-a
continuat obiectivul, acela de a informa în masă, cu respectarea deplinei obiectivităţi,
materialele de presă prezentând echidistant realităţile vieţii social-politice şi cultural-ştiinţifice
şi promovând valorile democratice, civice şi morale.
Însă, fiind vorba despre un an special, 100 de ani de la Marea Unirea, redactorii şi
corespondenţii AGERPRES au acordat o atenţie deosebită reflectării pe fluxul agenţiei a
evenimentelor dedicate acestui moment istoric.
Au fost acoperite jurnalistic evenimentele majore – manifestările dedicate Anului
Centenar, proteste din toată ţara, activităţiile unor comisii parlamentare -, atât prin ştiri
factuale, grupaje, sinteze şi interviuri. Principiile care au guvernat politica editorială a Redacţiei
Ştiri Interne au fost, ca de fiecare dată, echidistanţa şi pluralismul opiniilor.
Redacţia Ştiri Interne a difuzat pe fluxurile proprii aproximativ 48.000 de materiale de
presă, dintre care în Bucureşti aproximativ 25.000, în condiţiile în care, în 2018, schema de
personal a fost mai redusă.
În 2018, au fost realizate de redactorii şi corespondenţii judeţeni aproximativ 40 de
interviuri, difuzate pe fluxurile AGERPRES, cu oameni politici, membri ai Guvernului,
ambasadori, şefi de instituţii, ambasadori, 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.
De asemenea, în 2018 au fost realizate zeci de grupaje care au relatat proteste din
Capitală şi din ţară, dar şi despre acţiuni dedicate unor evenimente.
Redacţia Ştiri Interne a realizat o serie de proiecte editoriale ce au vizat domenii variate,
de la sănătate, la educaţie, cultură sau politică.
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*** #mediclaraport
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat în aprilie 2017 proiectul editorial
"#mediclaraport".

De la medicină internă, la chirurgie plastică, "#mediclaraport" a adus în atenţia cititorilor
probleme la zi, noutăţi în domeniu şi sfaturi.
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Materialele cuprinse în proiectul "#mediclaraport" au fost difuzate, din 2017, în zilele
de marţi, pe fluxul ‘Sănătate’.

Temele reflectate în materialele realizate de jurnaliştii AGERPRES au fost variate, de la
probleme de nutriţie, la aşa-numitele boli de sezon, informaţii despre vaccinuri sau despre noi
descoperiri în domeniul medical.
*** #tradiţIE
În ultimii ani, Redacţia Ştiri Interne a decis să marcheze Ziua Universală a Iei - 24 iunie
printr-o serie de materiale dedicate acestei piese emblematice a costumului popular naţional.
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AGERPRES – Raport anual 2018

În fiecare an a existat o tematică, de la felul în care ia poate fi considerată un ambasador
al României, până la felul în care motivele populare româneşti au fost reinterpretate pe diferite
piese vestimentare moderne. În 2018, Anul Centenarului, s-a dorit reliefarea ideii de tradiţie,
de transmitere din generaţie în generaţie a modului de confecţionare a iei.

În materialele AGERPRES, difuzate pe parcursul lunii iunie, a fost evidenţiat faptul că ia
reprezintă un simbol tradiţional al culturii române.
Redactorii AGERPRES au arătat cum a evoluat modul de confecţionare a iei, de la cele
mai simple cusături, până la împodobirea cu pietre preţioase.
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AGERPRES – Raport anual 2018

*** #CentenarulMariiUniri
2018 – Anul Centenarului Marii Uniri a fost marcat de către AGERPRES prin ştiri dedicate
acestui eveniment important din istoria ţării. Redactorii AGERPRES au fost prezenţi la
evenimentele dedicate Marii Uniri, realizate de diferitele instituţii centrale sau locale şi au
realizat materiale ce au fost marcate prin haştagul respectiv.

Dincolo de difuzarea de materiale de la evenimente organizate de alte instituţii,
AGERPRES a realizat şi materiale proprii, interviuri sau reportaje cu personalităţi care au readus
în actualitate povestea Marii Uniri.
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AGERPRES a difuzat peste 500 de materiale jurnalistice, în cursul anului 2018, cu
tematica Marii Uniri.

Evenimentele festive care au avut loc, în Bucureşti şi în ţară, pe 1 Decembrie 2018 au
fost reflectate în fluxurile AGERPRES.
Astfel, pe 1 Decembrie, au fost difuzate aproximativ 100 de ştiri cu privire la
evenimentele care au fost dedicate Zilei Marii Uniri.
În colaborare cu Redacţiile Foto şi Video, toate ceremoniile militare, culturale sau
religioase dedicate Marii Uniri s-au regăsit pe fluxurile agenţiei pe data de 1 Decembrie 2018.
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***#CentenarDiplomatic
În martie 2018, în colaborare cu Redacţiile Externe şi Ştiri pentru Străinătate, AGERPRES
a lansat proiectul editorial #CentenarDiplomatic care conţine interviuri, atât cu ambasadori
români, cât şi cu şefi ai misiunilor diplomatice străine acreditaţi la Bucureşti, în contextul
aniversării a 100 de ani de la Marea Unire.

În interviurile realizate au fost abordate şi teme de actualitate internă şi externă.
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Materialele au fost publicate pe fluxurile Bucureşti, Politic, Politic Ex, România în Lume,
Ora Europei şi pe site-ul AGERPRES la rubrica special dedicată proiectului #CentenarDiplomatic.

În total, au fost realizate peste 40 de interviuri cu ambasadori români şi străini.
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#ClădirileRomânieiCentenare
În iunie 2018, AGERPRES a lansat proiectul #ClădirileRomânieiCentenare, ce aduce în
prim plan construcţii istorice care, dincolo de arhitectură, ascund poveşti din timpuri intrate în
legendă.

Scopul proiectului este acela de a promova monumente uitate sau insuficient cunoscute,
într-un an aniversar, în care România a sărbătorit 100 de ani de la Marea Unire.
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Edificiile care fac obiectul reportajelor AGERPRES sunt ridicate, în mare parte, în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului XX. Ele oglindesc, prin arhitectura
lor, principalele mişcări artistice din epoca respectivă.

Materialele realizate de jurnaliştii AGERPRES sub această tematică sunt difuzate pe
fluxurile Cultură-Media, Bucureşti, Muntenia, Moldova şi Transilvania.
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*** #UnicÎnEuropa
Proiect continuat din 2017, #UnicÎnEuropa a urmărit promovarea unor locuri din
România ale căror particularităţi le fac inedite, dar şi a unor oameni care, prin inventivitatea lor,
au reuşit să creeze lucruri unice în Europa.

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

Toate au fost creionate de către corespondenţii AGERPRES în proiectul editorial
#UnicÎnEuropa prin reportaje şi imagini menite să facă cititorii să (re)descopere România.
***#RomâniaPremiantă
Lansat în primăvara anului 2018, #RomâniaPremiantă este un proiect prin care
AGERPRES îşi propune să prezinte tineri români excepţionali, medaliaţi la olimpiade
internaţionale sau concursuri de anvergură, bursieri la universităţi de renume din străinătate.
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În reportajele realizate de redactorii AGERPRES se poate afla ce anume îi motivează pe
tinerii “premianţi”, cine şi cum le-a descoperit şi dezvoltat interesul pentru domeniul în care fac
performanţă, cum se raportează la societatea românească actuală.

Materialele sunt difuzate pe fluxurile Educaţie-Ştiinţă, Bucureşti, Muntenia, Moldova şi
Transilvania.
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*** #destinaţieSiberia
Timp de aproximativ o lună, un corespondent AGERPRES a făcut parte din prima
expediţie ştiinţifică românească de studiu al schimbărilor climatice asupra Pădurii Boreale de
pe teritoriul Rusiei.

Expediţie ştiinţifică a pornit de la Grădina Botanică a Centrului de Cercetări Biologice
(CCB) Jibou, instituţie ce a iniţiat acest proiect, în parteneriat cu Universitatea "Babeş-Bolyai"
din Cluj Napoca, şi a urmat, în perioada 15 iunie - 15 iulie, un traseu de circa 22.000 de kilometri
pe recent deschisa şosea trans-siberiană din Rusia.
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Corespondentul AGERPRES a fost invitat de către organizatori să facă parte din echipa
care a pornit în expediţia din Siberia.
Pe parcursul acesteia, au fost difuzate materiale de presă cu cele mai importante
momente de pe durata expediţiei.

Obiectivele pentru 2019
În 2019, AGERPRES va continua să îşi respecte obiectivele asumate şi anume de a
prezenta obiectiv, echidistant şi imparţial evenimentele din toate domeniile de interes public.
Calitatea şi diversificarea materialelor de presă realizate şi transmise pe fluxurile de ştiri,
rămân criterii de bază în desfăşurarea activităţii jurnaliştilor AGERPRES.
Dacă 2018 a fost un an important, fiind Anul Centenarului Marii Uniri, 2019 aduce şi el
provocări editorial, având în vedere că este marcat atât de un eveniment istoric pentru România
22
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– preluarea pentru şase luni a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene, precum şi de
două evenimente electorale importante – alegerile pentru Parlamentul European şi alegerile
prezidenţiale.
Toate evenimentele care se vor desfăşura în ţară sau la Bruxelles, sub egida Preşedinţiei
române a Consiliului UE, vor fi reflectate de jurnaliştii AGERPRES. Pe lângă acoperirea la zi a
evenimentelor ce vor avea loc în acest context, AGERPRES va realiza şi materiale de autor ce
vor fi difuzate pe fluxul special creat #românia2019.eu.
Alegerile europarlamentare, precum şi cele prezidenţiale vor fi şi ele reflectate în ştirile
AGERPRES. Pentru cele două tipuri de alegeri vor fi create fluxuri speciale. Ca de fiecare dată,
Agenţia Naţională de Presă va reflecta în mod echilibrat şi nepărtinitor alegerile electorale.
Începând din primăvara anului 2019, AGERPRES va demara şi o serie de proiecte
editoriale, dar va continua şi câteva dintre cele începute în anii trecuţi, precum #mediclaraport
sau cel dedicat Zilei Iei – 24 iunie.
Unul dintre proiectele ce vor fi demarate în 2019 vizează prezenţa României în
patrimoniul material sau imaterial UNESCO. Jurnaliştii AGERPRES vor realiza materiale prin care
să fie promovate elementele naţionale care sunt deja incluse în patrimoniul UNESCO, dar vor
urmări şi ce se întâmplă cu demersurile de a include în lista UNESCO noi elemente româneşti.
Tot în ideea promovării tradiţiilor şi autenticităţii poporului român, AGERPRES va lansa
alte două proiecte, unul ce va spune poveştile produselor româneşti care au primit certificat
european, iar altul care va readuce în atenţia publicului meşteşuguri uitate, fie că este vorba
despre pietrar, ceasornicar sau plărier.
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Redacţia Știri Sportive
Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, Cupa Mondială de fotbal din Rusia,
turneul de tenis de la Roland Garros , Turul ciclist al României, meciurile echipelor româneşti
angrenate în competiţiile UEFA au fost printre cele mai importante evenimente sportive
reflectate pe larg de către Redacţia Ştiri Sportive, prin proiecte editoriale, care au cuprins fluxuri
speciale şi secţiuni dedicate pe site-ul AGERPRES.
Pe parcursul anului 2018, Redacţia Ştiri Sportive a difuzat pe fluxurile sale aproximativ
25.000 de materiale, peste - 17.500 externe şi peste 6.600 interne, media zilnică fiind de 68 de
ştiri (70 în 2017).
Anul 2018 a însemnat ,,un pas înapoi,, pentru Redacţia Ştiri Sportive, după ce numărul
angajaţilor a scăzut la opt (redactor-şef, cinci redactori/reporteri, un secretar de redacţie),
personal insuficient pentru acoperirea fluxurilor – intern şi extern. Lipsa personalului este
motivul pentru redactorii/reporterii sunt nevoiţi să facă ore suplimentare, atât în timpul
săptămânii, cât şi în zilele de sărbători legale. O altă consecinţă a lipsei personalului este
efectuarea cu dificultăţi a concediilor de odihnă.
Chiar şi în aceste condiţii, Redacţia Ştiri Sportive a menţinut standardele de calitate, fapt
certificat de abonaţii şi partenerii media ai AGERPRES.
Deşi numărul interviurilor clasice a scăzut, a crescut numărul declaraţiilor exclusive
precum şi cel al retrospectivelor interne şi internaţionale transmise la finalul anului.
Cele mai importante evenimente ale anului sportiv 2018 au fost Jocurile Olimpice de
iarnă de la PyeongChang şi Cupa Mondială de fotbal din Rusia. Ambele competiţii au fost
reflectate pe larg de către Redacţia Ştiri Sportive, prin proiecte editoriale, care au cuprins fluxuri
speciale şi secţiuni dedicate pe site-ul AGERPRES.
JO 2018, care s-au desfăşurat în perioada 9-25 februarie, au fost prezentate prin 581 de ştiri
şi materiale pe fluxuri, o parte, specifică, fiind preluată de la Redacţia Documentare. Dintre acestea,
523 au fost ştiri externe, iar 58 interne.
Cupa Mondială de fotbal 2018 (14 iunie – 15 iulie) a fost relatată prin 1.559 materiale, 1.538
externe şi 21 interne. Evenimentul a cuprins şi un proiect special realizat împreună cu Redacţia
Online, prezentarea live text a finalei competiţiei, o iniţiativă în premieră, care s-a dovedit a fi o
reuşită ce poate fi repetată cu succes, chiar şi în condiţiile limitărilor impuse de site.
Redacţia Ştiri Sportive acoperă în continuare cel mai larg spectru sportiv din presa de
specialitate din România. Ramura sportivă cea mai bogat ilustrată pe fluxurile sportive a fost
fotbalul şi în acest an, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern. 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.
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Un sport reflectat cu mare atenţie a fost tenisul, care în 2018 a avut ca punct culminant
câştigarea turneului de la Roland Garros de către Simona Halep.
Au fost mediatizate şi 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.
Evenimente sportive deosebite care au fost oglindite în fluxurile Redacţiei Ştiri Sportive
în 2018 au fost 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.
Redacţia Ştiri Sportive a desfăşurat parteneriate de imagine cu federaţii - Federaţia
Română de Atletism, Federaţia Română de Rugby - şi cluburi (CSM Bucureşti).
Ştirile sportive publicate pe site-ul Agenţiei au fost promovate şi pe contul de Twitter al
redacţiei (https://twitter.com/Agerpres_Sport).

Obiective 2019
Proiectele editoriale propuse pentru anul 2019 vizează Campionatele Europene de
lupte de la Bucureşti, în perioada 8-14 aprilie, Jocurile Europene, găzduite de Minsk (21-30
iunie), dar şi Campionatul European de fotbal Under-21, la care România s-a calificat după mai
bine de 20 de ani (16-30 iunie, Italia şi San Marino).
Redacţia Ştiri Sportive va oferi importanţa cuvenită şi turneului de tenis WTA de la
Bucureşti, care figurează în calendar în luna iulie, de asemenea va acoperi Campionatele
Europene de haltere Under-15 şi Under-17 de la Constanţa, din septembrie, dar şi pregătirile
pentru EURO 2020 la fotbal.
Pentru 2019 ne propunem acoperirea unui spectru cât mai larg al competiţiilor sportive,
păstrarea obiectivităţii ştirilor dar şi creşterea rapidităţii în oferirea celor mai noi informaţii.

goo.gl/JCs9r4
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goo.gl/exRWqk

goo.gl/1jWFft
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goo.gl/6eoEtr

goo.gl/A3nhkA
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goo.gl/vW6HRk

goo.gl/sfUeEu
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goo.gl/H5aaMZ

goo.gl/VKfn7p
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goo.gl/jvfRST

goo.gl/3eLV7q
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goo.gl/TDck7B

goo.gl/aHNF1L
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goo.gl/CsvBM5

goo.gl/HZN9X4
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Redacţia Știri Externe
În anul Centenarului Marii Uniri, principalele proiecte editoriale la nivelul agenţiei,
#CentenarDiplomatic şi #CentenarulMariiUniri, au fost realizate cu o largă contribuţie a
Redacţiei Ştiri Externe.
Lansate şi derulate de AGERPRES pe parcursul întregului an 2018 în contextul aniversării
a 100 de ani de la Marea Unire, aceste două proiecte au inclus 100 de articole realizate şi
difuzate de Redacţia Ştiri Externe, dintre care 21 de interviuri cu ambasadori români, publicate
sub genericul #CentenarDiplomatic şi în care au fost abordate teme de actualitate internă şi
externă, cu accent pe relaţiile diplomatice.
Ştirile difuzate de redacţia Ştiri Externe sub rubrica #CentenarulMariiUniri au mediatizat
diversele manifestări desfăşurate în străinătate pe parcursul anului pentru marcarea
Centenarului: proclamaţii de felicitare emise de guvernatorii mai multor state americane,
evenimente culturale şi diplomatice organizate de reprezentanţele diplomatice româneşti,
recepţii, conferinţe, mesaje adresate României de importante instituţii, precum Comisia
Europeană, sau preşedinţi şi şefi de guvern.
În plan extern anul 2018 a fost unul bogat în evenimente şi informaţii care au ţinut
primele pagini ale publicaţiilor tipărite sau online din lumea întreagă şi care au fost reflectate
pe larg de Redacţia Ştiri Externe a AGERPRES.
Apropierea diplomatică dintre Coreea de Sud şi Coreea de Nord, întâlnirea preşedintelui
american, Donald Trump, cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, sau cea cu preşedintele rus,
Vladimir Putin, dosarele Skripal şi Khashoggi, pregătirile pentru Brexit sau retragerea SUA din
acordul nuclear cu Iranul sunt doar câteva dintre aceste dosare informative.
Printre proiectele proprii ale Redacţiei Ştiri Externe pe parcursul anului 2018 se numără
Centenarul Armistiţiului, Pactul global cu privire la migraţii, Comori pierdute ale umanităţii,
Misiuni în Sistemul Solar 2018, Filme&Actori. Dintre exclusivităţile oferite pe fluxurile redacţiei
amintim interviurile cu şefa diplomaţiei austriece, Karin Kneissl, şi cu Lord Callanan, secretar de
stat în Ministerul britanic pentru Brexit (DExEU).
De asemenea, Redacţia Ştiri Externe a acoperit mediatic importante evenimente în ţară
sau străinătate la care AGERPRES a fost partener media, precum Bucharest Forum, Summitul
celor Trei Mări, Bucharest Security Conference, Zilele Europene ale Dezvoltării (EDD 2018) sau
Exerciţiul de protecţie civilă EU MODEX 2018.
Redactorii Ştiri Externe au reflectat 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.
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Fluxul politic
Cel mai consistent dintre fluxurile de ştiri externe, cu peste 17.500 de ştiri, fluxul
PoliticEx a oglindit amplu toate evenimentele politice majore care au avut loc în 2018 pe glob.
Europa
Pe continentul european un eveniment central al anului l-a constituit comemorarea
Centenarului de la sfârșitul Primului Război Mondial, care a culminat cu o amplă reuniune a
liderilor mondiali în noiembrie la Paris pentru celebrarea armistițiului de acum o sută de ani
dintre Puterile Aliate și Germania. Evenimentul a fost tratat pe larg de Redacţia Ştiri Externe
prin intermediul unui proiect derulat sub genericul Centenarul Armistiţiului.

Majoritatea subiectelor de interes din Europa în 2018 au fost cele aflate practic în
atenţia Uniunii Europene, aşa cum le-a enunţat preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude
Juncker, în discursul privind starea Uniunii: migraţia şi frontierele, securitatea, pregătirea
alegerilor europene din 2019, cadrul financiar multianual, parteneriatele externe ale UE şi
Uniunea ca actor global. Toate aceste aspecte se vor afla în atenţia liderilor UE când se vor
întâlni în România, la Sibiu, în mai 2019, pentru a reflecta cu privire la o nouă agendă strategică
ce va orienta activitatea Uniunii Europene pentru următorii cinci ani.
Problema migraţiei a continuat să-şi pună amprenta asupra politicii europene,
influenţând în măsură semnificativă deciziile şi evoluţiile politice, în condiţiile în care 2018 a fost
al cincilea an consecutiv în care a fost depăşit pragul de 100.000 de migranţi ajunşi în Europa,
iar numărul celor care au murit încercând să traverseze Marea Mediterană a depăşit 2.000.
Orașul german Chemnitz a fost în 2018 centrul unor proteste xenofobe.
Fenomenul a constituit obiectul Pactului global al ONU cu privire la migrații, aprobat
oficial la 10 decembrie la Marrakech (Maroc) şi care a fost tema unui proiect editorial realizat
de Redacţia Ştiri Externe. Nu au lipsit ştirile dedicate Uniunii Europene care s-au regăsit pe
subfluxul special Ora Europei (în jur de 3.000 de ştiri).
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La nivel naţional, în Europa, 2018 a fost anul în care mai mulţi lideri sau partide şi-au
consolidat puterea în urma alegerilor: preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan şi-a asigurat
cinci ani de guvernare fără niciun scrutin naţional până în 2023, premierul ungar Viktor Orban
a câştigat alegerile generale, preşedintele rus Vladimir Putin a fost reales pentru al patrulea
mandat. În Germania, cancelarul german Angela Merkel a anunțat că va părăsi politica în 2021.
În alegerile parlamentare din Italia, Liga Nordică a fost cea mai votată coaliție, iar Mișcarea 5
Stele (M5S), partidul cu cele mai multe voturi. Matteo Renzi, fost prim-ministru italian, a
demisionat după rezultatele slabe ale alegerilor. Şi în Slovenia alegerile au fost câştigate de
Partidul Democrat (SDS) conservator, eurosceptic și anti-imigrație. În Republica Moldova, anul
a fost marcat de invalidarea alegerilor pentru Primăria Chişinăului pe motiv că unul dintre liderii
opoziţiei proeuropene, Andrei Năstase, precum şi contracandidatul său din turul doi, socialistul
Ion Ceban, ar fi făcut campanie electorală în ziua scrutinului. Decizia de invalidare a provocat
proteste în ţară şi critici în afara acesteia.
Subiecte aparte reflectate pe larg au fost otrăvirea unui fost agent dublu rus în Marea
Britanie, cunoscut pe scurt drept cazul Skripal, care a provocat un cutremur în relaţiile dintre
Rusia şi Occident, cu expulzări reciproce de diplomaţi; sechestrarea de către forţele navale ruse
a trei nave ucrainene în Marea Neagră, la originea unui nou conflict între Rusia şi Ucraina;
procesul de ieşire a Marii Britanii din UE (Brexit) şi mişcarea de protest a aşa-numitelor veste
galbene din Franţa, iniţial împotriva unor măsuri fiscale şi transformată ulterior într-o
contestare a liderului de la Elysee.
Statele Unite
Preşedintele american Donald Trump şi-a pus amprenta asupra evoluţiilor din
politica internă şi internaţională în 2018 prin câteva decizii şi acţiuni notabile. El a anunţat
retragerea Statelor Unite din acordul nuclear cu Iranul din 2015 şi reimpunerea de
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sancţiuni Republicii Islamice, pentru a o împiedica să se doteze cu arma atomică, precum şi
retragerea din Consiliul Drepturilor Omului al ONU. Totodată, el a inaugurat ambasada
americană la Ierusalim, concretizare a anunţului din anul precedent privind recunoaşterea
de către Washington a Ierusalimului drept capitală a Israelului, şi a închis misiunea
palestiniană la Washington.
În 2018, Donald Trump a avut o întâlnire istorică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un,
care s-a angajat într-un document semnat de ambele părţi la o denuclearizare completă a
Peninsulei coreene.
O altă întâlnire la vârf foarte aşteptată a fost cea cu liderul rus, Vladimir Putin, pe fondul
răcirii relaţiilor bilaterale ca urmare a acuzaţiilor privind o ingerinţă a Rusiei în campania
prezidenţială din 2016 din SUA.

