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AGERPRES în 2019
Peste 125.000 de ştiri din toate domeniile – politic,
economic, social, sportiv, sănătate, administrativ etc -,
documentare, interviuri şi reportaje au fost transmise pe
fluxurile Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES în 2019.
De asemenea, AGERPRES a transmis peste 30.000
de fotografii proprii, ştiri video, interviuri şi reportaje şi a
realizat peste 35 de proiecte editoriale.
Anul 2019 a reprezentat pentru AGERPRES o provocare,
având în vedere că instituţia a fost partener media principal
– foto – pe durata în care România a deţinut preşedinţia
Consiliului Uniunii Europene.
De asemenea, marcarea a 30 de ani de la Revoluţia din
Decembrie 1989, prin organizarea de expoziţii de fotografii,
în ţară şi străinătate, realizarea în parteneriat a unui album
foto dedicat principalelor evenimente de la acea dată, dar
şi realizarea de materiale video cu fotografii din arhiva
istorică a AGERPRES au fost obiective asumate şi îndeplinite
cu succes de către Agenţia Naţională de Presă.
Participarea pentru prima dată a Agenţiei Naţionale
de Presă AGERPRES la un proiect european, o platformă
comună care găzduieşte ştiri ale agenţiilor de presă AFP,
ANSA şi DPA, reprezintă o recunoaştere a profesionalismului
instituţiei. Principalul scop al plaformei https://www.ednh.
news este informarea presei internaţionale dar şi a publicului
larg privind activitatea Comisiei Europene, principalele
evoluţii financiare, economice, social-politice şi raportarea
statelor membre ale UE la acestea. Printre subiectele
abordate s-au aflat criza migranţilor, ieşirea Marii Britanii din
Uninea Europeană, terorism, alegerile europene, schimbările
climatice.
Platforma oferă date şi informaţii asupra subiectelor UE
ce privesc întreaga lume iar scopul său este de a dezvolta
noi feluri de a afişa şi oferi pachete de ştiri fundamentate
pe date conţinând imagini, video, clipuri audio, grafice
interactive, infografice şi texte în şapte limbi – engleză,
franceză, italiană, română, maghiară, germană şi spaniolă.
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AGERPRES – 130 de ani de
activitate
2019: 125.000 ştiri, 30.000
imagini, 35 proiecte
editoriale
De-a lungul timpului,
Agenţia Naţională de Presă
s-a impus prin calitatea
serviciilor oferite şi prin
preocuparea constantă
de a se menţine în afara
oricăror influenţe sau
consideraţii de ordin
ideologic, politic, religios
sau economic.
Prestigiul AGERPRES a fost
câştigat datorită atenţiei
acordată pluralismului
de idei, liberei circulaţii
a informaţiei, corecte şi
prompte, de informare a
opiniei pubice.
Pentru profesionalismul
şi seriozitatea jurnaliştilor
AGERPRES, Casa Regală
a României a acordat
instituţiei, în 2019, calitatea
de Furnizor al Casei Regale
a României, pentru fluxul
de ştiri, servicii fotografice
şi monitorizare presă.
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Conţinutul, care nu este sub incidenţa drepturilor de autor, poate fi downloadat
şi publicat de media şi distribuit de useri online. Conţinutul EDNH este, de asemenea,
distribuit în toată lumea de către agenţii către abonaţii lor, ziare, posturi TV, posturi
radio, către site-uri online şi mobile, baze de date şi instituţii.
EDNH este subvenţionat de către Comisia Europeană şi beneficiază de
independenţă editorială totală.
AGERPRES a fost prezent, prin redactorii şi fotoreporterii săi, la toate evenimentele
majore din ţară şi din străinătate –Summitul de la Sibiu, vizita Papei Francisc în ţara
noastră, alegerile prezidenţiale din România, alegerile pentru Parlamentul European,
ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. De asemenea, fotoreporterii Agenţiei
Naţionale de Presă au fost prezenţi în Albania, după cutremurul devastator din
noiembrie, dar şi în taberele de refugiaţi din Bosnia-Herţegovina, de unde au transmis
imagini pentru presa din România şi din străinătate.
Printre proiecte editoriale ale AGERPRES, în 2019, s-au aflat cele vizând Campionatele
europene de lupte de la Bucureşti, Jocurile Europene de la Minsk, pregătirea pentru
EURO 2020, Cupa Mondială de rugby 2019, marcarea a 50 de ani de când omul a păşit
pe lună şi a 500 de ani de la moartea lui Leonardo da Vinci, ameninţările informatice,
Ziua Internaţională a Iei. De asemenea, AGERPRES a marcat prin proiectul editorial
‚’#Bucureşti560’’, împlinirea, la 20 septembrie 2019, a 560 de ani de la prima menţiune
documentară a cetăţii Bucureştilor, iar proiectul editorial #romania2019 a adus în atenţia
cititorilor şi a mass-media toate informaţiile referitoare la activităţile şi evenimentele
desfăşurate în perioada ianuarie-iunie, când România a deţinut preşedinţia Consiliului UE.
În acelaşi timp, conform strategiei editoriale a agenţiei, au fost dedicate fluxuri
speciale gratuite Preşedinţiei Consiliului UE (#romania2019.eu) şi alegerilor pentru
Parlamentul European (#europarlamentare2019 ), ceea ce a permis reflectarea acestor
evenimente pe larg şi în mod distinct de restul ştirilor.
#AGERPRES130 dar şi Muzeul AGERPRES au reprezentat proiectele prin care
agenţia a marcat 130 de ani de la înfiinţare. Timp de o săptămână, AGERPRES a difuzat
pe fluxurile sale şi pe site-ul www.agerpres.ro testimoniale ale unor artişti, politicieni,
sportivi, oameni care excelează în domeniul lor de activitate.
Muzeul AGERPRES reprezintă un proiect pe termen lung al agenţiei, prin
intermediul căruia sunt prezentate publicului larg fotografii, documente şi informaţii
cu valoare istorică. Cei interesaţi pot descoperi personalităţi, evenimente, obiceiuri,
peisaje, detalii dintr-o Românie de demult, dar şi din cea a zilelor noastre.
***