În plan intern, alegerile de la jumătatea mandatului desfăşurate în noiembrie au
consemnat preluarea controlului democraţilor asupra Camerei Reprezentanţilor, dar au întărit
şi majoritatea republicană din Senat. Campania a fost marcată de tema migranţilor care se
îndreptau către graniţa dintre Mexic şi SUA. A fost totodată anul în care a încetat din viaţă fostul
președinte american George H.W. Bush, la vârsta de 94 de ani.
Asia şi Orientul Mijlociu
Anul 2018 a fost marcat şi de o apropiere istorică între Coreea de Nord şi Coreea de
Sud. În cadrul mai multor reuniuni la nivel înalt, cele două ţări au convenit, între altele, să
înceteze manevrele militare, să înfiinţeze o zonă de excludere aeriană în apropierea frontierei
comune şi să elimine treptat minele şi posturile de pază din zona demilitarizată.
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Statele din Orientul Mijlociu s-au confruntat şi în 2018 cu provocări politice, de
securitate şi economice: războiul civil prelungit şi criza umanitară din Siria, ale căror efecte
repercutează mult dincolo de graniţele acestei ţări dacă e să luăm în considerare doar
migraţia, dosarul israeliano-palestinian s-a menţinut în atenţia internaţională, tensiunile
crescând semnificativ odată cu organizarea de demonstraţii săptămânale la frontiera dintre
Israel şi teritoriile palestiniene, conflictul din Yemenul divizat, pentru a menţiona doar
câteva.
Uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în incinta Consulatului saudit din Istanbul,
care a împins Regatul în una din cele mai grave crize din istoria acestuia, a fost unul dintre
subiectele prezentate detaliat pe fluxul de ştiri externe al Agerpres, cu toate implicaţiile
geopolitice ale acestui caz.
Fluxurile Mediu, Ştiinţă, Cultură
Redacţia Ştiri Externe, care funcţionează sub această denumire din luna februarie după
unificarea Redacţiei Life Extern şi a Redacţiei Politici Internaţionale – România în lume, a
asigurat alimentarea secţiunilor tematice de pe site-ul public, respectiv rubricile Planeta,
Ştiinţă&Tehnica, Life şi ZigZag.
Astfel, echipa redacţiei a informat cu promptitudine despre fenomenele naturale
extreme produse în lume în 2018 - incendii, cutremure, tsunami sau inundaţii, erupţii vulcanice
care au lăsat în urmă numeroase distrugeri, victime şi sinistraţi. Multe dintre acestea au fost
legate de fenomenul mai amplu al încălzirii globale, care a fost, de altfel, tema Conferinţei
anuale a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (COP24) de la Katowice, la
care au fost adoptate regulile de aplicare a acordului de la Paris împotriva schimbărilor
climatice.
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De asemenea, Redacţia Ştiri Externe a preluat din presa străină şi a prezentat publicului din
România diverse studii referitoare la efectele acestui fenomen asupra planetei, cum ar fi faptul că
încălzirea globală a crescut de patru ori numărul dezastrelor climatice faţă de anii '70, dar şi rapoarte
ale experţilor care explică de ce este importantă limitarea încălzirii globale.
O altă tematică de mare impact reflectată pe fluxul Planeta a fost poluarea, fenomen de
altfel strâns legat de cel al încălzirii globale. Ştirile s-au referit la cauzele şi consecinţele poluării
asupra mediului şi sănătăţii, precum şi la măsurile anunţate sau avute în vedere de autorităţi pentru
a combate fenomenul, care se manifestă inclusiv şi din ce în ce mai mult în apele planetei.
Totodată, ca în fiecare an, am urmărit şi transmis în timp real informaţii de la galele de
decernare a celor mai importante premii din domeniul muzicii, literaturii şi filmului.
Cinematografia românească a înregistrat un nou succes în 2018, cu filmul "Nu mă atinge-mă" al
regizoarei Adina Pintilie, care a câştigat premiul principal la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin.

38

AGERPRES – Raport anual 2018

Am urmărit ca relatările despre aceste ceremonii de premiere să prezinte, dincolo de
evenimentele propriu-zise, o contextualizare a lor, detaliile şi noutăţile ediţiilor, cum ar fi faptul
că marile festivaluri au ales să reflecte preocupările apărute la nivel mondial privind statutul
femeilor, atât în societate, cât şi în cea de-a şaptea artă, în contextul social oferit la nivel
mondial de mişcarea #metoo.
De altfel, unul dintre proiectele realizate de Redacţia Ştiri Externe a fost dedicat
cinematografiei, cel mai popular segment din domeniul cultural, derulându-se sub genericul
Filme&Actori.
În 2018 s-a dat şi startul Sezonului cultural Franţa - România, care are în program o serie de
evenimente care se vor derula până la 14 iulie 2019. Manifestarea este plasată în contextul
centenarului creării României moderne, la 1 decembrie 1918, centenarului de la sfârşitul Primului
Război Mondial, precum şi al deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene.
În domeniul ştiinţific am urmărit în special derularea misiunilor spaţiale, prefaţând subiectul
cu un proiect editorial difuzat la începutul anului sub genericul Misiuni în Sistemul Solar 2018.

Am transmis ştiri despre pregătirile care au continuat în 2018 pentru cucerirea planetei
Marte, atât printr-o serie de misiuni ştiinţifice la suprafaţa planetei sau pe orbita sa, cât şi prin
misiuni de simulare ale condiţiilor de viaţă din viitoarele baze de pe Marte derulate în locuri
neospitaliere de pe Terra.
De asemenea, 2018 a fost anul în care compania americană SpaceX a lansat în spațiu
racheta Falcon Heavy, cea mai puternică din lume, o echipă științifică italiană a confirmat
existența unui lac subteran de apă sărată sub un strat de gheață de pe planeta Marte, NASA a
lansat o sondă spaţială care va analiza atmosfera Soarelui, iar o sondă spaţială a survolat cel mai
îndepărtat obiect din Sistemul Solar studiat de oameni, pentru a consemna doar câteva dintre
activităţile relevante din acest domeniu.
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Cititiorii şi abonaţii au regăsit pe fluxurile tematice şi un număr consistent de ştiri şi din
domeniul tehnologiei, inteligenţei artificiale, roboticii, securităţii cibernetice, arheologiei sau
medicinii, cu subiecte relevante pentru publicul din România.
Din categoria evenimentelor mondene, unul dintre cele mai importante a fost căsătoria
prinţului Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, cu actriţa americană Meghan
Markle. Aceasta a fost considerată nunta anului, dar multe alte celebrităţi şi-au unit destinele
în 2018, de la tinerii actori Kit Harington şi Rose Leslie din popularul serial Game of Thrones, la
cei mai veterani, precum Richard Gere cu ziarista spaniolă Alejandra Silva sau "eternul celibatar"
Hugh Grant cu partenera sa de viaţă, suedeza Anna Eberstein, şi până la fostul cancelar Gerhard
Schroeder. În egală măsură am consemnat şi divorţuri celebre, precum cel al actorului Robert
de Niro de soţia sa, Grace Hightower.
Ca în fiecare an, am informat despre relatările din presa internaţională referitoare la
România sau despre evenimente care au implicat ţara noastră, evidenţiată în multe dintre
acestea ca o destinaţie de vacanţă deosebită.

Pe fluxul de ştiri externe se regăsesc informaţii şi despre evenimente deosebite care au
ţinut primele pagini ale presei din toata lumea, precum scandalul preoţilor pedofili sau salvarea
copiilor blocaţi într-o peşteră din Thailanda, precum şi rubricile permanente ''Top cinema'',
''Premiere cinematografice'' sau ''Imaginea săptămânii din spaţiu''.
Fluxurile tematice au însumat peste 11.000 de ştiri, o pondere importantă din totalul
ştirilor externe difuzate (peste 37.000).
Evenimentele cele mai importante au foste reluate, ca de obicei, la sfârşitul anului, întrun grupaj de materiale retrospective cu rol de bilanţ.
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Obiective 2019
Pentru anul 2019 prioritatea Redacţiei Ştiri Externe, ca parte a strategiei şi obiectivelor
editoriale ale AGERPRES, o reprezintă exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de
către România în perioada ianuarie – iunie.
Pentru reflectarea editorială a mandatului României la Preşedinţia Consiliului Uniunii
Europene, AGERPRES a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe şi a
lansat fluxul special #romania2019.eu, gratuit, menit să prezinte în mod distinct subiectele şi
evenimentele aflate pe agenda Preşedinţiei româneşti la Consiliul UE. Pe acest flux se regăsesc
deja informaţii despre temele de interes pentru acest mandat, subiectele aduse de România la
masa negocierilor, dosarele finalizate, precum şi despre evenimentele organizate pe durata
exercitării preşedinţiei.
Alegerile pentru Parlamentul European din luna mai constituie un alt eveniment notabil
pentru anul în curs. Redacţia Ştiri Externe se va concentra în special pe campania electorală şi
procesul de vot la nivelul Uniunii Europene.
De asemenea, unul dintre evenimentele politice majore din Europa în 2019 îl reprezintă
procesul anunţat pentru ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Pe fluxul de ştiri
externe sunt difuzate informaţii ştiri despre: evoluţia negocierilor; retragerea din Uniune
dincolo de data fixată; impactul şi consecinţele Brexitului asupra cetăţenilor britanici şi a celor
din UE precum şi asupra cetăţenilor britanici aflaţi în UE şi a celor comunitari aflaţi în Regatul
Unit; despre perioada de tranziţie.
De la începutul anului 2019 şi până la finalul primului trimestru, Redacţia Ştiri Externe a
difuzat deja peste 500 de ştiri numai pe acest subiect.
Un dosar editorial va fi dedicat alegerilor pentru locuri nepermanente în Consiliul de
Securitate al ONU, în condiţiile în care România candidează pentru un loc pentru perioada
2020-2021.
Câteva scrutine naţionale importante, între care alegerile legislative din Republica
Moldova şi Spania şi cele prezidenţiale din Ucraina, vor constitui obiectul unor dosare
editoriale temporare realizate de Redacţia Ştiri Externe.
Totodată, vom pregăti proiecte editoriale speciale ocazionate de vizita Papei Francisc în
România, împlinirea a 50 de ani de când omul a păşit pe Lună, a 500 de ani de la moartea lui
Léonardo da Vinci şi a 100 de ani de la lansarea curentului artistic Bauhaus, care au ca obiectiv
să creeze obiecte şi clădiri cu designuri accesibile pentru toate clasele sociale.
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Redacţia Ştiri pentru Străinătate
Redacţia Ştiri pentru Străinătate, compartimentul Agenţiei Naţionale de Presă
specializat în transmiterea informaţiilor în engleză şi maghiară, a marcat o schimbare de politică
editorială permisă de caracterul ne-electoral al anului 2018, schimbare transformată în realitate
prin atenţia sporită acordată materialelor ample, îndeosebi cele de tip interviu.
Pe parcursul anului 2018, au fost transmise pe fluxurile dedicate peste 21.600 de ştiri,
după cum urmează: 9.217 ştiri în limba engleză, 8.164 ştiri în limba maghiară. Totodată, au fost
transmise peste 4.200 de ştiri AGERPRES pe fluxul special, gratuit, pentru Republica Moldova.
Redacţia a menţinut cifre similare în pofida caracterului ne-electoral al anului 2018, fapt
important pentru statistica ştirilor deoarece anii ne-electorali tind să ofere mai puţine ştiri,
trendul descendent fiind resimţit doar din perspectiva unui focus mai mare pe materiale ample.
Păstrând tradiţia colaborativă, redacţia s-a aliniat politicilor şi proiectelor editoriale
majore ale AGERPRES, colaborând cu celelalte compartimente pentru a oferi acoperire media
şi vizibilitate proiectelor editoriale stabilite.
Astfel, numărul interviurilor traduse ca parte a proiectului editorial
#DiplomaticCentennial cu ambasadori români în străinătate şi ambasadori străini la Bucureşti,
a fost în creştere cu 242% faţă de anul precedent.
Pentru a face o recapitulare sumară a evenimentelor media pe care redactorii de limbă
engleză şi maghiară le-au acoperit corect şi imparţial, putem menţiona Centenarul Marii Uniri evenimentul dominant al anului - dar şi situaţiile epidemice sau cu potenţial de epidemie
privitoare la virusurile West Nile, rujeolă sau gripă, protestele din lunile ianuarie şi august ale
anului 2018, accidentele grave, în special cele în care au fost implicaţi cetăţeni români,
competiţiile la care au participat sportivii români – câştigarea turneului de la Roland Garros de
către Simona Halep, Fed Cup .
Totodată, o atenţie sporită a fost acordată acoperirii media a celor două moţiuni de
cenzură, vizitelor oficialilor străini în România, în special cele în vederea pregătirii preluării
Preşedinţiei Rotaţionale a Consiliului Uniunii Europene de către România, precum şi
evenimentului constituit de sfinţirea Bisericii Mânturii Neamului. Complementând activitatea
editorială regulată, redacţia a continuat să elaboreze publicaţia sa de succes, Buletinul
Economic în limba engleză, oferind împreună cu fluxul de ştiri o imagine de ansamblu corectă
asupra evoluţiilor privind ROBOR-ul, rata de schimb şi rata inflaţiei precum şi altor aspecte
economice importante.
Revenind la punctul central al activităţii editoriale din anul 2018, putem menţiona mai
multe interviuri de succes cu persoane-cheie în dezvoltarea României, bine primite de public,
cum ar fi cele cu:
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Procurorul-şef al DNA la acel moment, Laura Codruţa Kovesi,

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti (BVB),
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Generalul locotenent în rezervă, Benjamin Hodges, coordonatorul pentru studii
strategice în cadrul Center for European Policy Analysis (CEPA),

Victor Negrescu, Ministrul-delegat pentru Afaceri Europene la momentul acela,
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James Carafano, expert în politică externă şi vicepreşedinte Kathryn And Shelby Cullom
Davis Institute for National Security and Foreign Policy- Heritage Foundation,

James Appathurai, asistentul adjunct al Secretarului General al NATO pentru Afaceri
Politice şi Politică de Securitate,
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Flavio Schiavo Campo, reprezentantul Băncii Europene de Investiţii în România,

Karin Kneissl, Ministrul de Externe al Austriei,
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Joel Best, director Global Business Development Europe la Bell Helicopter,

Serge Durand, responsabil pentru România al Airbus,
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Tatiana Proskuryakova, country manager pentru România şi Ungaria al Băncii Mondiale,

Chiril Gaburici, Ministrul Economiei şi Infrastructurii din Republica Moldova,
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Obiective 2019
Redacţia Ştiri pentru Străinătate îşi propune în 2019 aducerea în atenţia cititorilor
fluxurilor de limbă engleză şi maghiară a cât mai multor informaţii de interes. O atenţie sporită
va fi pentru evenimentele care se desfăşoară în marja Preşedinţiei Rotaţionale a Consiliului
Uniunii Europene, alegerile europarlamentare şi prezidenţiale, vizita Papei Francisc dar şi
marcarea a 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România.
Un element de noutate important pentru vizibilitatea agenţiei în anul 2019 este
participarea redactorilor de limbă maghiară la proiectul European Data News Hub (EDNH)
demarat în 2017 de AFP, dpa şi ANSA. Proiectul beneficiază de finanţare europeană din partea
Direcţiei Generale Reţele de Comunicare, Conţinut şi Tehnologie (DG Connect) a Comisiei
Europene.
Din 2019, odată cu alăturarea AGERPRES în acest proiect, platforma EDNH - o platformă
pentru publicarea de ştiri fundamentate pe date – oferă noi capacităţi de lucru - în limbile
română şi maghiară. Totodată, pentru AGERPRES este o oportunitate de a-şi mări vizibilitatea
şi de a-şi dezvolta politicile editoriale, prin schimbul de bune practici cu agenţiile partenere.
Redacţia Ştiri pentru Străinătate îşi propune să editeze două ghiduri de stil ale Agenţiei,
în limbile maghiară şi engleză, în acest moment explorând posibilitatea de a crea un singur ghid
de stil, unificat în cele trei limbi de publicare de la acest moment.
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Redacția Știri Economice
Redacția Știri Economice difuzează pe fluxurile sale (Economic Intern, Economic Extern,
Agricultură, Sector privat și Bănci-piețe financiare) materiale ce acoperă subiecte din domeniul
economic (privat și de stat), dar și social, atât interne cât și internaționale.
La secțiunea Intern sunt difuzate materiale de presă folosind informații de la instituțiile
economice din țară, autorități de reglementare, bursă, companii etc. Pe plan extern, sursele
folosite pentru redactarea știrilor sunt principalele agenții de presă internaționale (AFP,
Reuters, EFE, AFP, DPA), precum și publicațiile economice internaționale.
În anul 2018, Redacția a difuzat abonaților săi 17.705 știri, din care 16.108 proprii și
restul preluate de pe alte fluxuri (490 Centrale, 405 Locale, 338 Externe, 232 Documentare etc).
Ştiri difuzate abonaţilor

Stiri proprii
Preluare Centrale
Preluare Locale
Externe
Preluare Documentare

16108

Numărul redactorilor a scăzut în 2018 cu circa 17%, ceea ce a determinat o diminuare
ușoară a numărului de știri pe fluxul Economic Intern, comparativ cu anul precedent, de 5%, la
11.736. În schimb, media știrilor pe redactor (inclusiv editorii și redactorul șef și redactorul șef
adjunct) a crescut cu 18,5% comparativ cu cea din anul anterior, la 1.467 știri/redactor.
Nr. Ştiri
12.5
12.4
12.3
12.2
12.1
12
11.9
11.8
11.7
11.6
2016.8 2017 2017.2 2017.4 2017.6 2017.8 2018
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Pe fluxul de știri externe, cei doi redactori au difuzat, în 2018, 4.372 știri, cu 5% mai
multe față de 2017, rezultând o medie de 2.186 știri/redactor.
Începând din luna iulie, Redacția Știri Economice a preluat și fluxurile Sector privat, pe care
au fost difuzate 468 de știri și Bănci-piețe financiare, unde enumărul de știri s-a cifrat la 468.
În ceea ce privește numărul materialelor exclusive, acesta a fost în ușoară scădere
(minus 2,7%), ca urmare a numărului redus de redactori. Astfel, anul trecut au fost difuzate 913
materiale exclusive (939 în 2017).
Materiale Exclusive

940
920
900
2017
2018

Pe parcursul anului 2018 au fost realizate 24 de interviuri, cu miniștri economici, cu
directori de companii sau ai autorităților de reglementare, dar şi cu reprezentanţi ai unor
instituții financiare internaționale, precum directorul de țară pentru România și Ungaria al
Băncii Mondiale, Tatiana Proskuryakova, președintele Curții Europene de Conturi, Klaus Heiner
Lehne sau ministrul moldovean al Economiei, Chiril Gaburici.
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De asemenea, în 2018, au fost realizate reportaje, la Târgul de Turism al României şi la
Salonul Auto Bucureşti şi Accesorii.

Principalele subiecte economice ale anului trecut au fost sintetizate în cele 20
retrospective difuzate pe fluxurile Economice la finele anului. Acestea au vizat atât activitatea
ministerelor economice, cât și acțiunile sindicale, prețurile carburanților, evoluția ROBOR, dar
și estimările instituțiilor financiare internaționale privind evoluția României, sau războiul
comercial dintre Statele Unite ale Americii și China.

Redacţia Ştiri Economice a realizat în 2018 și un proiect editorial #BugetInteligent.
Acesta a fost lansat pe 14 martie şi a cuprins 13 materiale de presă despre educația financiară
din România, precum şi sfaturi şi sugestii privind gestionarea banilor proprii, economisire şi
creditare, opţiuni de investiţii.
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Materialele realizate de Redacția Știri Economice au fost apreciate de mediul economic și
răsplătite printr-o serie de premii, precum Premiul de excelență pentru obiectivitate și
profesionalism în reflectarea fenomenului economic, decernat de Camera de Comerț și Industrie
București, sau premiul acordat de Consiliul Concurenței pentru știrile din domeniu.

Obiective 2019
Pentru 2019, Redacţia Ştiri Economice și-a propus menținerea numărului de ştiri și o
creștere a calității, dar şi realizarea a două proiecte editoriale. Primul, StartUp Nation, care va
demara după luna iunie, va consta în difuzarea unor materiale privind poveștile de succes ale acestui
program demarat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Al doilea
proiect va aborda tema cyber security și va prezenta principalele amenințări din domeniu.
53

AGERPRES – Raport anual 2018

Redacția Foto
Parte a marii familii a Agenției Naționale de Presă Agerpres, Redacția Foto a realizat
45.797 de fotografii în 2018, fotografii de presă ce cuprind actualitatea româneasca în
ansamblul ei.
AGERPRES Flux și AGERPRES Arhivă, cele două componente ale fluxului AGERPRES Foto,
(disponibile la foto.agerpres.ro), sunt alcătuite din fotografii de actualitate internă (politic,
social, economic, sport), dar și din fotoreportajele AGERPRES realizate în țară și străinătate. Un
alt element important al fluxului foto este fotografia de stoc, folosită atât pentru a exemplifica
diversele materiale realizate de către AGERPRES, cât și de clienții interesați de achiziționarea
acestui tip de imagine.
De asemenea, RedacţIa Foto a avut numeroase parteneriate cu diverse instituţii şi
organizaţii din ţară.
Pe pagina foto.agerpres.ro, pe parcursul anului 2018, clienții au putut să urmărească, să
aleagă și să își ilustreze materialele privind evenimentele internaționale și cu un număr de peste
1.000.000 fotografii produse de agenții partenere Agerpres: Associated Press (AP) – 353.862
fotografii, European Press Association (EPA) – 704.135 fotografii, Xinhua – 131.339 fotografii.
Printre marile evenimente ale anului 2018, putem enumera prezenta Agerpres Foto la:
- Grupa Mondiala II Fed Cup, tenis feminin
- Jocurile Olimpice de iarna, PyeongChang, Coreea de Sud
- Campionatele Europene de haltere de la Izvorani
- Eurovision 2018
- Turneul de Grand Slam Roland Garros 2018
- Exercitiul national 'Seism 2018' #Modex2018
- Campionatele Mondiale de lupte Under-23

Obiective 2019:
Continuarea a doua proiecte editoriale de succes:
- Fotografia zilei – aleasă de redactorul şef, zilnic, din cele 200 de imagini publicate
pe site-ul AGERPRES şi postată în pagina dedicată, cât şi pe reţelele de socializare
- Retrospectivele lunii – o selecţie a celor mai reprezentative fotografii din luna
respectivă
Proiecte editoriale noi:
- România din dronă – proiectul presupune fotografierea cu drona a celor mai
frumoase zone pitoreşti din ţara noastră
- expoziţie de fotografie AGERPRES pe perioada verii în Salina Praid, în cadrul unui
parteneriat
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25.01.2018 Noaptea ideilor 2018, eveniment organizat de Institutul Francez din Romania; Mediateca
Încercați realitatea virtuala. Radu TUTA / AGERPRES FOTO

4.02.2018 Sportivi concureaza in proba de 60 de metri garduri, in cadrul etapei finale a Campionatelor
Nationale de atletism rezervate seniorilor si tineretului. Mihai POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO
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11.02.2018 Jucatoarea de tenis Irina Begu (in imagine) a intrecut-o pe Katherine Sebov, cu 6-2, 64, in primul tur al Grupei Mondiale II la Fed Cup, la tenis feminin, desfasurat in Sala Polivalenta din
Cluj-Napoca. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

11.02.2018 Imagine de la proba de sarituri cu schiurile, desfasurata in cadrul celei de-a XXIII-a editie a
Jocurilor Olimpice de iarna, la PyeongChang, Coreea de Sud. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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14.02.2018 Sportivii Cosmin Atodiresei si Stefan Musei au ocupat locul 19 in proba de sanie dublu, din
cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, la PyeongChang, Coreea de Sud. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

16.02.2018 Sportiva Maria Marinela Mazilu s-a clasat pe locul 18, in proba feminina de skeleton, la
Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, Coreea de Sud. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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27.02.2018 Sedinta Sectiei pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, in cadrul careia se ia
in discutie solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind revocarea din functie a procuroruluisef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Kovesi (stg.). Liviu SOVA / AGERPRES FOTO

27.02.2018 Imagine de iarna din Parcul Cismigiu; Municipiul Bucuresti se afla sub Cod portocaliu de
vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. Radu TUTA / AGERPRES FOTO
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7.03.2018 Un caine scoate capul pe geamul unui autoturism. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

10.03.2018 Nationala Romaniei a invins reprezentativa Belgiei cu scorul de 62-12, in etapa a 4-a din
Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe stadionul Municipal
din Buzau. David PASARIS (C) / AGERPRES FOTO
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12.03.2018 Exercitiul multinational Spring Storm 18, condus de Componenta Operationala a Fortelor
Navale, pe plaja de la Capu Midia. Radu TUTA / AGERPRES FOTO

17.03.2018 Meciul dintre Kyren Wilson si Ryan Day (in img.), din cadrul Turneului Romanian Snooker
Masters, desfasurat la Circul Metropolitan Bucuresti. Radu TUTA / AGERPRES FOTO

60

AGERPRES – Raport anual 2018

20.03.2018 Deputati USR s-au asezat in fata tribunei in semn de protest, purtand tricouri cu mesajul
'#fara penali', in cadrul sedintei in plen a Camerei Deputatilor. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

23.03.2018 Echipaje SMURD, o autospeciala de stingere, o autospeciala pentru victime multiple si
masini ale Asociatiei Salvatorilor Voluntari 4x4, Rescue 4x4, intervin pe sectorul de drum DN4 Bucuresti
- Frumusani, unde mai multe autoturisme sunt inzapezite. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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27.03.2018 Jennifer Lombardo (Italia), a castigat locul doi la stilul aruncat cu 107 kg la categoria 53 de
kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Cristian NISTOR / AGERPRES
FOTO

29.03.2018 Sportivele Loredana Toma, primul loc cu 236 kg, Irina Lepsa, locul secund cu 219 kg, Anni
Vuohijoki, Finlanda, pozitia a treia cu 203 kg, participa la festivitatea de premiere organizate in cadrul
Campionatelor Europene de haltere de la Izvorani. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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31.03.2018 Dunarea a inundat faleza municipiului Galati. Cristian NASTASE (C) / AGERPRES FOTO

12.04.2018 Cea de-a patra editie a Festivalului Spotlight, cu tema 'United We Shine', organizat pe
segmentul cuprins intre Piata George Enescu si Cheiul Dambovitei. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO
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15.04.2018 O pisica din rasa British Shorthair asteapta sa fie jurizata in timpul expozitiei SofistiCat
International Spring Show, desfasurata la Centrul Expozitional Romexpo din Bucuresti. Silviu MATEI /
AGERPRES FOTO

27.04.2018 Avioane MIG din cadrul Fortelor Aeriene Romane care vor executa misiuni de politie
aeriana intarita in flancul estic al NATO, la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu din Constanta. Grigore
POPESCU / AGERPRES FOTO
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1.05.2018 O tanara se plimba calare pe malul lacului Morii din Bucuresti. Grigore POPESCU / AGERPRES
FOTO

5.05.2018 Cea de-a 5-a editie a evenimentului 'Piata Statelor Membre ale U.E.', organizat de Ministerul
Afacerilor Externe prin Centrul INFOEUROPA in parcul Cismigiu din Bucuresti. Cristian NISTOR /
AGERPRES FOTO
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5.05.2018 Competitia Nationala de Echitatie Sportiva 'Cupa Equestria', editia a VII-a, desfasurata la
Baza Hipica Equestria. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

5.05.2018 CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, in premiera pentru o echipa din Romania, in finala Ligii
Campionilor la volei feminin, dupa ce a invins in semifinale formatia turca Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1
(23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sambata, in Sala Polivalenta ''Ioan Kunst-Ghermanescu'' din Bucuresti, care
gazduieste turneul Final Four al competitiei. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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10.05.2018 Eveniment de reenactment a Legiunii Romane, desfasurat in cadrul evenimentului dedicat
Zilei Europei, organizat de Comisia Europeana, alaturi de Primaria Municipiului Alba-Iulia, la Alba Iulia.
Radu TUTA / AGERPRES FOTO

12.05.2018 Castigatoarea concursului Eurovision 2018, Netta Barzilai (ctr.), reprezentanta Israelului,
sustine o conferinta de presa. Alex MICSIK / AGERPRES FOTO
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13.05.2018 Imagine cu boboci de rata salbatica. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

24.05.2018 Sportiva Ingrid Huszar participa la Campionatele Internationale de inot ale Romaniei,
gazduite de Bazinul Olimpic 'Tolea Grintescu din Bucuresti. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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27.05.2018 Cea de-a 7-a editie a Romanian Open 2018, organizata de Mihai si Elwira Petre, impreuna
cu Federatia Romana de Dans Sportiv si Federatia Mondiala de Dans Sportiv. Mihai POZIUMSCHI /
AGERPRES FOTO

28.05.2018 Parcul Natural Vacaresti. Lacul Vacaresti a fost declarat parc natural si a fost instituit in
aceasta zona regimul de arie naturala protejata pe toata suprafata celor 184 de hectare pe care le are.
Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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29.05.2018 Meciul de tenis dintre Serena Williams (in img.), SUA, si Kristyna Pliskova, Cehia, desfasurat
in cadrul Turneului de Grand Slam de la Roland Garros 2018. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

5.06.2018 Tenismanul italian Marco Cecchinato s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de
la Roland Garros dupa o victorie in fata sarbului Novak Djokovic (in imagine), 6-3, 7-6 (7/4), 1-6, 7-6
(13/11). Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

70

AGERPRES – Raport anual 2018

9.06.2018 Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata,
primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland
Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

10.06.2018 Tenismanul spaniol Rafael Nadal (in imagine), numarul 1 mondial, a castigat, duminica,
turneul de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a dispus in finala masculina, in trei seturi, 6-4, 6-3,
6-2, de austriacul Dominic Thiem. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO
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12.06.2018 Trupa Scorpions sustine un concert, la Romexpo. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

20.06.2018 Persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala, fata de coalitia PSD-ALDE. Grigore
POPESCU / AGERPRES FOTO
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21.06.2018 Persoane protesteaza in Piata Victoriei din Capitala. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

23.06.2018 Manifestare dedicata Noptii Sanzienelor, organizata de Asociatia Culturala 'Patrimoniu
pentru Viitor', in gradina din strada Poligrafiei nr. 4 (Administratia Domeniului Public sector 1). Cristian
NISTOR / AGERPRES FOTO
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27.06.2018 Zeci de pelerini viziteaza Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. Biserica Sfantului Mormant
(denumita si Biserica Sfantului Sepulcru sau Biserica Sfintei Invieri, ultima mai ales in crestinismul de rit
rasaritean) este o biserica aflata in interiorul zidurilor vechii cetati a Ierusalimului, la mica distanta de
Muristan. Biserica a devenit un important loc de pelerinaj pentru crestini, fiind atestat in acest sens inca din
secolul al IV-lea, intrucat este considerat de ei a fi locul invierii lui Isus.Totodata de aici, din Sfantul Mormant
se aduce si Lumina Sfanta in seara Zilei de Paste. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

10.07.2018 Mai multe case din localitatea Babeni, judetul Valcea, sunt inundate dupa iesirea din matca
a paraului Stancalau. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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12.07.2018 Podul de cale ferata de la Budila, judetul Brasov, pod care face legatura intre Brasov si
Intorsura Buzaului s-a prabusit in raul Tarlung, din cauza viiturilor produse in zona si a debitului foarte
mare al raului care a inundat localitatile Lunca Marcusului si Bacel. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

28.07.2018 Un elicopter IAR 330 Puma lanseaza capcane termice in cadrul celei de-a 10-a editii a
Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition 2018 (BIAS), dedicata Centenarului,
eveniment organizat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Aeroclubul Romaniei,
Fortele Aeriene Romane, ROMATSA, ROMAERO, pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel
Vlaicu. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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28.07.2018 Formatia Hawks of Romania evolueaza in spectacolul de seara cu ocazia celei de-a 10-a
editii a Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition 2018 (BIAS), dedicata
Centenarului, eveniment organizat de Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Aeroclubul
Romaniei, Fortele Aeriene Romane, ROMATSA, ROMAERO, pe Aeroportul International Bucuresti
Baneasa-Aurel Vlaicu. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

4.08.2018 Trupa BELPHEGOR concerteaza in cadrul festivalului Rockstadt Extreme Fest, organizat la
Rasnov. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO
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10.08.2018 Incidente intre jandarmi si participanti la protestul din Piata Victoriei din Capitala. Grigore
POPESCU / AGERPRES FOTO

10.08.2018 Incidente intre jandarmi si participanti la protestul din Piata Victoriei din Capitala.
AGERPRES FOTO
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20.08.2018 Un parapantist zboara cu parapanta pe langa coasta Marii Negre, in Vama Veche. Silviu
MATEI / AGERPRES FOTO

28.08.2018 Serviciul Roman de Informatii (SRI) a organizat un exercitiu nocturn in cadrul caruia s-a
simulat un atac terorist intr-un avion aflat in zbor si neutralizarea atacatorilor de catre 'soimii aerului' echipa de securitate de la bordul aeronavei. Radu TUTA / AGERPRES FOTO
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13.09.2018 Partida de handbal masculin dintre CSA Steaua Bucuresti si RK Vojvodina Novi Sad, din
cadrul SEHA League, desfasurata in Sala Polivalenta din Bucuresti. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

4.10.2018 O suta de baloane cu aer cald au fost ridicate de la sol, pe un camp de langa localitatea
Rogoz, in Tara Lapusului, in cadrul Festivalului Ballon Fiesta, eveniment dedicat Centenarului Marii
Unirii. Elena STANCIU / AGERPRES FOTO
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13.10.2018 Exercitiul national 'Seism 2018', care consta in punerea in aplicare a Conceptiei nationale
de raspuns postseism; tratarea victimelor in spitalul mobil instalat in zona Spitalului Clinic de Urgenta
Floreasca. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

14.10.2018 SCM Ramnicu Valcea a invins formatia Kastamonu Belediyesi GSK (Turcia), cu scorul de 3526 (19-13), in Sala Traian din Ramnicu Valcea, in prima mansa din turul al doilea preliminar al Cupei
EHF la handbal feminin. Nicolae BADEA (C) / AGERPRES FOTO
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16.10.2018 Lucrari de constructie la primul Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania.
Alex MICSIK / AGERPRES FOTO

24.10.2018 Aflux mare de calatori in statia de metrou Piata Victoriei. Circulatia trenurilor de metrou pe
Magistrala 2, Berceni - Pipera, s-a desfasurat cu dificultate dupa defectarea unui macaz in zona statiei
Constantin Brancoveanu. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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25.10.2018 Manifestari prilejuite de Ziua Armatei Romane, la 'Mormantul Ostasului Necunoscut' din
Parcul Carol I. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

26.10.2018 Un urs brun cauta mancare pe o pajiste montana din Muntii Bodoc. Silviu MATEI /
AGERPRES FOTO
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29.10.2018 Repetitia cu costume a spectacolului de final al Festivalului National de Teatru 2018,
desfasurata pe scena Teatrului National Bucuresti. Angelo BREZOIANU / AGERPRES FOTO

30.10.2018 Mai multe persoane aprind lumanari in memoria victimelor incendiului care a avut loc in
urma cu trei ani la Clubul Colectiv din Bucuresti. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO
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5.11.2018 Premiera de gala a filmului 'Morometii 2', eveniment gazduit de Sala Palatului. Cristian
NISTOR / AGERPRES FOTO

13.11.2018 Sportivul roman Nicu Samuel Ojog s-a impus in semifinale, prin superioritate tehnica, in
fata egipteanului Ahmed Hassan Aly Mahmoud Ahmed, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23
de la Bucuresti. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

84

AGERPRES – Raport anual 2018

18.11.2018 Ninsoare in Bucuresti, in luna noiembrie. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

19.11.2018 Imagine cu Palatul Culturii din Iasi. Adrian CUBA / AGERPRES FOTO
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27.11.2018 Repetitia pentru Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei si a
Centenarului Marii Uniri, desfasurata pe terenul de instructie Ghencea. Grigore POPESCU / AGERPRES
FOTO

1.12.2018 Parada militara organizata de MApN, impreuna cu MAI si SRI, alaturi de militari din mai
multe tari, in zona Arcului de Triumf din Bucuresti. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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1.12.2018 Parada uniformelor militare, organizata de Asociatia Traditia Militara, la Muzeul National al
Satului 'Dimitrie Gusti', in cadrul evenimentului 'De 1 Decembrie la Muzeul Satului'. Cristian NISTOR /
AGERPRES FOTO

1.12.2018 Imagine cu Centrala Electro-Termica Vest (CET Vest) Bucuresti. Alex MICSIK / AGERPRES
FOTO
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10.12.2018 Imagine aeriana din Londra. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

11.12.2018 Simona Halep, Raluca Olaru, Monica Niculescu, Irina Begu si Mihaela Buzarnescu participa
la 'Gala Tenisului Romanesc 2018', eveniment organizat de Federatia Romana de Tenis. Cristian
NISTOR / AGERPRES FOTO
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20.12.2018 Meciul de volei dintre CSM Bucuresti si Dinamo Moscova, din grupele Ligii Campionilor.
Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

21.12.2018 Manifestari dedicate implinirii a 29 de ani de la Revolutia Romana din 1989; la Troita din
Cimitirul Eroilor Revolutiei din Capitala s-a oficiat o slujba de pomenire pentru eroii din decembrie
1989. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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Redacția Video
Redacţia Video din cadrul Agenţiei Naţionale AGERPRES, în anul 2018, a reuşit prin
materialele realizate si difuzate pe site-ul oficial al instituţiei www.video.agerpres.ro, pe
canalul Youtube, precum şi în mediile de socializare: Twitter, Instagram etc, să înregistreze un
număr de 2.709.000 de vizualizari ale ştirilor, reportajelor, interviurilor etc însumând
11.286.000 de minute de vizionare iar pe Facebook au fost înregistrate 290.000 de vizualizări.

În anul 2018, au fost realizate: 2 500 de ştiri, 350 de declaraţii de presă, peste 20 de
reportaje, numeroase clipuri de prezentare a activităţii AGERPRES, 30 de interviuri cu personalităţi
marcante din diverse domenii de activitate, campania “Tânăr de România” şi Documentarul
“Marea Unire – România, la 100 de ani”, care a avut lansarea în data de 22.02.2018.
Redacţia Video a adus în atenţia publicului subiectele care au constituit teme importante
pe agenda publică: şedinţele de Guvern, declaraţii de presă ale preşedintelui României,
premierului, miniştrilor şi ale altor şefi de instituţii publice, acţiuni şi evenimente de pe agenda
Parlamentului, protestele din Capitală şi din ţară. De asemenea, au fost marcate prin imagini
video evenimente culturale, sociale, economice sau sportive.
Şi în 2018 a continuat 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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Documentarul “Marea Unire – România, la 100 de ani ”, lansat 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. 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. În documentar au fost folosite mai multe tehnici
de filmare şi imagini unice din Arhiva Naţională de Film. De asemenea, pentru a ilustra
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materialul au fost folosite fotografii din Arhiva istorică AGERPRES, din Arhivele Naţionale de
Stat, precum şi aparţinând 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 2019
Pentru anul 2019, Redacția Video își propune să se dezvolte prin continuarea proiectelor
existente, dar si prin inițierea unora noi:
- ,,Tradiții românești” - o serie de filme documentare (13’- 24’) care au ca scop
redescoperirea tradițiilor românești din toate domeniile: etnografic, arta
populară, mesteșuguri, gastronomie etc, în sensul susținerii și promovării
valorilor culturale tradiționale naționale.
- „România 101”. Vor fi realizate pastile de câte 3 minute, difuzate săptămânal cu
influenceri din zone diferite (politică, artă, cultură, sport, antreprenoriat etc)
tineri, în special, care îşi prezintă viziuna asupra României moderne, după un
veac de existenţă.
- Acoperirea mediatică a evenimentelor ce țin de „Preşedinţia României la
Consiliul Uniunii Europene”
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Redacţia Documentare-Arhivă
Redacţia Documentare-Arhivă îşi desfăşoară activitatea atât sub aspect editorial, cât şi
arhivistic. Astfel, din punct de vedere editorial, redacţia livrează, pe de o parte, materiale de
presă specifice, iar pe de altă parte, publicaţiile pe care le realizează. Din punct de vedere
arhivistic, redacţia este depozitar şi valorificator al arhivelor instituţiei, cele mai importante fiind
Arhiva de ştiri şi Arhiva istorică de fotografie.
În ceea ce priveşte activitatea editorială, Redacţia Documentare-Arhivă realizează, zilnic,
două fluxuri: Fluxul Documentare şi Fluxul Diaspora.
Materialele specifice de documentare sunt transmise printr-un flux redacţional propriu,
respectiv Fluxul Documentare. Prin intermediul acestuia, Redacţia Documentare-Arhivă
difuzează, 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.
De asemenea, redacţia transmite materiale de presă ample, bogat ilustrate, distincte
prin conţinut şi formă de alte ştiri realizate în cadrul Agenţiei, cum ar fi: materiale de
background, fişe biografice, cronologii, sinteze, documentare tematice, materiale la zi, relaţii
bilaterale între România şi alte state, documentare în imagini, retrospective etc.

https://goo.gl/4BrVpi
Pe lângă acestea, colectivul redacţional a oferit, şi în anul 2018, materiale grupate pe
rubrici tematice, precum: 1918, ANUL MARII UNIRI; REVOLUŢIA DE LA 1848, 170 DE ANI;
ROMÂNI CELEBRI; ROMÂNIA ÎN ANUL PATRIMONIULUI CULTURAL; FRAGMENT DE ISTORIE;
DESTINAŢII DE WEEKEND; AUTOGRAF DE ARTIST/CAMPION; FESTIVALURI MUZICALE
ROMÂNEŞTI; PĂRINŢI ŞI COPII TALENTAŢI; UN SECOL DE ŞTIINŢĂ/CULTURĂ; ISTORIA
SPORTULUI ROMÂNESC; PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO; TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI etc.
93

AGERPRES – Raport anual 2018

Nu în ultimul rând, Redacţia Documentare-Arhivă a editat, atât în format tipărit cât şi
on-line, două publicaţii: Agenda Instituţii şi Organizaţii din România (cu 1.068 de pagini livrate
beneficiarilor în anul 2018) şi Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale, publicaţie
lunară, care a însumat, în anul 2018, 1.657 de pagini.
Prin toate aceste materiale, redacţia valorifică şi introduce în circuitul public materialul
arhivistic de care dispune Agenţia, transmiţând, la nivelul anului 2018, circa 8.050 de materiale
documentare (faţă de 7.750 de materiale realizate în anul 2017), în condiţiile în care redacţia a
funcţionat cu un deficit de personal de 15%.
Numărul de materiale documentare

51%

49%

2017

2018

Una dintre rubricile zilnice
difuzate de redacţie este cea dedicată
SĂRBĂTORILOR
RELIGIOASE,
ce
prezintă sărbătorile din calendarul
Bisericii Ortodoxe Române, al Bisericii
Romano-Catolice şi al Bisericii GrecoCatolice, dar care include şi un material
mai amplu despre sărbătoarea ortodoxă
a zilei. În total, în anul 2018, în cadrul
acestei rubrici au fost difuzate 365 de
materiale.
https://goo.gl/Z2b5Gb
O PERSONALITATE PE ZI are, de asemenea, o frecvenţă zilnică şi cuprinde o prezentare
a unei personalităţi româneşti sau străine, care este aniversată sau comemorată la data
respectivă.
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O rubrică nouă, transmisă de această
dată în fiecare zi lucrătoare a săptămânii,
este DOZA DE CULTURĂ, care a grupat
materiale de prezentare, într-o formă
condensată, a unor informaţii relevante din
istoria culturală a lumii, abordând domenii
precum literatură, muzică, pictură,
cinematografie, cu referire la opere, dar şi la
autori sau chiar la curente artistice.
https://goo.gl/XTkC4m
CALENDARUL EVENIMENTELOR INTERNE DE 3, respectiv DE 7 ZILE, cuprinde cele mai
importante evenimente anunţate pentru următoarele 3 zile, respectiv 7 zile, privind domeniile
Politic, Economic, Social, Administrativ, Sportiv şi Cultural, dar şi o rubrică distinctă care
semnalează prezenţele româneşti în străinătate. Corespondentul acestui calendar pentru
prezentarea principalelor evenimente externe, anunţate pentru acelaşi interval de timp, este
CALENDARUL EVENIMENTELOR EXTERNE DE 3, respectiv DE 7 ZILE. În total, în anul 2018, au
fost transmise 683 de calendare.
Un alt material transmis în fiecare zi lucrătoare, PREVIZIUNI ECONOMICE, este prezentat
tot sub forma unui calendar de evenimente, cuprinzând principalele evenimente economice ce
sunt anunţate deopotrivă în România şi în alte state ale lumii, pentru următoarele luni. Astfel,
PREVIZIUNILE ECONOMICE anunţă 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.
Echivalentul PREVIZIUNILOR ECONOMICE pentru domeniul cultural este AGENDA
CULTURALĂ, difuzată, de asemenea, în fiecare zi lucrătoare, şi consacrată principalelor
evenimente culturale din ţară, ce anunţă premiere, spectacole, conferinţe, concerte sau
dezbateri pe teme culturale, programate pentru următoarele luni. În anul 2018, au fost
realizate, în total, 484 astfel de materiale, reunind evenimentele economice şi pe cele culturale.
În fiecare zi lucrătoare, redacţia le transmite abonaţilor materiale reunite sub genericul
ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI. Acestea sunt fişe biografice sau fişe de eveniment, la nivel
naţional şi internaţional, care conţin o scurtă prezentare, selectivă, a aniversărilor sau
comemorărilor din ziua următoare.
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 2018,
Redacţia Documentare-Arhivă a oferit RETROSPECTIVA PRINCIPALELOR EVENIMENTE ALE
ANULUI 2018, care a însumat, în 11 materiale tematice, circa 80 de pagini, prezentând:
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.
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În anul 2018, Redacţia Documentare-Arhivă a prezentat şi o serie de materiale grupate
pe rubrici tematice.
Astfel, având în vedere că în acest an România a celebrat Centenarul Marii Uniri, o
atenţie deosebită a fost acordată unei rubrici dedicate evenimentelor petrecute în urmă cu 100
de ani, intitulată 1918, ANUL MARII
UNIRI. Această rubrică a cuprins o serie
de materiale tematice în cadrul cărora au
fost prezentate evenimentele importante
care au marcat anul 1918 şi care au
condus la înfăptuirea Marii Uniri, dar şi
materiale
biografice
ale
marilor
personalităţi care au contribuit la
desăvârşirea actului de la 1 decembrie
1918.
https://goo.gl/3vah1s
Evidenţiind importanţa celebrării a
100 de ani de la Marea Unire, pe parcursul
anului 2018, Redacţia Documentare-Arhivă
a adus 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.
https://goo.gl/sgzM6f
O altă rubrică nouă a fost
dedicată, în anul 2018, evenimentelor
petrecute în anul 1848, prezentate sub
genericul REVOLUŢIA DE LA 1848, 170
DE ANI, cuprinzând materiale ample şi
de sinteză, pentru prezentarea
principalelor momente ale anului 1848,
dar şi informaţii despre personalităţile cu
un rol important în acele evenimente.
https://goo.gl/gxoSBs
PRAGA 1968 a fost titlul unui alt grupaj tematic, ce a reunit materiale dedicate
evenimentelor petrecute în urmă cu 50 de ani, rămase în istorie sub numele de „Primăvara de
la Praga”.
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Pentru a marca evenimente istorice
importante, relevante atât la nivel naţional,
cât şi internaţional, din domenii cât se poate
de variate, de la cele politice la cele culturale
sau sportive, Redacţia Documentare-Arhivă
a realizat materiale documentare grupate în
rubrica FRAGMENT DE ISTORIE, pe care le-a
transmis chiar la data la care era aniversat
sau comemorat respectivul eveniment.
https://goo.gl/4T7RHg
De asemenea, pe parcursul acestui an, colectivul redacţional a marcat, printr-o serie de
materiale, împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea sau de la lansarea unui eveniment important,
într-o rubrică tematică desfăşurată sub genericul UN SECOL DE ŞTIINŢĂ/CULTURĂ. Exemple în
acest sens ar fi împlinirea unui secol de la adoptarea, de către Rusia, a calendarului gregorian sau
inaugurarea Teatrul Henry Miller din New York.
Anul 2018 fiind declarat Anul
European al Patrimoniului Cultural,
Redacţia Documentare-Arhivă a dedicat
o rubrică tematică acestui eveniment,
ROMÂNIA ÎN ANUL PATRIMONIULUI
CULTURAL, ce a inclus prezentarea
obiectivelor româneşti înscrise în
Patrimoniul Mondial UNESCO.
https://goo.gl/ykrRTh
Abordând o gamă largă de domenii, Redacţia Documentare-Arhivă a prezentat, în 2018,
rubrici dedicate celor 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 a difuzat o serie de materiale documentare, cu prezentarea
fiecăreia dintre ediţiile anterioare şi rezultatele obţinute de reprezentanţii ţării noastre.