Imediat după apariția informațiilor la noul coronavirus, Agerpres a lansat un flux
dedicat acestui subiect, dar si o pagină specială astfel încât cititorul si mass media sa aiba
acces la informatii sigure, relevante, interne și externe, cu privire la actuala pandemie.
4
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Redacția Știri Interne
Aproape 50.000 de materiale jurnalistice - ştiri, reportaje,
interviuri, sinteze, retrospective - au fost publicate în 2019
pe fluxurile AGERPRES de către redactorii şi corespondenţii
judeţeni ai Redacţiei Ştiri Interne.
AGERPRES a informat publicul larg, obiectiv şi corect,
cu privire la toate evenimentele care au marcat anul 2019.
Dincolo de cantitatea mare de informaţii ce au fost
transmise de către jurnalişti, Agenţia Naţională de Presă
a continuat să fie un vector important de echidistanţă în
mass-media românească.
Anul 2019 a debutat cu un moment istoric pentru
România: preluarea Preşedinţiei rotative a Consiliului
Uniunii Europene, la 1 ianuarie.
Pentru această etapă impor tantă din istoria
României ca ţară membră UE, AGERPRES a dedicat un
proiect special, având ca scop informarea publicului
larg cu privire la tot ceea ce a însemnat acest mandat.
Prezenţa, în luna mai, la Summitul de la Sibiu, a liderilor
europeni a fost un moment-cheie, reflectat în detaliu
pe fluxurile AGERPRES, atât de către corespondentul de
Sibiu, cât şi de către redactorii trimişi special pentru a
acoperi evenimentul.

5

Jurnaliştii au fost prezenţi
la toate evenimentele
importante din viaţa
culturală, socială sau
politică, însă au reuşit
să aducă şi plusvaloarea
domeniului jurnalistic prin
realizarea de materiale
de autor – reportaje,
interviuri, menite să
promoveze valori în care
AGERPRES crede, fie că a
fost vorba de păstrarea
tradiţiei sau de descoperiri
inovatoare, de artă şi
cultură, ori de rezultate
excepţionale în domeniul
ştiinţei şi cercetării.