PĂRINŢI ŞI COPII TALENTAŢI a debutat
în anul 2018, cuprinzând materiale scurte
despre copii care au urmat cariera părinţilor,
cum ar fi, spre exemplu: Amza Pellea şi Oana
Pellea; Ştefan Bănica şi Ştefan Bănică Jr.; Florin
Piersic şi Florin Piersic Jr.; Kirk Douglas şi
Michael Douglas; Bruce Willis, Demi Moore şi
Rumer Glenn Willis etc. https://goo.gl/v97QTe
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Rubrica
AUTOGRAF
DE
ARTIST/CAMPION, iniţiată, de asemenea, în
anul 2018, a cuprins o prezentare scurtă a unui
artist sau a unui sportiv, având inserate
declaraţii ale acestuia pe diverse teme.
https://goo.gl/G7UP48
Redacţia Documentare-Arhivă a
dedicat o serie de materiale împlinirii, la
data de 7 octombrie 2018, a 25 de ani de
la aderarea României ca membru cu
drepturi depline al Consiliului Europei.
Aceste materiale au fost reunite în rubrica
ROMÂNIA ŞI CONSILIUL EUROPEI, 25 DE
ANI, difuzate în perioada mai-octombrie
2018.
https://goo.gl/KxwhZU

Nu în ultimul rând, Redacţia
Documentare-Arhivă a transmis o serie
de materiale documentare dedicate
preluării preşedinţiei Consiliului Uniunii
Europene de către România, în ianuarie
2019, pentru o perioadă de şase luni.
https://goo.gl/Q7Apuz
Printre rubricile care au continuat de-a lungul anului 2018, se numără şi DESTINAŢII DE
WEEKEND, cu o periodicitate 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.
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.
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De asemenea, a fost abordat, în continuare, şi domeniul artistic, un exemplu în acest
sens fiind seria TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI, care a adus în atenţia publicului marile realizări
ale teatrului şi cinematografiei româneşti, de-a lungul timpului.
Pe parcursul anului 2018, Redacţia Documentare-Arhivă a prezentat, în continuare,
ZILELE SĂRBĂTORITE ÎN ROMÂNIA, respectiv pe cele oficiale, marcate la nivel naţional, cu
prezentarea istoricului acestora şi a parcursului legislativ care a dus la adoptarea lor. În mod
similar, au fost transmise materiale de prezentare şi pentru principalele ZILE INTERNAŢIONALE,
îndeosebi pentru cele marcate de Organizaţia Naţiunilor Unite, cuprinzând informaţii
referitoare la scopul marcării lor, 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. În total, în anul 2018, au fost prezentate 318
astfel de materiale, reunind, în acest număr, Zilele sărbătorite în România şi pe cele
internaţionale.

https://goo.gl/soXf3j

Interviurile cu personalităţi din
lumea artistică şi sportivă au fost
realizate şi transmise publicului larg în
grupajul DIALOG PRINTRE FOTOGRAFII,
de-a lungul căruia invitaţii au
rememorat momentele surprinse în
imagini din Arhiva istorică de fotografie
AGERPRES.
https://goo.gl/mkQfZq
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ISTORIA
SPORTULUI
ROMÂNESC, dedicată domeniul
sportiv, a continuat în anul 2018, prin
prezentarea sporturilor care se joacă
în România, a evoluţiei acestora şi a
performanţelor obţinute, dar şi a
jucătorilor români celebri.
https://goo.gl/KsbQzp
Abordând o mare diversitate de domenii, Redacţia Documentare-Arhivă a continuat să
prezinte fenomenele astronomice care au avut loc în cursul anului, cu informaţii despre
eveniment, dar şi despre data şi locul din care pot fi observate.

Redacţia
DocumentareArhivă a acoperit, pe parcursul anului
2018, cu materiale de background şi
de sinteză, şi evenimente importante
de
actualitate,
cum
ar
fi
Referendumul naţional pentru
revizuirea Constituţiei.
https://goo.gl/P4xoQ4
Principalele Reuniuni ale unor instituţii internaţionale au fost, de asemenea, reflectate
de-a lungul anului 2018, prin materiale care cuprind prezentarea agendei, dar şi date despre
ediţiile precedente.

https://goo.gl/kRGT2F
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Fluxul Diaspora, cel de-al doilea flux realizat de Redacţia Documentare-Arhivă,
reprezintă o selecţie zilnică de circa 25 de ştiri din toate domeniile (Politic, Economic, Social,
Administraţie, Sport, Cultură), ce sunt transmise organizaţiilor şi mass-mediei româneşti de
peste hotare. În anul 2018, au fost livrate, pe Fluxul Diaspora, 3.976 de ştiri.
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 2018,
au fost livrate 1.068 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 2018,
au fost tipărite 1.657 de pagini.
Pe lângă ştirile transmise pe fluxuri, Redacţia Documentare-Arhivă realizează o bază de
date cu evenimente la zi, la nivel naţional 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.
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.
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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 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 2018, 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 2018, au fost scanate 59.405 fotografii (faţă de 46.295 in anul 2017, deci
cu peste 13.000 de fotografii in plus). Arhiva istorică de fotografie a fost, de asemenea, valorificată
şi prin ilustrarea materialelor realizate de redacţie, cu fotografii aparţinând acestui fond arhivistic.
Numărul de fotografii scanate

56%

44%

2017

2018

Tot in anul 2018 s-a inceput activitatea de digitalizare a arhivei de documente, incepând
cu buletinele cele mai vechi din arhiva instituţiei. Până la finalul anului 2018, s-au digitalizat
53.395 de pagini.

În imagine: Galeriile Blanduziei de pe strada
Academiei (placă fotografică); Bucureşti,
1931 https://goo.gl/NG9sfy
În vederea promovării Arhivei istorice de fotografie, în anul 2018 colectivul redacţional
a realizat materiale ilustrative, sub genericul DOCUMENTAR ÎN IMAGINI, prilejuite de anumite
evenimente, punând accent nu numai pe informaţia scrisă, ci îndeosebi pe imagini (ex.
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Întronizarea patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Justinian Marina (1948-1977); Obiceiurile
secerişului la români; 50 de ani de la inaugurarea Uzinei de Autoturisme Piteşti, prima de acest
fel din România).
De asemenea, tot în vederea valorificării şi promovării Arhivei istorice de fotografie,
Redacţia Documentare-Arhivă a iniţiat, în anul 2018, o rubrică intitulată ATUNCI ŞI ACUM, care
prezintă obiective din Bucureşti, surprinse atât în fotografii de arhivă, cât şi în fotografii din
prezent, realizând, astfel, un arc peste timp în imagini.

Obiective 2019
Primul eveniment major al anului 2019 îl reprezintă preluarea preşedinţiei Consiliului
Uniunii Europene de către România, în ianuarie 2019, pentru o perioadă de şase luni, ocazie cu
care Redacţia Documentare-Arhivă a început să transmită, încă de la finalul anului 2018, o serie
de materiale documentare dedicate acestei teme.
De asemenea, anul 2019 este marcat de alte două evenimente de importanţă deosebită:
Alegerile europarlamentare, ce se desfăşoară în luna mai, şi Alegerile prezidenţiale,
programate pentru finalul anului. Cu acest prilej, colectivul redacţional va prezenta materiale
documentare ample, de background şi de sinteză, dedicate celor două evenimente.
Una dintre rubricile noi pe care colectivul redacţional le pregăteşte pentru anul 2019
este 1919, CONSOLIDAREA MARII UNIRI, rubrică tematică ce prezintă evenimentele petrecute
în anul 1919, care au dus la consolidarea actului Unirii, consfinţit prin Marea Adunare de la Alba
Iulia, de la 1 decembrie 1918.
O altă rubrică de o importanţă deosebită a anului 2019 este UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE DIN 1859, care aduce în atenţia publicului evenimentele petrecute la 1859, prin
înfăptuirea Unirii celor două principate româneşti, în urma alegerii lui Alexandru Ioan Cuza ca
domn al Ţării Româneşti (24 ianuarie/5 februarie 1859), după ce fusese ales domn al Moldovei
(5/17 ianuarie 1859), realizând astfel un prim pas important pe calea înfăptuirii statului naţional
unitar român.
Un alt eveniment de importanţă istorică este RĂSCOALA DIN 1784, de la care se
împlinesc, în 2019, 235 de ani. Pentru marcarea acestuia, colectivul redacţional va difuza
materiale cu specific documentar în perioada octombrie-decembrie 2019.
Având în vedere că la 4 aprilie 1949, a fost semnat Tratatul Atlanticului de Nord,
marcând, astfel, înfiinţarea NATO, iar la 29 martie 2004, România a devenit membru NATO,
Redacţia Documentare-Arhivă va realiza şi va transmite materiale de background şi de sinteză
pentru celebrarea acestor evenimente.
Pe parcursul lunii mai, Redacţia Documentare-Arhivă va pregăti o serie de materiale
dedicate împlinirii a 20 de ani de la vizita papei Ioan Paul al II-lea în România (7-9 mai 1999),
dar şi pentru anunţata vizită a papei Francisc, care va avea loc la finalul aceleiaşi luni.
De asemenea, în anul 2019 se împlinesc 130 de ani de la moartea scriitorilor Mihai
Eminescu şi Ion Creangă, în iunie 1889, respectiv decembrie 1889, prilej cu care colectivul
redacţional va prezenta, pe parcursul lunilor respective, o serie de materiale documentare
dedicate acestora.
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Luna decembrie marchează, de asemenea, împlinirea a 30 de ani de la Revoluţia română
din 1989, ocazie cu care redacţia va transmite materiale documentare de sinteză şi materiale
ilustrative, cu selectarea celor mai reprezentative fotografii din Arhiva istorică de fotografie,
realizate de fotoreporterii AGERPRES aflaţi chiar în mijlocul evenimentelor, care conturează
imaginea acelor zile.
Nu în ultimul rând, domeniul sportiv va fi abordat printr-o rubrică nouă, SPORTIVI DE
LEGENDĂ, în cadrul căreia vor fi prezentaţi cei mai mari sportivi români şi străini, cu
performanţe deosebite.
Redacţia Documentare-Arhivă va continua să promoveze Arhiva istorică de fotografie,
printr-o ilustrare cât mai bogată a tuturor materialelor documentare, prin realizarea de
materiale documentare în imagini, dar şi prin continuarea rubricii ce a debutat în anul 2018,
ATUNCI ŞI ACUM.
În cursul anului 2019, Redacţia va incepe un proiect dedicat memoriei Holocaustului, o
rubrică bilunară cu materiale dedicate acestui subiect.
Muzeul AGERPRES este un proiect al Agenţiei, în care Redacţia Documentare-Arhivă are
rolul principal, punând la dispoziţie atât fotografii şi documente scanate, relevante pentru
proiect, cât şi material documentar.
Totodată, pe parcursul anului 2019, Redacţia Documentare-Arhivă va continua să
transmită materiale 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.
De asemenea, vor fi prezentate în continuare rubrici cu tematică diversă, cum ar fi:
CITATUL ZILEI, DOZA DE CULTURĂ, O PERSONALITATE PE ZI, ROMÂNI CELEBRI, PATRIMONIUL
MONDIAL UNESCO, DESTINAŢII DE WEEKEND, TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI, PĂRINŢI ŞI COPII
TALENTAŢI, UN SECOL DE ŞTIINŢĂ/CULTURĂ, DIALOG PRINTRE FOTOGRAFII, FRAGMENT DE
ISTORIE, documentare tematice, documentare dedicate lunilor şi zodiilor anului, materiale
documentare legate de evenimente la zi.
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Redacţia ONLINE
Redacţia Online şi-a continuat de-a lungul anului 2018 scopul principal - informarea
promptă, corectă și obiectivă a evenimentelor cu impact asupra societății, pe www.agerpres.ro,
https://www.facebook.com/AGERPRES/ și https://twitter.com/agerpres.
La peste un an de la lansarea noului site, www.agerpres.ro a cumulat 31.942.788 de
afișări, 14.086.040 de vizite, în timp ce numărul clienților unici s-a situat la peste 8.000.000,
conform datelor SATI. Aceste cifre reprezintă efortul unei echipe formate din 11 membri (dintre
care doi - tura de noapte), cu un program de lucru 24/7, concretizat în aproximatov 60.000 de
materiale publicate pe site-ul public, dar și în social media, în creștere cu 6.343 față de anul
anterior. Pentru selecția știrilor spre publicarea pe site-ul public s-au folosit fluxurile
următoarelor redacţii: Redacţia Ştiri Interne, Redacţia Ştiri Sportive, Redacţia Externe, Redacţia
Ştiri Economice, Redacţia Foto, Redacţia Documentare-Arhivă, dar și materialele furnizate de
Redacția Video. Menționăm și faptul că materialele publicate s-au regăsit pe site-ul public în 34
de subcategorii (intern și extern), comparativ cu cele 12 categorii generice existente în site-ul
anterior, fapt ce poate explica fluctuațiile din graficele alăturate.

105

AGERPRES – Raport anual 2018

Redacția Online a publicat, pe parcursul anului 2018, știri de la evenimentele
importante, din domeniile politic, justiție, economic, extern, life, sport și documentare. Pentru
ilustrarea materialelor s-au folosit imagini din fluxul FOTO AGERPRES, precum și fotografii ale
agențiilor de presă partenere (Reuters, EPA, Xinhua, etc.) Ca element de noutate, au fost
valorificate clipurile video, realizate de Redacția Video.
Printre știrile cu un impact major asupra cititorilor site-ului public AGERPRES, cu peste
10.000 de afișări, se pot enumera: “Preotul Necula, la începutul postului: Să ne dăm seama dacă
suntem ok ca oameni, la vremea de acum a dezbinării generalizate” – 14.583 de afișări, “Florin
Catană, șeful DRCPIV: Din 20 mai se introduce noțiunea de supendare a înmatriculării
autovehiculului” – 13.905 de afișări, “A murit Alfie, băiețelul britanic al cărui drept la viață a fost
respins de toate instanțele britanice și de CEDO” – 18.408 de afișări, “Teodorovici: De la 1
ianuarie 2019, toţi bugetarii vor primi anual două salarii minime ca indemnizaţie de hrană” –
15.068 de afișări.

106

AGERPRES – Raport anual 2018

O atenție deosebită s-a acordat proiectelor speciale, printre care s-au aflat: #Buget
inteligent, #Centenar Diplomatic, #Jocurile Olpimpice de iarnă de la Pyeong Chang,
#Campionatul Mondial de Fotbal, #Referendum Familie.
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Având în vedere că 2018 a fost Anul centenar al Marii Uniri, AGERPRES a derulat o serie
de proiecte tematice, precum: #Centenarul Marii Uniri, 1918, Anul Marii Uniri, #Clădirile
României Centenare.
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Evenimentele ce au avut loc pe 1 decembrie 2018 s-au concretizat pe site-ul public într-un
amplu material ce a cuprins text, fotografii și transmisiuni live.

O proporție semnificativă a materialelor publicate pe www.agerpres.ro au fost editate
de către redactorii online sub formă de LIVE UPDATE, LIVE TEXT pentru acest lucru fiind necesar
un efort de selecție a știrilor, o sincronizare între text, foto și video.
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Cele mai urmărite categorii de cititorii www.agerpres.ro au fost politică externă, politică
internă, justiție, social și flux documentare, potrivit datelor CXENSE.
Publicul-țintă ce a urmărit materialele publicate pe site-ul dedicat s-a situat într-un
interval de vârstă cuprins între 35-44, 45-54, 55-65 ani (peste 1.000.000 afișări lunare), iar
printre orașele cu cei mai mulți cititori AGERPRES se află București, Cluj-Napoca, Iași și Brașov.
În ceea ce privește țările în care s-a înregistrat cea mai mare audiență trebuie amintite
SUA, Republica Moldova, Marea Britanie și Germania. Proporția de gen s-a păstrat constantă
de-a lungul întregului an 2018, fiind de 1/3, în favoarea bărbaților.
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Desktop-urile şi telefoanele mobile au fost cel mai des folosite pentru vizualizarea știrilor
AGERPRES, la polul opus aflându-se tabletele.

Infograficele interactive au reprezentat, și în 2018, o modalitate atractivă de prezentare
a informațiilor pentru cititor, printre subiectele abordate fiind, în principal, alegerile din cadrul
Referendumului național pentru revizuirea Constituției, dar și infografice privind starea vremii.
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Redactorii departamentului ONLINE au continuat rubricile din anii anteriori, Ştirile Zilei
(o sinteză a celor mai importante ştiri din cursul unei zile, câte trei din partea fiecărei redacții –
economic, intern, extern, sport), Declaraţia Zilei (o declaraţie de impact a unei personalităţi
publice, cu accent pe folosirea materialelor furnizate de Redactia Video ) – rubrici realizate
zilnic, de luni până vineri și Revista Presei (o selecţie a celor mai importante articole apărute în
presa naţională, într-un format mult mai atractiv pentru public ) - realizată zilnic. De asemenea,
editorii ONLINE au venit în sprijinul redacțiilor editoriale prin publicarea, la sfârșit de an, a
Retrospectivelor anuale, ilustrate în mod corespunzător cu imagini variate. O bună colaborare
a existat și cu Direcţia Marketing şi cu Biroul de Comunicare, prin publicarea diferitelor
advertoriale solicitate.
În social media, în pagina de Facebook a AGERPRES, aprecierile s-au cifrat, în 2018, la
61.666, în timp ce numărul urmăritorilor a urcat la 62.880. Pe Twitter, numărul urmăritorilor a
ajuns la 17.096, în creşteree aflându-se şi numărul aprecierilor.
Creșterea paginilor Facebook si Twitter ale AGERPRES a fost una naturală, organică,
fără reclamă platită.
Postările în mediul online au fost diversificate, majoritatea fiind realizate cu link, dar și
cu fotografie (album/carusel) și video. De la jumătatea anului 2018, s-a pus accent si pe
redistribuirea articolelor în anumite grupuri-țintă, fiind de un real ajutor în ceea ce privește
interacțiunea cu publicul.
Pe Facebook au fost menținute rubricile zilnice din anii anteriori, “Imaginea din Arhiva
AGERPRES” și “Imaginea Zilei în lume – REUTERS”.
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Reclamele Google ADSense existente în paginile de categorie în site-ul AGERPRES au
generat, pe parcursul anului 2018, un venit în valoare de circa 4.595 euro.

Obiective 2019
Redacţia ONLINE îşi propune o mai mare vizibilitate, prin creşterea indicatorilor de
audienţă pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, www.agerpres.ro, și a numărului de
urmăritori în social media, respectiv pe Facebook (https://www.facebook.com/AGERPRES/) și
pe Twitter (https://twitter.com/agerpres). De asemenea, ne păstrăm obiectivul de a selecta cu
rigurozitate materialele ce vor fi publicate pe site-ul AGERPRES, pentru o informare promptă şi
cât mai corectă a cititorului.
Cele mai importante evenimente ce vor fi reflectate pe site-ul public, dar și în social
media, în 2019, sunt:
- manifestările ocazionate de președinția României la Consiliul Uniunii Europene
- aniversarea a 130 de ani de la înfiinţarea AGERPRES
- dosarul Brexit
- alegerile europarlamentare şi cele prezidenţiale
- vizita Papei Francisc în România
- jocurile Europene de la Minsk
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Redacţia Monitorizare
În anul 2018 Redacţia Monitorizare a continuat să furnizeze produse specializate de
monitorizare presă şi analiză de imagine pentru clienţi importanţi din zona instituţională:
Guvernul României, MAE, Ministerul de Justiţie, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii,
Ministerul Transporturilor, cel al Culturii, MApN, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Internaţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională a României, Direcţia
Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională pentru Integritate, Asociaţia Casa Majestăţii Sale etc.
Portofoliul de abonaţi a fost extins, în 2018, prin atragerea unor noi clienţi ai serviciilor
de monitorizare de presă, precum: Ministerul Public, Reprezentanţa Comisiei Europene în
România, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
(CNAS) sau Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Procesul de perfecţionare a serviciilor, de aliniere la tendinţele actuale, nu a încetat,
Redacţia Monitorizare oferind feedback şi sugestii pentru creşterea calităţii rapoartelor de
monitorizare şi în vederea introducerii de noi faciltăţi pentru utilizatorii platformei online dedicată.
Astfel, în 2018, în urma unui upgrade al sistemului informatic de monitorizare, în
aplicaţia de monitorizare a fost încorporat un modul de Presă Internaţională, separat pe siteuri,
respectiv fiecare tip sursă social media, care permite monitorizarea a peste 70.000 de surse
online de limba engleză.
Clienţii serviciilor de monitorizare AGERPRES beneficiază de la sfârşitul anului 2018 şi de
alte îmbunătăţiri aduse de upgrade-ul softului de monitorizare:
- implementarea unui player integrat în raportul zilnic de monitorizare și acces direct
de pe telefoanele mobile
- posibilitatea selecţiei multiple pentru sursă, categorie şi tip presă în modulele
“Căutare avansată” şi “Generează raport” din platforma online dedicată
- măsurarea prezenței în online și a numărului de căutari în Google pe cuvinte-cheie
sau subiecte de interes – serviciu disponibil prin accesarea platformei online
www.agerpres.ro, pe bază de user şi parolă
- generarea unor clasamente specializate: top subiecte abordate/top titluri; top surse
monitorizate (defalcare pe tipuri, relevanță în funcție de popularitate); topul
postărilor de impact pe tipuri de platformă; temele majore; distribuția postărilor pe
zile și tipuri de platforme; cele mai active publicaţii, posturi radio/tv, site-uri (dupa
numărul de apariţii/difuzări de materiale jurnalistice)
Poziţia de furnizor de rapoarte de calitate pe segmentul monitorizărilor de presă, pe
care AGERPRES a pătruns în anul 2007, s-a menţinut datorită:
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ofertei complete de servicii de monitorizare (70 de publicaţii din presa centrală, 75 de
publicatii din presa locală, 12 posturi de radio, 15 posturi de televiziune, aproximativ
1.200 site-uri şi 64.800 surse social media, respectiv 70.00 surse online în limba engleză)
- serviciilor complementare (alerte pe e-mail şi SMS, transcrieri la cerere, analize de
imagine şi conţinut)
- consistenţei şi relevanţei informaţiei selectate
- particularizării rapoartelor potrivit specificaţiilor clienţilor
- asistenţă şi consiliere 24/24 ore
Nu în ultimul rând, clienţii serviciilor de monitorizare apreciază platforma online a
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES care permite:
- Logarea online pe bază de user şi parolă pentru un număr nelimitat de utilizatori
- Disponibilitate 24/24 ore la toate articolele de presă rezultate în urma
monitorizărilor
- Accesul la textul integral al articolelor, în varianta scan şi text
- Căutarea după filtre multiple, precum cuvinte-cheie, interval de timp sau sursă
- Posibilitatea prelucrării şi selecţiei doar a articolelor dorite de achizitor
- Exportul articolelor selectate în format word, word+scan, excel
- Generarea de rapoarte cantitative şi calitative în funcţie de elemente specifice
- Vizualizarea în timp real a alertelor din mediul online odată ce pe aceste surse este
identificat un cuvânt-cheie de interes
- Accesare inclusiv de pe terminale mobile – tablete şi telefoane smart
- Arhivarea tuturor materialelor de presă cu posibilitatea accesării şi căutării pe o
perioadă nelimitată, inclusiv după încheierea relaţiei contractuale
-

Autentificare în platforma de Monitorizare
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Procesul de monitorizare presupune prelucrarea zilnică a peste o mie de materiale din
presa scrisă, radio şi TV, la care se adaugă sute de articole din mediul online, într-un flux nonstop. Pe tot parcursul anului 2018, s-au introdus în baza de date 113.880 de articole din presa
locală, 59.424 din presa centrală, 43.168 materiale difuzate în emisiunile televizate şi 11.727
în emisiunile de radio.

Pentru clienţii serviciilor de monitorizare au fost realizate peste 27.000 de rapoarte
zilnice, particularizate pe cerinţele şi specificul fiecărui client în parte, şi aproximativ 200 de
rapoarte lunare de analiză cantitativă şi calitativă, o oglindă a imaginii acestora în mass-media
naţională, mediul online şi social media.
Segmentul cel mai solicitant este monitorizarea posturilor de televiziune, din cauza
personalului insuficient, care face practic imposibilă transcrierea integrală a unor jurnale de ştiri
sau emisiuni tip talkshow deşi aceste servicii, ca şi alertele SMS, sunt printre cele mai cerute la
acest moment. Conform normelor, transcrierea unei înregistrări audio durează de până la opt
ori mai mult faţă de durata materialului.
Numărul transcrierilor realizate de redactorii noştri a crescut de la an la an: dacă în 2013
în baza de date AGERPRES erau 10.661 materiale TV, la 31 decembrie 2018 aceasta conţinea de
patru ori mai multe ştiri TV, respectiv 43.168.
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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.
În cifre, în 2018 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.

Obiectivele anului 2019 sunt menţinerea standardelor de calitate a rapoartelor de
monitorizare şi dezvoltarea ofertei cu sursele monitorizate, în special pe tronsonul publicaţiilor
locale, siteuri şi social media.
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Direcţia Marketing
În scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite, Direcţia Marketing a AGERPRES a desfăşurat,
în anul 2018, activităţi de cercetare de piaţă, prin comunicarea permanentă cu beneficiarii şi
transmiterea informaţiilor privind exigenţele acestora: informare specifică, modalităţi de
livrare, calitatea serviciilor – ştiri/foto/monitorizări etc.
Urmând trendul internaţional, piaţa mass-media românească se orientează din ce în ce
mai evident către platformele digitale. Anul 2018 a insemnat pentru Agenția Națională de Presă
AGERPRES desfăşurarea activităţii într-un mediu concurenţial şi mai puternic, având de
înfruntat provocări precum reducerile de bugete, scăderile de tiraje, restrângerea activităţii şi
chiar dispariţia unora dintre instituţiile mass-media tradiţionale şi reorientarea spre alte
domenii de activitate a unor clienţi tradiţionali ai Agenţiei.
Activitatea de bază a Direcţiei Marketing o reprezintă gestionarea activităţilor specifice
de vânzare a serviciilor de ştiri, foto, video, monitorizare, publicitate, documentare şi
tipărituri. Aceasta presupune soluţionarea tuturor problemelor ce vizează derularea relaţiilor
cu clienţii - contracte, comenzi, acorduri, modul de transmitere/accesare a serviciilor, postarea
comunicatelor OTS (Original Text Service), a advertorialelor şi bannere-lor.
Principalul aspect cu care AGERPRES s-a confruntat a fost presiunea pieţei asupra
preţurilor pentru bunuri sau servicii. Clienţii, atât din mediul privat cât şi instituţiile publice,
forţează reducerea costurilor, această presiune spunându-şi cuvântul şi în ceea ce priveşte
activitatea de vânzare a serviciilor AGERPRES.
Putem spune că, per ansamblu, la nivelul Direcţiei Marketing, abordarea anului 2018 a
fost una prudentă, ne-am axat pe direcţia menţinerii performanţelor operaţionale, fără a ne
asuma activităţi riscante.
Am avut constant în vedere consolidarea încrederii în serviciile AGERPRES, concomitent
cu asumarea misiunii de informare publică a agenției prin 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 a fost structurată şi în anul 2018 pe specificul producțiilor unei agenții de
presă:
• Știri - fluxuri online de ştiri, transmise în timp real, în limbile română, engleză și maghiară,
separate sau grupate în pachete de servicii, selecţii zilnice de ştiri, buletine (zilnice și
săptămânale);
• Foto-video - fluxuri de imagini din actualitatea internă și externă transmise în timp real,
arhiva recentă de fotografii (digitalizată) și imagini dedicate mediului online
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•

•

•
•

(redimensionare automată la rezoluție de ecran, protecție tip watermark și citarea
automată a sursei – flux + arhivă); materiale video la cerere, documentare video,
transmisii livestreaming;
Monitorizare - servicii complete de monitorizare şi analiză media (presă scrisă - centrală
şi locală -, radio, TV şi online – inclusiv social media), servicii de alertă prin SMS şi e-mail
etc; platforma web dedicată; arhivă rapoarte monitorizări;
Documentare - arhivă – fluxul online specializat „Documentare”, arhivă de ştiri (bază de
date documentare - dosare tematice, cronologii, sinteze, retrospective anuale - colecţii
de presă) și arhiva istorică (negative foto document pe film și plăci fotografice, aflate întrun permanent proces de digitalizare);
Servicii tipografice – se pot realiza o gamă largă de lucrări de profil. Tiparul digital oferă
avantajul de a nu mai depinde de obligativitatea unor tiraje minime.
Publicitate –comunicate OTS (Original Text Service), advertoriale şi bannere electronice
pe platforma website-ului public www.agerpres.ro

Activitatea de marketing și vânzare
Ţinând cont de prognozele economico-financiare, AGERPRES a decis pentru anul 2018
menţinerea preţurilor pentru serviciile şi produsele sale la acelaşi nivel ca în anii anteriori. Prin
politica de preţ adoptată, AGERPRES a reflectat preocuparea de a echilibra consumul de
resurse, nivelul pieţei şi obiectivele de vânzări cu specificul de consum media, posibilităţile şi
importanţa clienţilor noştri.
De asemenea, având în vedere ponderea instituţiilor de stat in portofoliul nostru de
clienţi (instituţii care au fost obligate prin lege să reducă cheltuielile cu 10%), precum şi
dispariţia unor instituţii mass-media private şi presiunea din partea clienţilor in general
pentru reducerea costurilor, AGERPRES a prognozat pentru anul 2018 un nivel de venituri
de 2.800 mii lei.
La 31 decembrie 2018, veniturile totale încasate au fost de 3073 mii lei, din care suma
de 109 mii lei a reprezentat o încasare eronată, suma fiind returnată în cursul lunii ianuarie
2019. Astfel, venitul real a fost de 2963 mii lei, în creştere cu 5,82% faţă de prognoză.
Comparativ cu anul 2017 se constată o creştere a veniturilor proprii din vânzarea
efectivă a serviciilor AGERPRES – 2963 mii lei în 2018 faţă de 2956 mii lei în 2017.
Aşadar, AGERPRES a reuşit să depăşească nivelul prognozat al veniturilor şi să
depăşească şi veniturile anului 2017, in ciuda dificultăţilor pieţei şi a restricţiilor.
Această creştere se observă şi la nivelul facturilor emise, unde se înregistrează un plus
de aproximativ 79 mii lei faţă de anul 2017 (2,6%).
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Repartizarea încasărilor pe tipuri de servicii
5.15%

1.47%

10.33%

54.98%

28.07%

Servicii de stiri

Monitorizare

Foto

Publicitate

Documentare

Per ansamblu se constată menţinerea încasărilor din vânzarea știrilor şi o creştere pentru
serviciile foto cu cca 1%, concomitent cu creșteri ale veniturilor din vânzarea de servicii de
monitorizare media – un plus de 2% şi o uşoară scădere pentru serviciile de publicitate – 0.8%.
Ca şi în anii precedenţi, ponderea principală în structura veniturilor a avut-o activitatea
de bază, respectiv vânzarea de ştiri, care a reprezentat 54,98% din venituri. Serviciile de
monitorizare au păstrat poziţia secundă, înregistrând o creştere faţă de cota procentuală din
2017 (28.07 % faţă de 26,78%).
Documentarea înregistrează la rândul ei o uşoară scădere faţă de anul precedent,
însumând 1,47 % din volumul vânzărilor (faţă de 1.53% în 2017).
Cifrele din ultimii ani indică păstrarea unui raport media/non-media similar cu cifrele
anilor precedenţi, astfel că profilul clienţilor AGERPRES rămâne în aceleaşi coordonate, clienții
din sectorul non-media fiind în continuare cei mai numeroşi: 78,68%, procent similar cu cifra
înregistrată în ultimii ani.
Și pe zona mass-media observăm aproximativ aceeași repartiție între sectorul massmedia centrale și mass-media locale, cu o uşoară creştere de 0,4% pentru mass-media centrale
(16,1% în 2018 faţă de 15,7% în 2017) concomitent cu o scădere de 0,6% pentru cele locale
(5,22% în 2018 faţă de 5,8% în 2017).
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Repartitie pe tipuri de clienti
5,22%
16,1%

78,68%

Non media

Mass-media centrale

Mass-media locale

AGERPRES a continuat să extindă şi să îmbunătăţească gama de servicii complementare
fluxurilor de ştiri şi fotografie (serviciile clasice pentru o agenţie de presă) - monitorizare media, servicii
de publicitate, video, documentare etc., pentru a compensa pierderile înregistrate la nivelul
produselor şi serviciilor de bază, destinate în principal clienţilor din mass-media.
În privinţa tipurilor de servicii pe care le oferă AGERPRES, interesul clienţilor se
dovedeşte a fi relativ constant.
Diminuarea constantă a sumelor destinate serviciilor de informare şi presă în bugetele
clienţilor impune şi regândirea abordării pieţei, orientarea către sectorul non-media. Aceşti
clienţi au un comportament specific, apreciază mai mult calitatea informaţiei, background-ul
care însoţeste materialele jurnalistice şi nu rapiditatea cu care sunt livrate ştirile. Se obţine
astfel o informaţie completă, iar resursele alocate sunt mai scăzute.
Vânzarea fluxurilor de ştiri online, cu transmitere în timp real este segmentul care atrage
în continuare cele mai multe venituri (89,42% din valoarea totală a serviciilor de ştiri vândute).
Informarea în timp real rămâne în topul preferinţelor clienţilor (în special cei din mass-media)
şi se observă o creştere de cca 6,7% față de anul precedent, chiar dacă aceste servicii sunt mai
costisitoare decât buletinele de ştiri sau pachetele de selecţii de ştiri.
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%.
Buletinele informative editate de AGERPRES – zilnice, săptămânale şi lunare –
înregistrează în 2018 un procent de 5,97% din totalul vânzărilor de servicii de ştiri.
Faptul că fluxurile de ştiri sunt în continuare cel mai bine vândut produs al Agenţiei arată
că AGERPRES îşi îndeplineşte cu profesionalism misiunea de informare publică.
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Ponderea în valoarea serviciilor de ştiri în funcţie de tipul livrării
5,97%
4,61%

89,42%

fluxuri online

selectii

buletine

După ponderea în venituri obţinute din vânzarea serviciilor de ştiri, constatăm că, în
continuare, principalii consumatori sunt cei din presa scrisă, acest segment de piaţă având, în
mod constant, contribuţia cea mai însemnată. Ştirile furnizate de AGERPRES ajung prin
intermediul clienţilor noştri din mass-media la milioane de utilizatori finali: cititori, ascultători,
telespectatori.
La categoria de consumatori de ştiri în timp real, trebuie menţionate şi agenţiile
internaţionale de presă (AFP, AP, REUTERS, EPA, EFE, TASS) cu care avem încheiate contracte
comerciale, precum şi platformele internaţionale de difuzare de ştiri care diseminează
informaţii preluate de la AGERPRES (Factiva, NTIS, Tribune, ISI Emerging Markets). Deşi nu au
contribuţii la valoarea veniturilor, precizăm că AGERPRES derulează acorduri bilaterale de
schimb de ştiri în limba engleză cu peste 40 de agenţii naţionale.
Știrile interne continuă să ocupe primul loc între serviciile de ştiri AGERPRES,
reprezentând 36,14% din valoarea totală a vânzărilor de ştiri, însă cu o scădere de circa 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 reşedinţele judeţelor ţării. Informaţii oferite sunt din toate sferele de activitate:
politic, administrativ, financiar-economic şi bancar, social, justiţie, sănătate, cultură, ştiinţă şi
tehnologie, mediu, sport, lifestyle etc.
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21.21%
36.14%

5.08%

19.89%

stiri interne

stiri externe

stiri economice

17.68%

stiri sportive

stiri engleza

Ponderea ştirilor interne în structura vânzărilor reflectă interesul firesc pentru informaţii
despre evenimentele petrecute în Bucureşti şi în ţară, dar şi faptul că sunt apreciate de
consumatorii de ştiri.
Ierarhia din anul 2017 nu se mai menţine întrucât ponderea serviciilor de ştiri în valoarea
vânzărilor propulsează ştirile în limbi străine pe poziţia a doua, înregistrând un salt de peste 5
procente, respectiv 21,21% in 2018 faţă de 16,1% în 2017.
Pe locul trei urcă ştirile economice, care au înregistrat un salt de 1% (19,89% faţă de
18,9%) urmate îndeaproape de știrile externe, acestea înregistrând totuşi o scădere de 2,4%,
raportat la cifrele anului 2017 (17.68% faţă de 20.1%).
Ştirile sportive înregistrează o cifră constantă în ultimii ani, specifică domeniului,
situându-se în jurul valorii de 5,1%.
Evoluţia pieţei de fotografie de presă de profil este strâns legată de tendinţa de scădere
a tirajului sau chiar dispariţia multor publicaţii scrise, concomitent cu reorientarea presei
tradiţionale către mediul online.
Cu toate acestea, la nivelul serviciilor foto AGERPRES s-a înregistrat o uşoară creştere,
atât pe sectorul fotografiilor de presă pentru print cât şi pentru mediul online. Situaţia s-a
datorat însă unei conjuncturi favorabile, existând o cerere mare, în contextul evenimentelor
aniversare dedicate Centenarului Marii Uniri de la 1918.
Fotografia proprie, sursă AGERPRES (foto actualitate internă și foto arhivă) a înregistrat
o evidentă creştere (8,8% faţă de anul precedent) şi reprezintă un volum de vânzări de 90,5%
din totalul vânzărilor de imagini la nivelul anului 2018.
Creşterea efectivă înregistrată la nivelul imaginilor de arhivă este de 11,2% (70,8% în
2018 faţă de 59,6% în 2017).

127

AGERPRES – Raport anual 2018

Ponderea serviciilor foto în valoarea vânzărilor de imagini (în funcţie de sursă) este
evidenţiată în graficul următor.
9.50%

19.70%

70.80%
foto AGERPRES flux (actualitate interna)
foto AGERPRES arhiva

Obiective pentru anul 2019
În ceea ce priveşte veniturile pentru anul 2019, AGERPRES şi-a crescut prognoza la
nivelul sumei de 2850 mii lei, sumă cu care a fost fundamentat bugetul AGERPRES pentru anul
2019.
AGERPRES conştientizează realităţile din piaţa media orientându-se, în continuare, către
tot ce înseamnă noutate, către evoluție, pentru îndeplinirea cu succes a rolului nostru de
informare, consolidarea unei percepţii ca o sursă de încredere şi furnizor important de
informaţii.
De asemenea, pentru anul 2019, Direcţia Marketing îşi propune să identifice o serie nouă
de produse şi servicii, pentru lărgirea ofertei şi pentru asigurarea unei baze de creştere
sustenabile a veniturilor.
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Biroul Comunicare, Branding
și Relații Internaționale
De-a lungul anului 2018, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a făcut
cunoscute publicului larg, precum și instituțiilor media, din țară și din străinătate, principalele
proiecte ale agenției.
Astfel, au fost realizate și trimise o serie de comunicate de presă, care au informat
publicul larg despre proiectele editoriale dar şi parteneriatele importante încheiate pentru
creșterea vizibilității AGERPRES.
Pentru a marca Centenarul Marii Uniri, AGERPRES a realizat documentarul video Marea
Unire – România, la 100 de ani şi expozitia de fotografie România: Evoluție. Filmul şi expoziţia
au fost prezentate în ţară şi în străinătate, în şcoli, Case de cultură, ambasade, sedii ale
Institutului Cultural Român, dar şi în cadrul unor evenimente culturale desfăşurate în pieţe
pubice.
Atât filmul, cât şi expoziţia au primit aprecieri din partea publicului şi a unor specialişti
în domeniu.
AGERPRES a lansat documentarul video Marea Unire – România, la 100 de ani
Agenția Națională de Presă AGERPRES a lansat la data de 22 februarie 2018,
documentarul video „Marea Unire - România, la 100 de ani”, special conceput pentru
sărbătorirea Centenarului.
La eveniment au fost prezenți Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române,
Alteța Sa Regală Principesa Maria, membri ai Corpului Diplomatic, parteneri ai agenției,
jurnalişti, dar și protagoniști ai documentarului.
Documentarul „Marea Unire - România, la 100 de ani” este o invitaţie 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.
Evenimentul a fost deschis de Alexandru Giboi, directorul general al AGERPRES, și a fost
moderat de Andrei Giurgia, manager al proiectului Centenarul Filmului Românesc, partener al
Agenției Naționale de Presă.
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„Ce facem în seara asta din punctul meu de vedere nu este doar nou, este un moment
memorabil. Suntem la începutul anului 2018, anul Centenarului, şi AGERPRES marchează acest
moment printr-un film-eveniment, un film care defineşte o perioadă, un film care ajută publicul
să înţeleagă mai bine ce s-a întâmplat acum o sută de ani şi nu doar acum o sută de ani. [...] La
AGERPRES e vorba de evoluţie. E un cuvânt care pe mine aproape că mă obsedează, îl repet şi
nu doar că îl vorbesc, încerc să îl şi implementez în tot ceea ce am făcut în ultimii ani”, a spus
directorul general al AGERPRES.
Protagoniștii au vorbit, cu mare emoție, despre ceea ce îi leagă de ţara noastră şi despre
faptul că, indiferent de contextul istoric și de momentele dificile, ei s-au simţit şi se vor simţi
mereu români.

Directorul general al AGERPRES, protagoniștii și realizatorii documentarului
În cadrul evenimentului a fost prezentată și Expoziția de fotografie România: Evoluție,
care cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției AGERPRES, cele mai bune imagini care
ilustrează evoluția României, realizate în ultimii ani de către fotoreporterii Agenției Naționale
de Presă, dar și imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează
personalități precum Regele Ferdinand I și Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia
Comăneci. Fotografiile din arhiva AGERPRES reflectă viața cultural-artistică, politică și
sportivă a țării, înfățișând personalități precum Maria Tănase și George Enescu. Totodată,
AGERPRES a realizat și un album cu același nume, o ediție specială pentru Centenarul Marii
Uniri, care conține 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluție,
Evoluție.
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Detalii de la eveniment puteți urmări la linkul: https://goo.gl/ZoWr9N, iar trailerul
documentarului poate fi accesat la: https://goo.gl/3V2Xfa.

Tânără admirând expoziția România-Evoluție
Imagine de la lansarea documentarului 'Marea Unire - România, la 100 de ani'
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Documentarul video Marea Unire – România, la 100 de ani a avut premiera la Chișinău
În luna februarie, filmul documentar a fost prezentat la Misiunea Permanentă a
României la ONU, dar şi la sediul ONU din New York. La eveniment au participat, alături de
directorul general Alexandru Ion Giboi, ambasadorul Ion Jinga, președintele Adunării Generale
a ONU, ministrul de Externe al Slovaciei, Miroslav Lajčák, politicieni, diplomaţi, oameni de
cultură, români şi străini, jurnalişti, reprezentanți ai mediului de afaceri și comunității
românești.
„Privind fotografiile acestei expoziții, retrăim o parte din istoria vibrantă a României din
ultima sută de ani. Membru fondator al Ligii Națiunilor în 1919, România a dovedit, după aderarea
la ONU în 1955, un angajament pe termen lung pentru pace, justiție internațională și dezvoltare.
Acesta este, de altfel, și motto-ul candidaturii României pentru un loc de membru nepermanent în
Consiliul de Securitate al ONU, pentru perioada 2020-2021”, spunea ambasadorul Ion Jinga.
„Dacă ar fi să ne uităm la aceşti 100 de ani, putem spune că a fost o perioadă turbulentă
- ţara dumneavoastră a trecut prin cel mai devastator război şi cel mai agresiv regim totalitar,
dacă e să menţionăm două extreme”, a arătat Miroslav Lajcak.
„Este plăcerea mea să reprezint Associated Press la acest frumos eveniment și la această
frumoasă expoziție foto. (...) Considerăm că avem o apropiere puternică față de AGERPRES.
AGERPRES lucrează continuu din secolul al XIX-lea – din 1889 – până în secolul XXI, iar asta nu se
poate face dacă nu rămâi la curent cu ultimele tehnologii și trenduri - cum ei au făcut-o - din
colectarea și distribuirea de știri. Ne aflăm într-o perioadă grea pentru a fi în media, (...) și totuși în
aceste momente a avea jurnalism bazat pe fapte reale și nepărtinitor este mai important ca
niciodată”, a declarat președintele AP, Gary Pruitt.
În cadrul evenimentelor a fost prezentat și albumul România: Evoluție.
Expoziția de fotografie România: Evoluție cuprinde imagini din arhiva istorică a agenției
AGERPRES, cele mai bune imagini realizate în ultimii ani de către fotoreporterii AGERPRES, dar și
imagini din arhiva agenției de presă Associated Press, care înfățișează personalități precum Regele
Ferdinand I și Regina Maria, Regele Mihai I, Eugen Ionesco, Nadia Comăneci. Fotografiile din arhiva
AGERPRES reflectă viața cultural-artistică, economică, politică și sportivă a țării, dar și marile
transformări și evenimente ce au avut loc de-a lungul timpului. Fotografii agenției au surprins
Bucureștiul interbelic, artiști precum Maria Tănase și Constantin Tănase susținând spectacole
pentru soldații români, Revoluția din decembrie 1989, precum și evenimente recente.
Pentru că Centenarul Marii Uniri reprezintă și o ocazie de a aprecia prezentul și a privi
în viitor, AGERPRES a lansat în noiembrie 2017 o aplicație de realitate augmentată - AGERPRES
AR - care prezintă povestea din spatele fotografiilor. Folosind aplicația AGERPRES AR veți avea
o ARtfel de experiență privind imaginile de la linkul: https://foto.agerpres.ro/ar-agerpres.
Aplicația poate fi descărcată gratuit din Google Play (https://goo.gl/V3pu2y) și App Store
(https://goo.gl/rSvCWa).
Nu în ultimul rând, pentru a promova fotografia de presă, a fost lansată și o pagină de
Instagram – 100 de România. De la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, la vizita
Prințului Charles în România, 100 de România invită la descoperirea fotografiei de presă.
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Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion Jinga
Cu sprijinul Ambasadei României în Republica Moldova și Institutului Cultural Român „Mihai
Eminescu" de la Chișinău , AGERPRES a organizat, la data de 28 februarie, premiera în Republica
Moldova a documentarului video „Marea Unire - România, la 100 de ani”, la Centrul Cultural
Odeon din Chișinău. La eveniment au fost prezenți Daniel Ioniță, ambasadorul României în
Republica Moldova, membri ai corpului diplomatic, directorul Moldpres, Vlad Darie, jurnalişti, dar
și o parte dintre protagoniștii și realizatorii documentarului.
Ion Varta, directorul general al Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova, a descris
documentarul: „Mai întâi ne invită la înălțare prin prima parte a acestui film absolut fabulos, redat
prin intermediul documentului istoric, prin intermediul acestor minunate intervenții ale istoricilor
noștri, în special ale acelora din Transilvania, ca mai apoi să fim parte la acest moment tragic prin
care au trecut în special românii de la Est de Prut, cei din Basarabia și Bucovina, ținutul Herța și cea
de-a treia partea care este una foarte optimistă, care ne inspiră această încredere într-un viitor pe
care ni-l dorim cu toții”.
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Nu în ultimul rând, directorul Moldpres, Vlad Darie, a felicitat echipa Agenției Naționale de
Presă „pentru acest curajos demers jurnalistic. Ați făcut un film excepțional, cu un impact foarte
puternic pentru fiecare român”.