Redacția Știri Interne
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Tot ca pe un eveniment istoric a fost tratată şi vizita Papei Francisc în România.
Pentru Redacţia Ştiri Interne, prezenţa Suveranului Pontif în cinci locaţii diferite a
însemnat o dovadă a bunei colaborări cu echipa foto-video, reuşind împreună să
transmitem fiecare etapă din traseul Papei Francisc în ţara noastră - Bucureşti,
Şumuleu-Ciuc, Iaşi, Blaj şi Sibiu.
Anul 2019 a fost unul încărcat din punct de vedere jurnalistic, având în vedere
că românii au fost chemaţi la urne de două ori: pentru alegerile europarlamentare şi
pentru cele prezidenţiale.
Fiecare scrutin electoral a avut specificul său, însă Redacţia Ştiri Interne a reflectat
în mod prompt şi echidistant cele două procese electorale.
Atât pentru alegerile europarlamentare cât şi pentru alegerile prezidenţiale, au
fost create fluxuri speciale, la care au contribuit cu materiale nu doar redactorii din
Redacția Ştiri Interne, ci şi colegii de la departamentele Documentare şi Ştiri pentru
străinătate.
Jurnaliştii AGERPRES au realizat ştiri cu privire la modul de desfăşurare a procesului
electoral, pe baza informaţiilor transmise de instituţiile cu competenţă în domeniu, dar
au fost prezenţi şi la evenimentele organizate în campania electorală de către candidaţi.
Redacţia Ştiri Interne s-a asigurat, pe parcursul celor două campanii electorale, că
informaţia care ajunge la cititori este una obiectivă, redactorii luând de fiecare dată
poziţiile actorilor politici intrați în competiţia electorală, indiferent de formaţiunea pe
care o reprezenta.
Astfel, am asigurat un echilibru al informaţiilor care au ajuns la publicul larg. Am
continuat să fim prezenţi la toate evenimentele la zi organizate de către instituţii,
ONG-uri, oameni de artă şi cultură, pentru a aduce în atenţia publicului nu doar evoluţia
de pe scena politică, ci şi acele demersuri cu impact pentru viaţa socială şi culturală
a românilor.
În domeniul Educaţiei au fost prezentate pe fluxul AGERPRES aproximativ 2.000
de materiale, ce au cuprins atât decizii ale Ministerului de resort, referitoare la
elevi şi profesori, până la calendarul
de desfăşurare a examenului de
bacalaureat şi evaluării naţionale.
Rezultatele excepţionale ale
unor elevi sau metodele inovative de
predare ale unor cadre didactice au
reprezentat subiecte de ştiri pentru
redactorii şi corespondenţii AGERPRES.
Situaţia din domeniul sănătăţii,
evoluţiile medicale, dar şi neregulile
din sistem, de la problemele de dotare, până la grevele personalului medical din
anumite unităţi, toate au fost relatate de jurnaliştii AGERPRES. Aproape 2.500 de ştiri
au fost publicate în 2019 pe fluxul Sănătate, fiind adusă în atenţie nu doar situaţia
din Bucureşti, ci şi cea din judeţe.
6
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Redacția Știri Interne

Premierele teatrale,
cinematografice, proiectele
culturale sau succesele
unor artişti români aflaţi
peste hotare se regăsesc
în ştirile difuzate pe fluxul
Cultură-Media.
În 2019, redactorii şi
corespondenţii judeţeni au
realizat peste 40 de interviuri cu personalităţi din toate domeniile, de la politicieni, la
ambasadori, oameni de cultură, artişti.
Faţă de anul 2018, a crescut numărul reportajelor realizate de echipa Redacţiei
Ştiri Interne, încercând astfel să pomovăm români care s-au remarcat în domeniul lor,
dar şi locuri sau obiceiuri care scot în evidenţă tradiţia şi valorile româneşti.
Redacţia Ştiri Interne a continuat în 2019 să informeze publicul în mod echidistant
cu privire la toate deciziile luate de către autorităţi, cu impact asupra vieţii de zi cu
zi, şi a continuat demersurile de
promovare a valorilor culturale.
Totodată, am reluat proiectele
de tradiţie începute în anii trecuţi
şi am adus în atenţia publicului
subiecte noi, din diferite domenii.

INTERVIU / Ministrul spaniol al
Inovării, despre investițiile în știință:
Trebuie să constrângem cetățenii că
aceste cheltuieli merită

INTERVIU / Custodele Coroanei:
Suntem pentru reconciliere națională,
pentru asta a luptat tatăl meu
7
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INTERVIU / Andrew Noble, despre
Brexit: Sunt încrezător că nu vom înfrunta
problemele aduse de o variantă fără acord