Marea Unire - România, la 100 de ani - lansare internațională la Chișinău

Filmul documentar şi expoziţia de fotografie au fost prezentate, pe parcursul anului
2018, în peste 100 de localităţi şi oraşe din ţară dar şi la Londra, Viena, Madrid, Beijing, Praga,
Zagreb, Lisabona, Stuttgart, Havana etc.
Agenția Națională de Presă AGERPRES a încheiat un acord de parteneriat cu R.A.D.E.F
RomaniaFilm, în urma căruia filmul documentar Marea Unire - România, la 100 de ani a fost
difuzat în cinematografele companiei din întreaga țară, începând cu ziua de 24 august, până la
finalul anului 2018.
Astfel, filmul a fost difuzat o dată pe lună în cinematografele Florin Piersic din ClujNapoca, Patria din Craiova, Dacia din Piatra Neamţ, Sergiu Nicolaescu din Târgu Jiu, Patria din
Deva, Europa din Bucureşti, iar de două ori pe lună în cinematografele Central Brăila, Unirea
Botoşani, Modern Craiova, Dacia Baia Mare, Sebastian Papaiani din Piteşti. Proiecţiile din luna
decembrie au fost programate pentru data de 1.
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Intrarea a fost liberă pentru toate proiecțiile.
„Această expoziţie este excelentă, iar filmul foarte bine realizat, în sensul că este bazat
pe foarte multe documente originale şi interviuri de la martori fie direcţi, fie indirecţi, urmaşii
unor personalităţi care au participat direct la înfăptuirea Marii Uniri. Este un eveniment
binevenit în China, pentru că poporul chinez acordă o mare atenţie integrităţii teritoriale a Chinei
şi Unirii ţării, ca şi România, pentru că acest lucru este foarte important pentru orice ţară”, a
declarat Wang Tieshan, vicepreşedintele permanent al Asociaţiei de Prietenie China-România,
fost consul general al Chinei la Constanţa.
La recepţia de la Zagreb, printre cei 250 de invitați prezenți s-au aflat vicepreședinții
Parlamentului Croației, Zeljko Reiner și Furio Radin, consilierii Președintelui Republicii Croația,
Mate Granic și Dario Mihelin, secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Externe și Europene,
Andreja Metelko Zgombic, Președintele Academiei de Științe și Arte, Zvonko Kusic, Rectorul
Universității din Zagreb, profesorul Damir Boras, precum și alți reprezentanți ai mediilor
economice și de afaceri, culturale și membri ai comunității românești de la Zagreb.

Foto credit Ambasada Romaniei la Zagreb

Foto credit ICR Beijing

Foto credit Marilena Stănescu
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Foto Ambasada României în Regatul Spaniei

Credit Foto Danubius
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Documentarul video Marea Unire – România, la 100 de ani - în Piața Ovidiu din
Constanța
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Credit foto Alex Coman

Foto credit ICR Lisabona - ES Ioana Bivolaru si Daniel Nicolescu
La data de 1 decembrie, filmul a fost difuzat la Craiova, în cadrul unui eveniment
organizat de Primărie, la Cluj, la Cinema Florin Piersic, în cadrul evenimentelor organizate de
către partenerul AGERPRES, Centenarul Filmului Românesc, în localitatea Dodești din județul
Vaslui, dar și pe canalul JurnalTV din Republica Moldova.
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Pe 2 decembrie, documentarul a fost difuzat la TVR1 și proiectat în cadrul unui
eveniment organizat de către Ambasada României în Elvetia și Centrul Cultural Român din
Neuchatel (Elveția).
Mai mult, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, dar și pe Aeroportul Internațional
din Sibiu, au fost expuse fotografii din arhiva AGERPRES, special cu ocazia sărbătoririi
Centenarului Marii Uniri. Tot acolo a putut fi găsit și albumul România: Evoluție.
De asemenea, în toate aeronavele TAROM, se află o broșură realizată de AGERPRES și
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române, care conține o selecție de fotografii.
În baza acordurilor de parteneriat pe care AGERPRES le-a încheiat, au fost promovate
intens produsele jurnalistice realizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri.
AGERPRES a lansat proiectul editorial #CentenarDiplomatic
AGERPRES a lansat, în luna martie, proiectul editorial #CentenarDiplomatic, care
conţine interviuri atât cu ambasadori români, cât şi cu şefi ai misiunilor diplomatice străine
acreditaţi la Bucureşti, în contextul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. În interviurile
realizate au fost abordate teme ce țin de Centenarul Marii Uniri, dar și subiecte de actualitate
internă și internațională.
Materialele au fost publicate pe fluxurile Bucureşti, Politic, Politică Externă, România în
Lume, Ora Europei, dar şi pe site-ul public www.agerpres.ro, la rubrica specială dedicată
proiectului #CentenarDiplomatic: https://www.agerpres.ro/centenar-diplomatic.
Hashtagul sub care se găsesc pe Facebook și Twitter materialele jurnalistice este
#CentenarDiplomatic.
AGERPRES îşi continuă astfel misiunea de informare publică, dezvoltându-se permanent
și oferind presei din România și din străinătate posibilitatea de a se conecta în permanenţă la
ştiri şi materiale jurnalistice de calitate, respectând aceleași principii de bază ale jurnalismului
ca și până acum: echidistanța și corectitudinea în abordarea subiectelor.

AGERPRES a lansat proiectul editorial #BugetInteligent
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a lansat, în luna martie a anului 2018, proiectul
editorial #BugetInteligent, care conţine o serie de articole ce abordează subiecte despre
educaţia financiară din România, precum şi sfaturi şi sugestii despre gestionarea banilor proprii,
economisire şi creditare, opţiuni de investiţii.
Articolele au fost publicate în fiecare zi de luni pe fluxurile Economic Intern, Economic
Extern şi pe site-ul public www.agerpres.ro la secțiunea special dedicată proiectului
#BugetInteligent: https://www.agerpres.ro/buget-inteligent.
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Hashtagul sub care se pot găsi pe Facebook și Twitter materialele jurnalistice este
#BugetInteligent.

AGERPRES a primit Premiul de excelenţă la Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor
Conexe
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit, pe 15 martie, Premiul pentru excelenţă
în gestionarea drepturilor de autor şi pentru educarea cititorilor şi a clienţilor, la Gala
Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe, la categoria Mass-Media.
„Aşa cum Agenţia Naţională de Presă AGERPRES apreciază drepturile de autor,
proprietatea intelectuală, ar trebui ca fiecare dintre noi să considere proprietatea intelectuală
o amprentă, o amprentă care trebuie respectată şi protejată”, a spus Claudia Nicolae, director
general adjunct al Agenției.
Din juriu au făcut parte: Viorel Roş, Președintele Asociaţiei Dreptul Proprietăţii
Intelectuale, Flavius Baias, decan al Facultății de Drept din cadrul Universității Bucureşti, şi Mihai
Acsinte, Chief Legal & Ethics Officer al Grupului Renault România.

Claudia Nicolae, director general adjunct al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES
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Conferința Alianței Europene a Agențiilor de Presă, organizată pentru prima dată la
București
În perioada 25-27 aprilie 2018, a avut loc pentru prima dată în România, conferința
EANA, AGERPRES fiind coorganizator. Tema conferinței, Agenţii de Presă şi Pieţe în Schimbare Strategii pentru Dezvoltarea Noului Conţinut, a fost dezbătută de peste 40 de directori,
președinți și redactori șefi ai agențiilor de presă membre EANA.
În intervenția sa, președintelele Alianței și CEO al agenției de presă suedeze TT, Jonas
Eriksson a menționat rolul important al noului Regulament General privind Protecţia Datelor
(GDPR), care are implicaţii majore pentru companiile mari de tehnologie din Europa, dar și nevoia
de combatere a știrilor false (fake news). „Avem evident speranţa că toată legislaţia ce se
implementează în Uniunea Europeană va funcționa bine [...] și că vom fi şi noi incluşi în acea
legislaţie atunci când va fi adoptată, într-un final”, a completat directorul general al TT.
Printre participanți s-au numărat și Christine Buhagiar, director AFP pentru Europa,
Mustafa Ozkaya, director adjunct al Anadolu, Alex Teres, vicepreședinte al ANA (Andorra),
Michalis Psilos, CEO al ANA-MPA (Grecia), Martijn Bennis, CEO al ANP (Olanda), Clemens Pig,
CEO al APA (Austria), Armela Krasniqi, director general al ATA (Albania), Maxim Minchev,
director general al BTA (Bulgaria), Tom Wuytack, CIO al Belga (Belgia), George Penintaex,
director al CNA (Cipru), Jiri Majstr, director general al CTK (Cehia), Peter Kropsch, CEO al dpa
(Germania), Elmir Huremovic, director general al FENA (Bosnia și Herțegovina), Branka-Gabriela
Vojvodic, director al HINA (Croația), Clive Marshall, CEO al PA Group (Marea Britanie), Oleksandr
Kharchenko, director general al UKRINFORM (Ucraina).
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AGERPRES – partener media al evenimentului care a marcat finalul de mandat al
ambasadorului britanic Paul Brummell
Ambasada Marii Britanii la Bucureşti și Agenția Națională de Presă AGERPRES au încheiat
un parteneriat pentru acoperirea media a conferinţei de presă care a marcat încheierea
mandatului ambasadorului britanic Paul Brummell în România.
AGERPRES, în calitate de partener media al evenimentului, a realizat materiale video şi
foto, precum şi texte de la eveniment. De asemenea, ES Ambasadorul Brummell a acordat
redactorilor AGERPRES un interviu legat de finalul său de mandat.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES – partener al Institutului Naţional pentru Studierea
Holocaustului din România „Elie Wiesel” și al Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele
Unite
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a încheiat un acord de parteneriat cu Institutul
Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și cu Muzeul Memorial al
Holocaustului din Statele Unite, în scopul stabilirii, implementării şi diseminării informaţiilor şi
activităţilor dedicate istoriei şi înţelegerii Holocaustului.
Astfel, la data de 11 iulie 2018, directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a semnat
alături de directorul general al Institutul „Elie Wiesel”, Alexandru Florian, și de directorul Diviziei de
Programe Arhivistice Internaţionale a Muzeului Memorial al Holocaustului din SUA, Radu Ioanid,
acordul prin care fiecare parte va contribui la studierea Holocaustului din România și la informarea
publică asupra acestui subiect istoric, dar și moral și spiritual.
Dincolo de scopul asumat prin acest parteneriat, de a face cunoscută tragedia holocaustului
și de a păstra memoria celor care au suferit, cele trei instituții își doresc să contribuie la o mai bună
cunoaștere a trecutului și la întelegerea unui moment tragic din istoria umanității.
„În ceea ce priveşte Institutul 'Elie Wiesel', punctul de pornire sau scopul acestui parteneriat
între cele trei instituţii îl reprezintă, pe de o parte, posibilitatea AGERPRES de a furniza din arhiva
fotodocumentară o serie de imagini, de fotografii care să fie relevante pentru istoria comunităţii
evreilor din România, întrucât Institutul 'Elie Wiesel' este cel care coordonează organizarea şi
deschiderea Muzeului de Istorie a Evreilor din România şi a Holocaustului şi, pe de altă parte, Institutul
s-a angajat să ofere o serie de documente relevante şi de interes pentru AGERPRES în ceea ce priveşte
diversele domenii de activitate, în mod special legate pentru acest an de ceea ce se cheamă
sărbătorirea Centenarului, a României Mari de la 1 Decembrie 1918, în măsura în care Institutul are o
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serie de documente relevante pentru felul în care comunitatea evreiască din România s-a raportat la
actul de la 1 Decembrie 1918 sau felul în care comunitatea evreiască a trăit în România pe parcursul
acestui secol, de la înfiinţarea României Mari şi până astăzi”, a declarat Alexandru Florian.
Alexandru Giboi, a precizat că: „Semnarea acestui protocol este un moment foarte
important în evoluția Agenției Naționale de Presă AGERPRES. Este o oportunitate de a ne valorifica
uriașa arhivă fotografică prin proiecte cu un impact real și major asupra societății. Mulțumesc
Muzeului Memorial al Holocaustului din Washington și Institutului Național pentru Studierea
Holocaustului din România 'Elie Wiesel' pentru deschiderea către o colaborare care sper că va crește
nivelul de informare publică într-un domeniu sensibil, dar în același timp complex, atât pentru presă
cât și pentru societate”.
Radu Ioanid a explicat că parteneriatul cu AGERPRES presupune schimb de informaţii şi
realizarea de programe educaţionale, precum şi acces la arhivele instituţiei. „În primul rând aş vrea
să subliniez faptul că, în special de la adoptarea de către România a concluziilor Comisiei Wiesel,
relaţiile Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington, care este o agenţie federală a
guvernului american, cu diferite instituţii guvernamentale din România au fost şi sunt în continuare
pe un trend ascendent. Şi, din păcate, nu pot spune acelaşi lucru despre alte ţări europene, unde
dintr-un motiv sau altul întâlnim probleme destul de serioase legate de modul în care guvernele lor
tratează istoria holocaustului în general şi, în special, istoria holocaustului din ţările respective.
Revenind la România, pot spune că acest acord, pe care l-am semnat astăzi între AGERPRES, Muzeul
Memorial al Holocaustului de la Washington şi partenerul nostru privilegiat din România, Institutul
Wiesel, este exemplar. Şi chiar înainte de semnarea acestui acord, cele trei instituţii au cooperat
foarte bine, făcând împreună cercetare, o cercetare care a şi dat rezultat”, a spus acesta.

Alexandru Florian (stg), Radu Ioanid (ctr) si Alexandru Giboi (dr)
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AGERPRES, membră în Comitetul Național al Proiectului European Live Skills
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a devenit, la 11 iulie, membră în Comitetul Național
al Proiectului European Live Skills, iniţiat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, alături de
Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, British Council şi alţi parteneri din Bulgaria, Grecia
şi Marea Britanie.
Proiectul Skills Live va iniţia şi dezvolta trei programe inovatoare pentru educația și formarea
profesională a angajaţilor din sectoarele audiovizual și artele spectacolului. Obiectivele principale
ale proiectului sunt legate de creșterea competențelor în aceste sectoare, de la aptitudinile
antreprenoriale și manageriale la utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie. Aceste
programe de învățare vor fi concepute inițial pentru două profesii din domeniul audiovizual: Sound
Manager și Editor video/film și vor acoperi următoarele domenii: Managementul artelor, Noi
tehnologii digitale și Antreprenoriat cultural.
Live Skills va încerca să soluționeze lipsa de competențe identificate și va răspunde cererii
de noi competențe în subsectoarele Audiovizual și Spectacolele live din domeniile creativ și cultural.
Securitatea cibernetică readusă în atenția jurnaliștilor prezenți la cursul organizat de către
AGERPRES și CERT-RO
La data de 5 octombrie, s-a încheiat Cursul de securitate cibernetică pentru jurnaliști,
organizat de Agenția Națională de Presă și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate
Cibernetică, pentru al treilea an consecutiv.
În cadrul cursului, participantilor li s-au prezentat noțiuni și exemple legate de atacurile
cibernetice. În contextul în care, anul trecut, în România, au avut loc în jur de 140 de milioane de alerte,
jurnaliștilor li s-au prezentat riscurile incidentelor de securitate cibernetică și urmărilor acestora.

Iulian Alecu / foto credit Alex Micsik AGERPRES
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Parteneriat încheiat de AGERPRES cu Ministerul Afacerilor Externe pentru reflectarea
editorială pe site-ul www.agerpres.ro a mandatului României la Președinția Consiliului
Uniunii Europene. AGERPRES, TVR şi Radio România – broadcasteri oficiali.

Mai mult, Agenția a încheiat un protocol și cu REPREZENTANŢA PERMANENTĂ A
ROMÂNIEI pe lângă Uniunea Europeană, în vederea promovării Fluxului fotografic AGERPRES,
cu ocazia realizarii unor expoziții ce vor fi vernisate la Strasbourg și Bruxelles, cu ocazia
Președinției României la Consiliul UE.
Un alt partener al Agenției Naționale de Presă a fost Muzeul National de Istorie a
Transilvaniei. Astfel, AGERPRES a promovat Arhiva Fotografică și fluxul foto, cu ocazia expozitiei
Muzeului, l0Xl0, 10 IMAGINl/10 ANl/10 DECENII - 100 DE MOMENTE ȘI UN SECOL DE ISTORIE,
care a adus momentele relevante din cei 100 de ani de România, în stradă, stradă care
reprezintă kilometrul zero al celui mai mare oraș din Transilvania, locul unde s-au întâmplat
multe dintre evenimentele notabile ale istoriei românești.
Și Societatea Română de Televiziune a fost partener AGERPRES, pentru promovarea
reciprocă a imaginii cu ocazia organizării Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2018 din Rusia
- ce a fost difuzat în exclusivitate de TVR, în perioada 14 iunie- 15 iulie 2018.

SRTv şi AGERPRES s-au sprijinit reciproc și în vederea promovării evenimentului cultural
“Cerbul de Aur 2018” organizat de SRTv in perioada 29 august – 2 septembrie 2018, la Brasov.
În cadrul Festivalului Internațional Cerbul de Aur 2018 a fost difuzat și un promo al AGERPRES,
în Piata Sfatului din Brasov.
AGERPRES a realizat un parteneriat și cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț
și Antreprenoriat, având la bază promovarea reciprocă a celor două instituții, în special în
contextul derulării programului Start-Up Nation și în cel al sărbătoririi Centenarului Marii Uniri.
Expoziția de fotografie a AGERPRES, România: Evoluție, a fost găzduită în cadrul evenimentelor
organizate de Minister, inclusiv la Palatul Parlamentului, în perioada 30-31 august.
AGERPRES la Serile Filmului Românesc – ediția a IX-a
Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost prezentă și în 2018 la Festivalul Serile
Filmului Românesc, aducând în atenția publicului expoziţia de fotografie realizată cu prilejul
Anului Centenar, "România: Evoluţie".
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În anul 2018, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a realizat peste 250
de acorduri naționale și internaționale, iar printre cele mai importante enumerăm:
- Acordul încheiat cu Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc – pentru
promovarea Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF 2018),
- Acordul încheiat cu ARTEXIM pentru promovarea Concursului George Enescu, ediția 2018,
- Acordul încheiat cu Academia Română pentru realizarea proiectului Centenar “100 DE
ANI DE LA MAREA UNIRE - contribuția Franței și a misiunii militare franceze condusă de
Generalul Henri Mathias Berthelot la refacerea, dotarea și instruirea Armatei Române
în Primul Război Mondial”,
- Acordul încheiat cu Asociaţia Curtea Veche în scopul promovării proiectelor şi
evenimentelor cu scop social-educativ-cultural,
- Acordul încheiat cu Consiliul Naţional al Rectorilor - cu ocazia organizării Conferinţei şi
Expoziţiei Anuale EAIE, cel mai important congres profesional din Europa în domeniul
învăţământului superior, ce a avut loc la Geneva,
- Acordul încheiat cu Uniunea Arhitecţilor din România, cu ocazia organizării Bienalei
Naționale de Arhitectură.
- Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a promovat evenimentele culturale
organizate de Opera Naţională Bucureşti, Opera Naţională Timişoara, Teatrul Naţional
de Operetă şi Musical „Ion Dacian”, Teatrul Ion Creangă, Teatrul de Animaţie
“Ţăndărică”, Asociația Pro Cultura pentru o istorie a civilizației universale cât şi alte
evenimente din domenii diverse: economic, social, sportive etc.

Obiective 2019
-

-

În anul 2019, Biroul Comunicare, Branding și Relații Comunicare își propune:
organizarea și promovarea evenimentelor prilejuite de împlinirea a 130 de la înfiinţarea
AGERPRES
promovarea proiectului Muzeul AGERPRES, platformă dedicată împlinirii a 130 de ani de
la înfiinţarea agenţiei. Proiectul îşi propune valorificarea arhivei fotografice şi de ştiri a
Agenţiei şi are ca obiectiv promovarea imaginii României în lume, prin fotografia istorică
a AGERPRES şi a partenerilor săi
promovarea celor mai noi imagini realizate de fotoreporterii AGERPRES pe contul de
Instagram – 100 de România
promovarea fotografiilor din arhiva agenției pe contul de Instagram – 100 de România
creșterea numărului de followeri ai contului de Instagram 100 de România
promovarea proiectelor editoriale
creșterea vizibilității agenției prin încheierea de noi parteneriate media pe plan intern și
extern.
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Direcţia Tehnică – Logistică
Direcţia Tehnică - Logistică coodonează, îndrumă şi controlează activităţile legate de:
• tehnologia informaţiei şi comunicaţii:
o realizează, întreține și administrează sistemul informatic și de comunicații;
o elaborează strategia de dezvoltare - din punct de vedere I.T., în funcție de
necesități;
o stabilește politicile de securitate la nivelul rețelei de calculatoare, a
echipamentelor de tip server și a aplicațiilor informatice;
o realizează diverse alte sarcini conform Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare.
• achiziţii publice:
o elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte
compartimente, Strategia de contractare şi Programul anual al achiziţiilor
publice;
o realizează achiziţiile de bunuri, servicii, lucrări necesare bunei funcţionări a
agenţiei;
o realizează diverse alte sarcini conform legislaţiei privind achiziţiile publice şi ale
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
• gestionarea bunurilor instituţiei:
o gestionează bunurile achiziţionate cu respectarea actelor normative specifice
care reglementează angajarea gestionarilor, precum şi normele şi standardele
financiar - contabile în vigoare;
o realizează diverse alte sarcini conform Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare.
• transport:
o asigurarea parcului auto necesar deplasării personalului pentru realizarea
obiectivelor agenţiei;
o supraveghează folosirea rațională a mijloacelor de transport ce deservesc
instituția prin incadrarea consumurilor de carburanţi în norma de consum
aprobată prin Ordin al directorului general, potrivit legislației in vigoare şi a
procedurilor operaționale stabilite prin Sistemul de Management Integrat;
• administrarea spaţiului în care AGERPRES îşi are sediul:
o administrează imobilele aflate în folosință în vederea menținerii stării de
funcționalitate a birourilor;
o urmăreşte efectuarea serviciilor prestate de terţi la parametri prevăzuţi în
contractele încheiate cu aceştia.
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Activitatea I.T.
În anul 2018 a fost continuată implementarea obiectivelor stabilite prin Starategia IT
pentru perioada 2017-2018, realizându-se:
• Asigurarea bunei funcționări a echipamentelor hardware (computere, servere,
imprimante, scannere, echipamente de rețea) din Agenţia Naţională de Presă AGERPRES;
• Asigurarea securității datelor din rețeaua instituției;
• Achiziționarea unor echipamente hardware noi pentru suplimentarea celor deja
existente/înlocuirea unor echipamente depășite din punct de vedere fizic și moral;
• Dezvoltarea consolei jurnalistice prin intermediul căreia redactorii editează şi
transmit informaţiile de presă prin upgradarea bazei de date şi adăugarea unor noi facilităţi care
oferă posibilitatea de structurare a informației după anumite criterii și salvarea acesteia în baza
de date, principalele beneficii fiind:
o diversificarea serviciilor oferite de agenție;
o simplificarea activității editoriale.
• Optimizarea conexiunilor de acces la internet (atât cea principală cât și cea de backup) 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:
o 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;
o 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:
o realizare de back-up zilnic (incremental) si lunar (complet) pentru:
 serverul de www, aplicații jurnalistice, monitoring, fișiere foto;
 server mail;
 serverul baza de date (MYSQL);
o Instalarea ultimelor versiuni de soft.
• Gestionarea adreselor de e-mail;
• 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):
o s-a efectuat monitorizarea rețelei cu ajutorul sistemului anti-virus și s-au efectuat
devirusări periodice pentru menținerea unei maxime securități a rețelei instituției;
o analiza logurilor furnizate de echipamenul de filtrare a datelor primite din
INTERNET si securizarea reţelei interne de calculatoare.
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• Suport tehnic permanent pentru rezolvarea problemelor semnalate de angajaţii
AGERPRES în operarea platformelor hardware şi software (peste 530 de probleme au fost
semnalate prin intermediul modulului dedicat Help Desk, la care se adaugă cele semnalate
personal, telefonic sau pe e-mail).
o S-au rezolvat prin intermediul conexiunilor remote (acces la distanta) diverse
probleme întâmpinate de utilizatorii computerelor portabile ale agenției:
disfuncționalități ale aplicației jurnalistice, mail, devirusări, instalări de programe etc.;
o Înlocuire de consumabile la echipamentele periferice;
o Setări ale sistemelor de operare sau ale aplicaţiilor specifice.
• Suport tehnic pentru redactorii acreditați la diverse evenimente de importanță
națională sau internațională;
• Suport tehnic pentru activitatea de achiziţii în domeniile IT şi comunicaţii:
o conform cerințelor s-au întocmit studii de piață, proiecte și referatele de necesitate
pentru achiziţionarea de servere și echipamente performante care să susțină atât
stocarea datelor cât și virtualizarea aplicațiilor software existente cât și ale celor
propuse pentru următoarea perioadă, pentru sursa de tensiune alternativă;
o s-au ȋntocmit referate, caiete de sarcini şi note estimative pentru bunul mers al
achiziţiilor ce ţin de domeniul informatic (mentenanţă softuri, achiziţionare
echipamente IT);
o personalul a participat în comisii de evaluare în cadrul procedurilor de achiziții
publice derulate.
Toate aceste măsuri întreprinse au permis ca AGERPRES să îşi menţină un nivel ridicat
de dotare tehnică, similar cu cel al agențiilor naționale de presă din țările Uniunii Europene.
Trebuie menţionat că activitatea IT este susţinută de numai 3 angajaţi care lucrează în 2
schimburi şi care fac faţă cu greu acoperirii tuturor problemelor care apar, cu atât mai mult cu
cât numărul de echipamente, de utilizatori şi de aplicaţii specifice sunt în creştere.
Activitatea de achiziţii publice
Procedurile de achiziții de bunuri, servicii sau lucrări desfăşurate în anul 2018 s-au
efectuat cu respectarea actelor normative specifice care reglementează achiziţiile publice, în
spiritul principiilor fundamentale care stau la baza atribuirii contractului (liberă concurență,
eficiența utilizării fondurilor publice, transparența, tratamentul egal, confidențialitatea) şi în
conformitate cu Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018.
Pe parcursul anului 2018, în cadrul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, prin Serviciul
Logistic, s-au iniţiat şi derulat cumpărări directe şi proceduri de atribuire pentru achiziţionarea
de bunuri servicii şi lucrări necesare bunei funcționări a compartimentelor instituţiei conform
reglementărilor instituite de Legea 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi
completările ulterioare, astfel:
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• Servicii de curățenie;
• Servicii de pază;
• Servicii de medicina muncii;
• Servicii de mentenanţă pentru programele informatice şi echipamentele hardware
de importanţă vitală pentru buna funcţionare a instituţiei;
• Servicii de dezvoltare a sistemului informatic de editare şi transmitere a ştirilor şi
materialelor de presă;
• Servicii de telefonie mobilă și fixă;
• Servicii de acces la reţeaua INTERNET;
• Servicii de transport aerian pentru angajaţii instituţiei care se deplasează în misiune
oficială în ţară sau în străinătate;
• achiziţionare de bunuri (calculator de tip server, calculatoare de tip PC, laptopuri,
scanere, monitoare, tastauri, telefoane mobile etc.);
• achiziţionare de produse de birotică și papetărie (rechizite, tonere,
baterii/acumulatori, dosare, hărtie pentru copiator etc.);
• achiziţionare materiale pentru protecţia muncii;
• achiziţionare de carburant pe bază de bonuri;
• achiziţionarea unei surse de alimentare electrică continuă (UPS);
• încheierea poliţelor de asigurare a autovehiculelor etc.
În vederea respectării principiului transparenței, AGERPRES a realizat achizițiile directe
din catalogul publicat în SICAP, iar pentru produsele sau serviciile mai complexe, prin publicarea
pe site-ul e-licitatie.ro, la secțiunea Publicitate-Anunțuri a anunțurilor publicitare pentru
următoarele achiziții:
• achiziţionarea unei surse de alimentare electrică continuă (UPS);
• servicii de medicina muncii;
• servicii de curăţenie.
În anul 2018 nu au fost formulate contestaţii împotriva procedurilor de achiziţie
atribuite.
În cadrul proceselor sau procedurilor de achiziţii au fost desfăşurate următoarele
acţiuni:
• Au fost întocmite note privind valoarea estimată fără TVA, note justificative privind
modul de realizare a achiziției, strategii de contractare de servicii, referate de propunere pentru
numirea membrilor în comisiile de evaluare a ofertelor, invitații de participare, răspunsuri la
solicitările de clarificări;
• Au fost întocmite Rapoartele procedurilor în urma finalizării evaluării ofertelor,
precum și Notele de evaluare a ofertelor în cazul achizițiilor directe;
• Au fost elaborate și transmise către operatorii economici participanți, comunicările
privind rezultatul procedurilor de achiziţie și a cumpărărilor directe;
• Au fost redactate contracte de achiziție publică și acorduri-cadru de servicii;
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• S-a urmărit obținerea semnăturilor pe ştampila ”CERTIFICAT ÎN PRIVINŢA REALITĂŢII,
REGULARITĂŢII ŞI LEGALITĂŢII” și a vizelor juridice şi C.F.P. pentru contractele de furnizare,
servicii sau lucrări atribuite, precum şi prezentarea acestora, pentru monitorizare, controlorilor
delegați ai Ministerului Finanțelor Publice.
Personalul din cadrul Serviciului Logistic a participat în comisii de evaluare în cadrul
procedurilor de achiziții publice derulate.
Personalul serviciului a colaborat cu celelalte compartimente ale instituţiei pentru
probleme legate de achiziții, astfel:
• la centralizarea necesităților primite de la compartimentele instituţiei, în vederea
întocmirii Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2018 și modificarea acestuia, pe
parcursul anului, conform solicitărilor primite în conformitate cu necesitățile apărute;
• la întocmirea notelor justificative privind modificările PAAP-ului pentru anul 2018;
• la solicitarea referatelor privind necesarul de bunuri servicii şi lucrări și a caietelor de
sarcini la termen în vederea demarării achizițiilor;
• la informarea despre stadiul achizițiilor demarate și modificările survenite în
documentațiile de atribuire solicitate de către ANAP.
În anul 2018, 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.
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 gestionare a bunurilor
Activitatea de gestionare a bunurilor a respectat actele normative specifice care
reglementează angajarea gestionarilor, precum şi normele şi standardele financiar - contabile
în vigoare.
În cadrul acestei activităţi au fost desfăşurate următoarele acţiuni:
• s-au elaborat Note de recepţie (NIR) şi Procese-verbale de recepţie pentru bunurile
primite în gestiune;
• s-au depozitat bunurile (materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe) în magaziile
instituţiei în condiţii de siguranţă, pentru a evita degradarea sau deteriorarea acestora;
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• s-au procesat bonuri de consum pentru materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe
în sistemul informatic de gestiune;
• s-a urmărit utilizarea judicioasă a bunurilor achiziţionate, prin eliberarea acestora din
magazie numai către persoanele sau compartimentele pentru care au fost achiziţionate şi în
limita cantitativă aprobată.
Activitatea de transport
Direcția Tehnică - Logistică, prin Serviciul Administrativ - Auto are următoarele
responsabilităţi:
• asigurarea parcului auto necesar deplasării personalului pentru realizarea
obiectivelor agenţiei;
• stabilirea necesarului de carburant auto pe baza consumurilor aprobate de
conducerea instituţiei şi iniţierea Referatului de necesitate;
• aprobarea alimentării autovehiculelor cu carburant, în funcţie de cursele estimate şi
respectând înscrierea în cota lunară aprobată;
• asigurarea lucrărilor de întreținere periodică și reparațiile programate pentru fiecare
autoturism;
• întocmirea Fișelor activității zilnice pentru fiecare autoturism;
• semnarea pe ştampila ”CERTIFICAT ÎN PRIVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI
LEGALITĂŢII” pe toate documentele care urmează a fi supuse vizei de control financiar
preventive.
În anul 2018, Agenția Națională de Presă AGERPRES a folosit un parc auto alcătuit din 10
autoturisme proprii, care îndeplinesc condiţiile de siguranţă rutieră (2 autoturisme au fost
achiziţionate în anul 2007, iar celelate 8 după anul 2014).
Autoturismele sunt folosite în mod intensiv, pentru deplasări în Bucureşti şi în ţară ale
personalului de specialitate şi echipamentelor folosite, situaţie care 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.
Consumurile de carburanţi s-au încadrat în norma de consum stabilită, aprobată prin
Ordin al directorului general, potrivit legislației in vigoare şi a procedurilor operaționale stabilite
prin Sistemul de Management Integrat.
Existenţa unui parc auto adaptat nevoilor pe care AGERPRES le are pentru realizarea
misiunii, va asigura şi pe viitor desfăşurarea activităţii Agenţiei Naţionale de Presă a statului
român la nivelul standardelor de calitate similar celorlalte agenţii de presa europene.
Activitatea administrativă
Misiunea constă în executarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor şi a bunurilor de uz
general din dotarea instituției.
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Principalele obiective sunt:
• menținerea stării de funcționalitate a clădirilor;
• gospodărirea rațională a energiei electrice;
• urmărirea asigurării serviciului de curățenie în clădirea în care își desfășoară
activitatea salariații instituției, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu
prestatorul de servicii;
• urmărirea derulării contractelor privind furnizarea utilităților de apă, energie
electrică, gaze naturale, salubritate în vederea achitării facturilor de utilități la termenul stabilit;
• întocmirea în timp util a referatelor de necesitate privind mentenanța instalațiilor,
• urmărirea reparării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției
• participarea la recepția serviciilor sau lucrărilor;
• întocmirea în timp util a referatelor de necesitate privind mentenanța spaţiilor
aparținând instituției, urmărirea derulării contractelor privind lucrările de reparații curente și
participarea la recepția acestora;
• asigurarea funcționării aparatelor de aer condiționat din sediul instituţiei;
• preluarea facturilor de utilități, înregistrarea, semnarea pe ştampila ”CERTIFICAT ÎN
PRIVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI LEGALITĂŢII” şi transmitere la plată;
• ţinerea evidenţei spaţiilor ocupate de corespondenţii judeţeni;
• urmărirea derulării contractului cu compania de telefonie mobilă, prin trimiterea
solicitărilor privind activarea/suspendarea/cesionarea/trecerea numerelor pe prepaid/activări
de roaming;
• urmărirea derulării contractelor de servicii de întreținere curentă a clădirilor și a
spațiilor, mentenanța și intretinerea instalațiilor termice, sanitare și electrice din incintă.
În anul 2018 Agenția Națională de Presă AGERPRES a implementat noile versiuni de
standard ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 şi a trecut cu suuces auditul de supraveghere pentru
sistemul integrat de management calitate - mediu - sănătate implementat în cadrul instituţiei
noastre, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 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
Managementul resurselor umane din Agenția Națională de Presă AGERPRES vizează
maximizarea potenţialului pentru succes al instituției prin încurajarea alocării şi evoluţiei
optime a personalului său.
Politica de resurse umane stabileşte principiile şi liniile directoare în activitatea de
managementul resurselor umane în cadrul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, în vederea
creării, menţinerii şi dezvoltării în cadrul instituției a unui corp de angajați profesionişti, stabili
şi imparţiali, cu nivel ridicat de competenţe care poate asigura atingerea obiectivelor strategice.
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 2018 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 Direcției Resurse Umane - Salarizare:
- Facilitarea recrutării şi fidelizării angajaților calificați şi dedicați de care are
nevoie o instituţie pentru a fi pe deplin eficientă.
- Dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor personalului prin asigurarea
permanentă de oportunităţi de evoluţie personală.
- Elaborarea de politici, proceduri şi sisteme eficiente de personal.
- Crearea unui climat de cooperare şi încredere reciprocă în care se pot menţine relaţii
productive şi eficiente în cadrul parteneriatului stabilit între management şi angajaţi.
- Crearea unui climat propice muncii în echipă şi practicilor bazate pe flexibilitate.
- Aprecierea personalului în funcţie de activităţi şi realizări.
- Gestionarea forţei de muncă diverse, prin luarea în calcul a nevoilor fiecărui
angajat.
- Asigurarea de oportunităţi egale pentru toţi.
- Adoptarea unei abordări etice faţă de management bazată pe preocuparea faţă
de oameni, pe corectitudine şi transparenţă.
Conceptul strategic al Direcției Resurse Umane - Salarizare se referă în primul rând la
considerarea oamenilor din cadrul sistemului ca fiind o resursă strategică, vitală asigurării
obiectivelor organizaţionale, se referă la dezvoltarea nivelului de cunoştinţe, aptitudini şi
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comportament al personalului, în vederea realizării optime şi ameliorării rezultatelor şi
standardelor calităţii. Conceptul strategic al Direcției Resurse Umane - Salarizare nu reprezintă
o sumă de sisteme de personal care să se numească împreună managmentul resurselor umane,
ci o dezvoltare orientată, care anticipează un rezultat operaţional.
Activitatea direcţiei s-a desfăşurat în anul 2018, în condiţiile restrictive impuse de
Ordonanţa nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor
acte normative și prorogarea unor termene, prin care a fost necesară aplicarea măsurilor care
aprobau ocuparea unui procent de 50% din totalul posturilor ce s-au vacantat după data de
01.01.2018, în condiţiile în care posturile vacante şi temporar vacante fuseseră blocate până la
data de 31.12.2017. Astfel, AGERPRES a fost în imposibilitatea de a organiza concursuri pentru
ocuparea tuturor posturilor devenite vacante.
Astfel, la data intrării în vigoare a 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Direcţia Resurse
Umane - Salarizare a pus accentul şi în anul 2018 pe angajarea de oameni competenţi, tineri, cu
reale aptitudini pentru activitatea specifică unei agenţii de presă.
Au fost organizate 7 de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante sau temporar
vacante şi 23 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.
Procesul de recrutare şi selecţie a respectat principiile egalităţii de şanse, a transparenţei în
procedură şi în deciziile adoptate. Singurul criteriu care a stat la baza selecţiei a fost acel al
competenţei pentru realizarea atribuţiilor postulul la nivelul calitativ necesar îndeplinirii
obiectivelor compartimentului şi insittuției. Competenţa s-a măsoară prin satisfacerea condiţiilor
de participare la concurs, respectiv cunoştinţele şi abilităţile dovedite prin proba scrisă şi interviu.
Recrutarea a avut ca scop satisfacerea nevoilor de forţă de muncă prin atragerea de
angajaţi potenţiali în mod eficient economic şi la timpul oportun. Selectarea a constat în
identificarea din rândul acestor potenţiali angajaţi a candidatului cel mai bun şi cu cea mai mare
probabilitate de îndeplinire a cerinţelor.
Direcția Resurse Umane - Salarizare a sprijinit procesul de recrutare prin:
- convenirea asupra posturilor vacante autorizate, împreună cu managerul
responsabil, asigurând aducerea la zi a fişei postului.
- convenirea asupra condiţiilor de angajare, calificărilor, experienţei în activitate,
specifice postului.
- asigurarea elaborării unei „specificaţii privind candidatul” şi a stabilirii unor
criterii preferenţiale.
- convenirea asupra anunţului cu privire la postul vacant; acesta va fi pus în
circulaţie pe plan intern, va fi dat publicităţii în presă etc.
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plasarea anunţului, organizarea testelor, asigurarea că potenţialii solicitanţi sunt
pe deplin informaţi în legătură cu locul şi modul de depunere a cererii.
- primirea şi procesarea cererilor, informarea comisiilor de concurs şi a
candidaţilor, după caz.
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.
În ceea ce privește evaluarea performanțelor profesionale obiectivul principal a fost să
se asigure faptul că există sisteme eficiente care să încurajeze îmbunătățirea performanțelor
personalului şi care să identifice atât membrii personalului cu performanțe deosebite, cât şi pe
cei care au performanțe necorespunzătoare, pentru a întări punctele forte individuale şi pentru
a le remedia pe cele slabe.
Evaluarea performanțelor profesionale individuale au urmărit următoarele aspecte:
- Comunicarea unor obiective ambiţioase, dar realiste, astfel încât personalul să le
poată atinge;
- Creşterea eficacității şi a eficienţei, oferind feedback la timp despre
performanţele individuale;
- Ajutarea conducerii compartimentului în luarea unor decizii privind dezvoltarea
profesională şi promovarea.
Sistemul de evaluare a personalului a cuprins, printre altele, cascadarea obiectivelor obiectivele individuale stând la baza procesului de evaluare, decurgând din şi fiind legate de
obiectivele organizaționale. Îmbunătățirea semnificativă a sistemului de evaluare a personalului
s-a realizat să se poată identifica în mod adecvat persoanele cu performanțe superioare și pe
cele cu performanțe sub standarde.
Folosirea eficientă a potenţialului uman existent în agenţie a constituit pentru conducerea
instituţiei şi pentru Direcţia Resurse Umane - Salarizare un obiectiv prioritar şi în anul 2018.
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.
-
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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 în cadrul agenţiei;
- elaborarea unor programe de instruire şi formare profesională care să cuprindă
toate formele de dezvoltare a unor competenţe profesionale (formale, nonformale, informale) și care să acopere întreaga gamă de nevoi organizaționale;
- 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, învăţarea şi perfecţionarea continuă a fost o componentă a culturii
organizaţionale, și 33 de angajaţi ai instituţiei, în anul 2018, au urmat cursuri de perfecţionare
profesională organizate de instituţii de prestigiu în următoarele domenii: jurnalism, limbi
străine, securitate şi guvernare, responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, sistem de
control intern managerial, control financiar preventiv, achiziţii publice, contabilitate.
În prezent, salarizarea personalului Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES se realizează
potrivit prevederilor legale care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri
publice şi anume Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea persoanlului plătit din fonduri
publice, Anexa nr. VIII - Familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Administraţie”, capitolul II,
lit. A Salarizarea personalului contractual din administraţia publică centrală de specialitate,
servicii deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi,
consilii judeţene, municipii, administraţia publică locală - consilii, primării şi servicii publice din
subordinea acestora, I - Salarii pentru administraţia publică centrală, punctul 1. Salarii de bază
pentru funcţii de specialitate, lit. a) Funcţii de conducere şi lit. b) Funcţii de execuţii.
Veniturile insuficiente obţinute combinate cu alocarea de sarcini profesionale
suplimentare 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 2018 Agenţia Naţională de Presă AGERPRES avea ocupate 297
posturi, dintre care 273 posturi de studii superioare şi 24 posturi de studii medii.
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Din punct de vedere a repartizării personalului pe activităţi, personalul redacţional şi
tehnic redacţional reprezenta 77% din totalul posturilor ocupate (230 de salariaţi).
Repartizarea salariaților pe activitați

77%

1%
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Personal redacțional

Financiar

6%
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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
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Personalul agenţiei era format la data de 31 decembrie 2018 din 174 femei (59%) şi 123
bărbaţi (41%).
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La data de 31 decembrie 2018 ponderea posturilor de conducere în totalul posturilor
din AGERPRES era de 12%.
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 2018 atragerea şi menţinerea de personal care să corespundă la cel mai înalt grad
cerinţelor unei agenţii moderne de presă.
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, calcularea veniturilor
lunare angajaților, 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 angajaților
pentru evoluţia viitoare a agenţiei şi atingerea unui maxim de performanţă în realizarea muncii
lor.
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Direcția Financiară
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se organizează şi funcţionează, în baza Legii nr.
19/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ca instituţie publică autonomă, de interes
naţional, sub controlul Parlamentului României, având ca obiectiv ”informarea în masă, în
ţară şi în străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea
deplinei obiectivităţi, în cadrul general al asigurării dreptului la informare”.
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a întocmit, în conformitate cu Legea
contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii
finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare următoarele situaţii
financiare:
I.
Contul de Execuţie bugetară la 31 decembrie 2018
II.
Bilanţul Contabil la 31 decembrie 2018
III.
Contul de Rezultat patrimonial la 31 decembrie 2018
IV.
Fluxurile de trezorerie la 31 decembrie 2018
V.
Anexe la Situaţiile Financiare la 31.12.2018
Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2018, precum şi Contul
de Execuţie Bugetară la finele anului 2018, specifice modului de finanţare al AGERPRES,
prevăzut la art. 25 din Legea nr. 19 / 2003 privind organizarea şi funcţionarea AGERPRES, cu
modificările şi completările ulterioare, s-au efectuat cu respectarea Normelor Metodologice
aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 129 / 2019.
Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza balanţei de verificare sintetice şi analitice
întocmite la 31.12.2018 şi a registrului-inventar în care sunt evidenţiate rezultatele inventarierii
anuale a elementelor de activ şi de pasiv.
EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2018
Pentru anul 2018, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a avut aprobat - în baza Legii
nr. 2/2018 - un buget iniţial în sumă totală de 23.457 mii LEI, la Capitolul 67 «Cultură, recreere
şi religie» Subcap. 50 «Alte servicii în domeniul culturii,recreerii şi religiei», din care la:
- Cap. 6701 - buget de stat: suma de 20.457 mii LEI;
- Cap. 6710 - venituri proprii: suma de 3.000 mii LEI.
La rectificarea bugetară conform OUG. nr. 78 / 2018, pentru Cap. 67.01.50 prevederile
bugetare iniţiale aprobate pentru AGERPRES, au rămas nemodificate pe total, dar a fost
introdus un Titlul nou 59 «Alte Cheltuieli» art.40 ‘’Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate’’ cu suma de 90 mii LEI, prin virare de credite bugetare de 90 mii LEI, de la Titlul
Bunuri şi Servicii.
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Pentru Cap. 67.10.50, au fost reduse veniturile proprii cu suma de 200 mii, de la 3.000
mii LEI la 2.800 mii LEI şi respectiv a fost diminuat Titlul Bunuri şi Servicii cu suma de 200 mii LEI,
de la 2.450 mii LEI la 2.250 mii LEI.
La rectificarea bugetară conform OUG. nr. 101 /2018, bugetul AGERPRES aprobat iniţial
prin Legea nr. 2 / 2018, pentru sursa de finanţare buget de stat Cap. 67.01.50, a fost diminuat
cu suma de 100 mii LEI, de la 20.457 mii LEI la 20.357 mii LEI, prin:
- reducerea cu suma de 300 mii LEI la Titlul Cheltuieli de Personal, reprezentând
economia realizată la cheltuielile salariale, datorată blocării posturilor vacante în anul 2018;
- majorarea cu suma de 200 mii LEI la Titlul Bunuri şi Servicii, pentru plata utilităţilor
instituţiei, în luna decembrie 2018;
Pentru sursa de finanţare din venituri proprii Cap. 67.10.50, la partea de venituri proprii,
prevederile bugetare au fost majorate cu suma de 2.658 mii LEI reprezentând Sume utilizate
din excedentul anului precedent şi implicit au fost majorate cu suma de 2.658 mii LEI,
prevederile bugetare la Titlul Bunuri şi Servicii, art. 20.30.30 «Alte cheltuieli cu Bunuri şi
Servicii». Utilizarea excedentului a fost necesară pentru plata TVA–ului datorat de către
AGERPRES la bugetul statului, taxă aferentă perioadei decembrie 2012 - noiembrie 2017.
Obiectivele Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES sunt centralizate în Programul
”Culegerea, prelucrarea şi transmiterea informaţiei şi fotografiei de presă”.
Acestea au vizat în anul 2018:
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;
5. Dezvoltarea activităţii Redacţiei Video şi creşterea importanţei segmentului video în
cadrul fluxului general de informaţii furnizat de agenţie;
6. Îmbunătăţirea şi diversificarea conţinutului materialelor de presă prin promovarea de
proiecte jurnalistice din domenii de larg interes;
7. Dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor agenţiilor de presă europene;
8. Menţinerea numărului de clienţi şi creşterea încasărilor din vânzarea produselor
AGERPRES, pentru realizarea veniturilor proprii programate prin buget şi prin
adaptarea la realitatea economică actuală;
9. Extinderea zonei de acoperire şi cooperare în domeniul fotografiei, textului de presă
şi video.
10. Valorificarea editorială a ştirilor, a imaginilor din arhiva AGERPRES şi a materialelor
documentare, legate de Centenarul Marii Uniri;
11. Îmbunătăţirea şi dinamizarea fluxului de informaţii AGERPRES în limba engleză prin
transmiterea celor mai importante ştiri din toate domeniile, însoîite de fotografii şi chiar
de materiale video, reportaje, interviuri care sa reflecte imaginea obiectivă a realităţii
româneşti;
161