#Romania2019.eu
La 1 ianuarie 2019 România
a preluat Preşedinţia rotativă a
Consiliului Uniunii Europene, un
moment istoric pentru ţara noastră,
motiv pentru care Agenţia Naţională
de Presă a creat un flux special.
Fluxul dedicat mandatului
României a cuprins peste 2.000 de materiale, realizate nu doar de echipa Ştiri Interne,
ci şi de Redacţiile Documentare, Economic şi Ştiri Externe. Materialele au fost traduse
în engleză şi maghiară şi transmise pe fluxurile dedicate.
Redacţia Ştiri Interne a
realizat materiale informative
cu privire la pregătirea de către
autorităţile de la Bucureşti a
preluării mandatului. Au fost
difuzate ştiri referitoare la
deciziile instituţilor abilitate
privind măsurile de siguranţă
ce au fost luate pe durata
prezenţei în România a liderilor europeni, precum şi a şefilor de stat şi de guvern.
Redactorii AGERPRES au fost prezenţi la toate evenimentele care au avut
loc la Bucureşti, precum şi în ţară, în marja mandatului României, fie că au vizat
subiecte referitoare la mediu, la justiţie, economie şi domeniul energetic sau la
cyber security.
Au fost luate declaraţii de la
miniştrii de resort ce au condus
activităţile grupurilor de lucru
organizate pe diferitele domenii de
activitate şi au fost prezentate în
ştirile AGERPRES concluziile fiecărei
reuniuni informale.
8
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Redacția Știri Interne

De asemenea, Redacţia
Şt i r i I n t e r n e a p r e ze n t a t
concluziile oficialilor români şi
străini cu privire la mandatul
României.
Un punct-cheie al mandatului
României l-a constituit organizarea
la Sibiu a Summitului la nivel înalt,
cu participarea liderilor europeni
şi a şefilor de stat şi de guvern.
Pentru acest moment, timp de
trei zile, AGERPRES a avut la Sibiu
o echipă completă – redactori,
fotoreporteri şi videojurnalişti.
Echipa AGERPRES a informat în timp real şi corect cu privire la deciziile luate în marja
Summitului.

#europarlamentare2019
La sfârşitul lunii mai, românii au fost chemaţi la urne pentru a-şi alege reprezentanţii
în Parlamentul European. Pentru acest moment, AGERPRES a creat un flux special, ce
a cuprins materiale informative cu privire la procesul electoral, proiectele candidaţilor,
dar şi date tehnice despre desfăşurarea votului.
Pe fluxul #europarlamentare2019 au fost difuzate aproximativ 2.000 de materiale.

9
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Pentru o informare corectă a publicului larg cu privire la acest proces electoral,
jurnaliştii Ştiri Interne au acoperit în mod imparţial toate acţiunile organizate de către
candidaţi, indiferent de formaţiunea pe care o reprezentau.
Au fost realizate ştiri cu privire la programul electoral al fiecărui partid. De
asemenea, au fost realizate interviuri cu liderii partidelor care au avut reprezentanţi
în cursa electorală.
Jurnaliştii AGERPRES au transmis toate informaţiile furnizate de către insituţiile
cu competenţe în organizarea alegerilor, de la hotărâri ale Guvernului, la măsurile de
securitate luate de Ministerul de Interne, până la decizii ale AEP şi date cu privire la
secţiile de votare.
Pe fluxul special creat au fost difuzate ştiri de la conferinţele organizate în
campania electorală de către candidaţi sau liderii de partide, fiind păstrată echidistanţa
editorială.
În ziua alegerilor, redactorii din Bucureşti şi corespondenţii judeţeni au transmis
informaţii de la faţa locului, referitoare la desfăşurarea votului, la incidentele apărute
în secţii, precum şi declaraţiile decidenţilor politici.

La încheierea scrutinului, AGERPRES a urmărit şi a difuzat ştiri referitoare la
rezultatele parţiale şi finale transmise de Biroul Electoral Central, dar şi punctele de
vedere ale celor care au candidat, indiferent de rezultatul obţinut.
În contextul în care pe 26 mai, odată cu alegerile europarlamentare a avut loc
şi referendumul pe justiţie, Redacţia Ştiri Interne a informat publicul larg cu privire la
tematica acestuia şi la prevederile legislative pe acest subiect.

10
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Redacția Știri Interne

#Prezidenţiale2019
La fel ca în cazul alegerilor europarlamentare, şi de această dată a fost dedicat
un flux special scrutinului în care românii şi-au ales preşedintele.
Zeci de ştiri au fost realizate de către redactorii şi corespondenţii AGERPRES cu
privire la procesul electoral de alegere a preşedintelui.

Redacţia Ştiri Interne a urmărit programul şi acţiunile electorale ale fiecărui
candidat la cea mai importantă funcţie în stat.

De asemenea, au fost redactate ştiri din informările autorităţilor abilitate - AEP,
MAE - cu privire la situaţia secţiilor de votare din ţară şi din străinătate.