AGERPRES – Raport anual 2018

12. Dezvoltarea fluxului de ştiri în limba maghiară, destinat publicaţiilor şi populaţiei de
etnie maghiară de pe teritoriul ţării noastre;
13. Îmbunătăţirea imaginii agenţiei şi creşterea vizibilităţii AGERPRES.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii ale AGERPRES, în anul 2018, s-a realizat
în procent de 81 % de la bugetul de stat şi în procent de 19 % din venituri proprii.
I. La Cap.67.01 “Cultura, recreere şi religie”, Subcap. 50 «Alte servicii în domeniul
culturii, recreerii şi religiei» - Sume alocate de la bugetul de stat - AGERPRES a avut deschise
până la finele anului 2018, credite bugetare în valoare totală de 20.354.100 LEI, repartizate pe
titluri de cheltuieli, pentru care Contul de execuţie bugetară la data de 31.12.2018, se prezintă
astfel:
- LEI CAP.
67.01
Subcap
50
0
670150

TITLUL

1
CHELTUIELI
BUGET DE STAT
TOTAL

Prevederi
Bugetare
Inițiale
2018

Prevederi
Bugetare
Definitive
2018

Credite
Deschise
2018

Plăți
Efective
2018

Procent de
realizare
(%)

2

3

4

5

6=5/3

20.457.000

20.357.000

20.354.100

19.893.347

97,7 %

01

CHELTUIELI
CURENTE

20.432.000

20.332.000

20.331.100

19.889.136

97,8 %

10

CHELTUIELI DE
PERSONAL

17.369.000

17.069.000

17.069.000

16.877.623

98,9 %

20

BUNURI ȘI
SERVICII

3.045.000

3.155.000

3.155.000

2.909.569

92,2 %

55

ALTE
TRANSFERURI

18.000

18.000

18.000

16.064

89.2 %

59

ALTE CHELTUIELI

-

90.000

89.100

85.880

95,4 %

70

CHELTUIELI
CAPITAL

25.000

25.000

23.000

21.991

88 %

71

ACTIVE
NEFINANCIARE

25.000

25.000

23.000

21.991

88 %

85

PLĂȚI EFECT. ÎN
ANII PRECED. ȘI
RECUP. ÎN ANUL
CURENT

-

-

-
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Valoarea cumulată a plăţilor efectuate de la bugetul de stat, în anul 2018, a fost în
sumă totală de 19.893.347 LEI, constituită pe titluri de cheltuieli, după cum urmează:
A. CHELTUIELI CURENTE: 19.889.136 LEI, din care:
Titlul 10. ”Cheltuieli de personal”: s-au efectuat până la 31.12.2018, plăţi în valoare
totala de 16.877.623 LEI, reprezentand 84,8 % din totalul plăţilor pe buget de stat, din
care:
Cheltuieli salariale în bani

15.916.964 lei

Tichete de vacanță

410.450 lei

C.A.S

164.876 lei

Șomaj

5.143 lei

Sănătate

54.086 lei

Contrib.ptr. concedii și indemnizații
Contribuție asiguratorie de muncă

1.568 lei
324.536 lei

Titlul 20. “Bunuri şi servicii”: s-au efectuat până la data de 31.12.2018, plăţi în valoare
totala de 2.909.569 LEI (14,6 % din totalul plăţilor pe buget de stat), din care:
- 1.110.053 LEI reprezintă alimentari la B.C.R, în principal pentru plăţi externe
(abonamente la agenţiile internaţionale de presă: A.F.P., REUTERS, ITAR-TASS
E.F.E, XINHUA, GMS-EPA, DPA, P.A.) dar şi pentru alte cheltuieli ocazionate de
deplasările externe în interesul serviciului;
- 1.799.516 LEI reprezintă plăţi la furnizorii interni de servicii incluzând utilităţi
sediu central şi sedii corespondenţi judeţeni, telefonie fixă şi mobilă sediu şi
corespondenţi judeţeni, internet, servicii de pază sedii, materiale şi prestări
servicii cu caracter funcţional.
Menţionăm că la data de 31.12.2018, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
înregistrează în contul 4010100 “Furnizori”, un sold creditor de 57.799 LEI,
reprezentând datorii curente către furnizorii interni de servicii, în suma de 50.197 LEI şi către
furnizori externi de servicii, în suma de 7.602 LEI (ITAR-TAS, EPA). Acestea au fost achitate
integral în luna ianuarie 2019, la termenele legale de scadenţă.
Titlul 55. “ Alte Transferuri”: s-a efectuat o plată în valoare de 16.064 LEI reprezentând
echivalentul a 4.000 CHF - cotizaţie anuală la “Alianţa Europeană a Agenţiilor de Ştiri”
(E.A.N.A) pe anul 2018 - reglementată prin HG.443/1995.
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Titlul 59. ”Alte Cheltuieli”: s-au efectuat plăţi până la data de 31.12.2018, în suma
totala de 85.880 LEI, reprezentand Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.
B. CHELTUIELI DE CAPITAL: - 21.991 lei din care:
Titlul 71. „Active nefinanciare” s- au efectuat plăţi până la data de 31.12.2018, în
valoare de 21.991 LEI, reprezentand achizitionarea de soft-uri pentru protectia
echipamentelor informatice şi dezvoltarea site-ului AGERPRES, cu respectarea legislatiei în
vigoare.
II. La Capitolul 67.10 “Cultura, recreere şi religie”, Subcap. 50 „Alte servicii în
domeniul culturii, recreerii și religiei” - Activitate finanțată integral din venituri proprii, Contul
de execuţie bugetară la data de 31.12.2018 se prezintă astfel:
- LEI Prevederi
anuale
definitive
2018
6

Cap.

Sub
cap.

Titlu

Denumire indicator

Prevederi
anuale inițiale
2018

1

2

3

4

5

0001

10

VENITURI PROPRII –
TOTAL VENITURI

3.000.000

5.458.000 5.731.746

105 %

0002

10

1. VENITURI CURENTE

3.000.000

2.800.000 3.073.746

109,8 %

2900

C. VENITURI NEFISCALE

3.000.000

2.800.000 3.073.746

109,8 %

3300

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI
SERVICII

2.950.000

2.750.000 3.067.727

111,6 %

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI
DE SERVICII ŞI ALTE
ACTIVITĂŢI

2.950.000

2.750.000 3.067.727

111,6 %

Venituri din prestări servicii

2.950.000

2.750.000 3.067.727

111,6 %

3310

08

3610
50

4010

15

Realizat
2018

Procent de
realizare
%

7

8=7/6

DIVERSE VENITURI

50.000

50.000

6.019

12 %

Alte venituri

50.000

50.000

13.781

12 %

III Operațiuni financiare

-

2.658.000 2.658.000

100 %

Încasări din rambursarea
împrumuturilor acordate

-

2.658.000 2.658.000

100 %

2.658.000 2.658.000

100 %

Sume utilizate de alte
instituții din excedentul
anului precedent
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6710
01
20
70

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI

3.000.000

5.458.000 4.748.688

87 %

CHELTUIELI CURENTE

2.400.000

4.858.000 4.307.098

88,7 %

BUNURI ȘI SERVICII

2.400.000

4.858.000 4.307.098

88,7 %

CHELTUIELI DE CAPITAL
71
85

TITLUL XII
ACTIVE NEFINANCIARE
PLĂȚI EFECT. ÎN ANII
PRECED. ȘI RECUP. ÎN
ANUL CURENT

600.000

600.000

442.272

73,7 %

600.000

600.000

442.272

73,7 %

- 682

EXCEDENT ANUL 2018

X

X

983.058

-

VENITURILE PROPRII (extrabugetare) totale, pe care agenţia le-a încasat efectiv în
perioada 1.01 - 31.12.2018, se ridică la cifra totala de 3.073.746 LEI şi reprezintă un grad de
realizare de 109,8 % faţă de prevederile bugetare anuale definitive la venituri, pe anul 2018, de
2.800.000 LEI şi o creştere cu 4 % faţă de încasarile cumulate realizate din venituri proprii ale
instituţiei, în anul 2017.
Veniturile realizate, în suma de 3.073.746 LEI, s-au constituit în baza art.25 alin.(2) din
Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,
cu modificările şi completările ulterioare şi provin din: servicii prestate, vînzarea de informaţii,
fotografii, imagini video, documentare şi publicaţii proprii, activităţi de legătorie şi tipografie,
publicitate, se compun din:
- 3.067.727 LEI - “Venituri din prestari de servicii şi alte activitati” - Cap. 331008;
6.019 LEI - ‘’Diverse venituri ‘’ - Alte venituri încasate din penalităţi calculate
legal de AGERPRES la facturile achitate de clienţi cu întârziere - Cap. 361050.
Dinamica veniturilor proprii realizate de AGERPRES în anul 2018 comparativ cu anul
2017 şi ponderea acestora pe categorii de produse şi servicii, în anul 2018, se prezintă după
cum urmează:
Încasări
realizate

Încasări
realizate

Pondere
in total

2017
(MII LEI)

2018
(MII LEI)

2018
(%)

1.209

1.240

40 %

Monitarizări ( presă, audio, video)

824

869

28%

Servicii foto

279

298

10%

Tipul produsului

Ştiri în timp real
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Buletine (zilnice, săptămânale, lunare)

153

124

4%

Servicii la cerere și selecții online

107

107

3%

Servicii externe

126

115

4%

Fluxuri specializate

28

22

1%

Diverse (documentare, publicitate,
penalități, etc.)

215

179

6%

Agenda Instituții și Organizații

15

10

1%

110

3%

3,074

100 %

Plată efectuată eronat de către un client
AGERPRES
TOTAL VENITURI

2,956

Conform art. 25 (3) din Legea nr. 19/2003, cu modificările şi completările
ulterioare, veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor
cu bunuri şi servicii, exclusiv a utilităţilor şi serviciilor de pază şi a celor cu curăţenia
aferente spaţiilor aflate în patrimoniul sau folosinţa AGERPRES, precum şi pentru
cheltuieli de capital.
Valoarea cumulată a plăţilor efectuate din venituri proprii, până la finele anului
bugetar 2018, a fost în suma totală de 4.748.688 LEI, constituită pe titluri de cheltuieli, după
cum urmează:
A.

CHELTUIELI CURENTE - 4.307.097 LEI, din care:

Titlul 20. «Bunuri şi servicii»: s-au efectuat până la data de 31.12.2018, plăţi în valoare
totală de 4.307.097 LEI, (90,7% din totalul plăţilor din venituri proprii), din care:
-

-

69.729 LEI - reprezintă alimentări în B.C.R pentru plăţi externe reprezentând
cazări şi transport şi alte cheltuieli cu bunuri şi servicii ocazionate de
deplasările în străinătate în interesul serviciului şi comisioane bancare;
4.237.368 LEI reprezintă plăţi la furnizorii interni de produse şi servicii
incluzând materiale, piese de schimb şi obiecte de inventar pentru buna
funcţionare a agenţiei, reparaţii şi carburanţi auto, cazări şi transport
pentru deplasări interne în interesul serviciului, perfecţionare profesională,
protecţia muncii şi alte cheltuieli – T.V.A. de plată.
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B.

CHELTUIELI DE CAPITAL – 442.272 LEI, din care:

Titlul 71. «Active nefinanciare»: s- au efectuat plăţi cumulate până la data de
31.12.2018, în valoare totală de 442.272 LEI, (9,3% din totalul plăţilor din venituri proprii),
prin care s-au achiziţionat de la Poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii - dotări independente”,
echipamente video, computere portabile, server, sursă de tensiune continuă, scanere pentru
materiale documentare, în suma totală de 272.513 LEI, precum şi programe informatice
constând în dezvoltarea paginii de internet a AGERPRES, în suma de 169.759 LEI, în
conformitate cu “Lista de investiţii a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2018”,
aprobată de ordonatorul principal de credite.
Angajamentele şi obiectivele, precum şi misiunea publică asumată de Agenţia
Naţională de Presă AGERPRES în anul 2018, s-au realizat pe baza unei bune gestiuni financiare,
cu respectarea indicatorilor de venituri şi cheltuieli ai clasificaţiei bugetare aprobate de
Ministerul Finanţelor Publice, cu respectarea principiilor de eficienţă, economicitate şi
legalitate, precum şi cu încadrarea în fondurile alocate de la bugetul de stat şi încasările
obţinute prin activitatea finanţată din venituri proprii.
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Serviciul Ombudsman
Consecvent principiilor sale de funcționare, Serviciul Ombudsman a soluționat în anul
2018 mai multe cereri formulate de cetățeni în baza Legii nr. 544/2001 privind informațiile de
interes public, precum și petiții depuse în baza OUG nr. 27/2002.
Înfiinţat în data de 19 decembrie 2013, Serviciului OMBUDSMAN funcționează în baza
următoarelor principii: Integritatea, Independenţa, Obiectivitatea, Transparenţa şi
Comunicarea și își propune 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 răspunde 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.
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 diverse persoane.
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 2018 – 31.12.2018, 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 29.05.2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare formulată în baza legii
nr.544/2001, din partea doamnei C.B.
Prin respectiva cerere, se solicitau informaţii referitoare la unele communicate apărute
pe site-ul Agerpres, comunicate provenite de la diverse instituţii publice.
În data de 31.05.2018, am transmis o scrisoare de răspuns către petenta C.B, prin care
se făceau toate precizările necesare referitoare la respectivele comunicate.
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În data de 5 iunie 2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare formulată în baza legii
nr.544/2001, din partea domnului C.R.
Prin respectiva solicitare, se cereau mai multe informaţii de interes public, fiind necesară
retransmiterea solicitării către mai multe compartimente ale agenţiei, în vederea cumulării
informaţiilor necesare pentru formularea unui răspuns complet către petent. În data de
05.06.2018, s-a transmis un prim răspuns către petent, prin care îl informam pe acesta despre
posibila prelungire a termenului de răspuns, până la termenul maxim prevăzut de legea nr.544,
având în vedere volumul informaţiilor solicitate.
În data de 13.07.2018, s-a formulat şi transmis răspunsul final către petent, prin care
acesta a fost informat cu privire la toate punctele din solicitarea iniţială, formulată la data de 5
iunie 2018.
În data de 20.08.2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare formulată în baza legii
nr.544 din 2001 din partea doamnei C.B, prin care se cerea punerea la dispoziţie şi
retransmiterea comunicatelor oficiale transmise în Redacţia Agerpres de către PSD şi ALDE, cu
ocazia evenimentelor din 10 august.
În data de 22 august, Serviciul Ombudsman a formulat un răspuns către petenta C.B.
Prin acest răspuns, s-au transmis petentei toate precizările necesare referitoare la comunicatele
postate pe site-ul agenţiei şi modul în care acestea sunt preluate şi postate, conform
procedurilor interne ale redacţiilor.
În data de 30 ianuarie 2018, am primit o solicitare formulată în baza legii 544 din 2001,
din partea domnului Z.M. Respectiva solicitare făcea trimitere la două articole (comunicate de
presă) şi ni se solicita precizarea surselor respectivelor informaţii.
În data de 31.01.2018, Serviciul Ombudsman a formulat răspunsul către petentul Z.M.
Răspunsuri la sesizări/petiții primite din partea cetățenilor, în baza OUG nr. 27/2002
Serviciul Ombudsman a întocmit și a transmis răspunsurile destinate cetățenilor care sau adresat instituţiei cu diverse solicitări și sesizări.Pe parcursul anului 2018, au existat diverse
solicitări adresate Serviciului Ombudsman.
Astfel:
În data de 19 februarie 2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea
domnului B.P.M. Întrucât solicitarea se referea la ştergerea unui comunicat publicat pe site-ul
Agerpres, am cerut punctul de vedere al Redacţiei Ştiri Centrale.
În data de 23.02.2018, Serviciul Ombudsman a transmis o adresă de răspuns către
domnul B.P.M, prin care se făceau toate precizările necesare referitor la modul de publicare a
comunicatelor provenite de la autorităţile publice, pe site –ul agenţiei.
În data de 13 septembrie 2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea
domnului F.T, prin care se solicită scoaterea de pe site-ul Agerpres a unui articol referitor la un
client al domnului F.T, client care reprezenta un brand cunoscut din industria alimentară.
De asemenea, această solicitare a mai fost adresată şi altor publicaţii /agenţii de presă,
care au preluat şi au publicat informaţia referitoare la respectivul brand.
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Serviciul Ombudsman a retransmis solicitarea către Redacţia Online şi către Redacţia
ştiri interne, pentru soluţionarea cazului în cel mai scurt timp.
În data de 14 septembrie, Serviciul Ombudsman a transmis către solicitant confirmarea
faptului că cererea domniei sale s-a soluţionat favorabil, înlaturându-se în cel mai scurt timp
imaginea care însoţea articolul respectiv de pe site-ul Agenţiei.
În data de 12.04.2018, Serviciul Ombudsman a primit prin poştă o solicitare din partea
doamnei S.M.C.
Având în vedere că cele solicitate prin adresă nu erau de competenţa Serviciului
Ombudsman al ANP Agerpres, am transmis un răspuns în acest sens petentei în data de
13.04.2018. De asemenea, am redirecţionat petenta către autoritatea competentă în
soluţionarea respectivelor cereri.
În data de 20.02.2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea doamnei
G.B.
Având în vedere obiectul solicitării, s-a cerut punctul de vedere al Redacţiei Ştiri Interne.
În baza răspunsului primit, s-a formulat un răspuns către petentă în data de 13.03.2018, prin
care se făceau toate precizările necesare pentru elucidarea situatiei sesizate de către petentă
prin adresa mai sus menţionată.
În data de 9 mai 2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea domnului
R.M.A, prin care acesta solicita punerea la dispoziţia domniei sale a sursei unei informaţii de pe
site-ul Agerpres. În data de 10.05.2018, Serviciul Ombudsman a formulat scrisoarea de răspuns
către domnul R.M.A.
În data de 29.05.2018, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea doamnei
V.F.
Întrucât era vorba despre ştergerea unei fotografii a petentei de pe site-ul Agerpres, am
transmis această solicitare în redacţie iar cererea doamnei V.F a fost soluţionată favorabil.
În data de 31.05.2018, Serviciul Ombudsman a formulat răspunsul către petentă.
Redirecționare diverse comunicate de presă și informări:
În perioada ianuarie – decembrie 2018, am redirecționat un numar de: 20 comunicate
către Redacția știri interne, 4 comunicate către Direcția Marketing – Serviciul Vânzări, 3
comunicate către Redacția Ştiri economice, 3 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.
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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 2019
Serviciul Ombudsman își propune și pentru anul 2019 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.
Având în vedere că în anul 2019 vor fi organizate două campanii de alegeri, Serviciul
Ombudsman va monitoriza cu atenție orice abatere de la deontologia profesională și va
reacționa împotriva oricăror presiuni venite din partea unor grupuri care încalcă libertatea de
exprimare și deontologia profesională.
2018 - în grafice
Pe parcursul anului 2018, s-a înregistrat o creştere a numărului petiţiilor şi solicitărilor
de natură diversă , comparativ cu numărul solicitărilor pe legea nr.544/2001, așa cum rezultă și
din următoarea pictogramă:

legea 544
40%

petitii
60%
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Creşterea vizibilităţii site-ului Agerpres s-a manifestat şi pe parcursul anului 2018 iar
Serviciul Ombudsman s-a bucurat, de asemenea, 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:

Mailuri redirectionate

Redactia online
10%
redactia stiri
economice
10%

Directia marketing
14%

Redactia stiri
interne
66%

172

AGERPRES – Raport anual 2018

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 reușit tipărirea în cadrul Serviciului Imprimare-Expediție a materialelor
promoționale pentru evenimentele la care AGERPRES a fost organizator sau partener.
În 2018 s-au executat:
- 6.800 tipizate - deconturi centralizate, acordare avans, ordine de deplasare,
disponibilități de plată, borderouri pentru OP25;
- 3.000 cărți de vizită;
- 3.000 broșuri;
- 1.600 file necesare instruirii personalului pentru situații de urgență;
- 1.000 carnețele;
- 1.300 calendare birou și perete;
- 600 cărți poștale “Marea Unire – România, la 100 de ani”
- 500 invitații la premiera documentarului „Marea Unire – România, la 100 de ani”;
- 500 ecusoane;
- 400 felicitări Paște;
- 260 călăreți diverse evenimente;
- 200 etichete;
- 150 dosare legate pentru Redacția Documentare-Arhivă, Direcția Financiară și Direcția
Resurse Umane-Salarizare;
- 150 mape de prezentare;
- 130 caiete de curs și materiale de curs;
- 115 rapoarte anuale AGERPRES;
- 100 vouchere;
- 90 materiale de promovare;
- 50 brosuri Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa
Regală Principele Radu;
- 30 caiete CERT-RO;
- 20 diplome absolvire cursuri;
- 15 mape acte;
- 5 registre;
- Printuri expoziții
- Registre prezență, evidență
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-

Buletine zilnice, săptămânale și lunare;
Materiale printate și plastifiate pentru interviuri cu personalități artistice și sportive;
Alte printuri și lucrări de legatorie pentru redacții.
Departamentul Expediție 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 2018, s-au efectuat 3.182 expedieri interne: 2.234 expedieri simple, 260 imprimate și 688 cu
confirmare de primire, 175 expedieri cu Poșta Specială, 50 expedieri externe, 304 expedieri prin
cursa, și 20 prin firme de curierat rapid. S-au mai întocmit 98 avize, 48 bonuri de consum și 12
note.
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