La închiderea urnelor, jurnaliştii AGERPRES au prezentat exit-poll-urile instituțiilor
acreditate, precum şi reacţiile candidaţilor.
11
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Vizita Papei Francisc în România
Aproape 100 de materiale au fost realizate de către echipa Ştiri Interne cu prilejul
vizitei apostolice de trei zile, pe care Papa Francisc a efectuat-o în România la sfârşitul
lunii mai 2019.
Pentru acest eveniment istoric, Redacţia Ştiri Interne a colaborat cu colegii de la
Documentare şi Ştiri externe.

Premergător vizitei, au fost difuzate materiale care au reflectat pregătirile autorităţilor
locale şi centrale, măsurile de securitate care au fost luate și programul vizitei.
Desfăşurată sub genericul “Să mergem împreună”, vizita de stat, pastorală şi
ecumenică a Papei Francisc în România a inclus, în doar trei zile, opt discursuri în faţa
autorităţilor politice şi religioase, beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri şi
o întâlnire cu comunitatea romă.

Am avut redactori prezenţi la toate momentele vizitei Suveranului Pontif: primirea
de la Palatul Cotroceni, întâlnirea privată cu Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
12
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Redacția Știri Interne

Daniel, la Palatul Patriarhiei, participarea la Sfânta Liturghie de la Catedrala catolică
“Sfântul Iosif”, prezenţa la Şumuleu-Ciuc, Iaşi şi Blaj, iar apoi plecarea de pe Aeroportul
din Sibiu.

De asemenea, au fost realizate reportaje de la momentele în care Papa a fost
întâmpinat de mulţime, atât în Bucureşti, cât şi la Şumuleu-Ciuc şi Blaj.
Înaintea vizitei, AGERPRES a realizat un interviu cu purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române, Vasile Bănescu.

#mediclaraport
Lansat în aprilie 2017, proiectul editorial “#mediclaraport” a avut drept scop
să aducă în atenţia cititorilor noutăţi din domeniul medical, precum şi opinii ale
specialiştilor, sfaturi şi recomandări.

Materialele au fost difuzate pe fluxul “Sănătate” şi au fost realizate pe baza
informaţiilor primite de la medici, specialişti în domeniul lor.

13
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Subiectele au vizat teme la zi, de la probleme de nutriţie, la bolile de sezon şi
până la noi descoperiri în domeniul medical.

Ziua Iei – 24 iunie
O tradiţie a Redacţiei Ştiri Interne este ca în preajma datei de 24 iunie, când se
marchează Ziua Universală a Iei, să realizeze un proiect editorial dedicat costumului
popular naţional.

Proiectul a avut în fiecare an o tematică anume, fie că a fost vorba despre felul
în care ia poate fi considerată un ambasador al României, de modul în care artiştii au
reinterpretat motivele populare româneşti sau de povestea apariţiei acestei piese
vestimentare.
În 2019, materialele AGERPRES au pornit de la ideea că Ia este un simbol al
identităţii naţionale.
Redactorii şi corespondenţii Ştiri Interne au realizat aproape 30 de materiale
jurnalistice în care au spus povestea iei, aşa cum a fost ea păstrată în diferite zone
ale ţării.

#ClădirileRomânieiCentenare
Agenţia Naţională de Presă a continuat proiectul lansat în iunie 2018
#ClădirileRomânieiCentenare, realizat în contextul marcării Centenarului Marii Uniri.
Scopul proiectului a fost acela de a promova monumente uitate sau insuficient
cunoscute, cu o arhitectură deosebită, edificii de o adevărată valoare istorică.

14
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Redacția Știri Interne

Casele ce au fost prezentate în cadrul proiectului au fost 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 s-au regăsit
pe fluxurile Cultură-Media, Bucureşti, Muntenia, Moldova şi Transilvania.
Au fost prezentate clădiri care au făcut istorie, monumente de artă din diferite
judeţe ale ţării.

Obiectivele 2020
În 2020, în România se vor desfăşura alegeri locale şi legislative. Astfel, Redacţia
Ştiri Interne se va focusa pe relatarea corectă, imparţială şi promptă a celor două tipuri
de scrutin. Şi de această dată, vor fi create fluxuri speciale ce vor curpinde ştiri la zi,
materiale dedicate procesului de vot, precum şi interviuri cu candidaţii care vor intra
în cele două curse electorale.
Ne propunem să realizăm, în marja alegerilor locale, proiectul “Bilanţ de primar”,
care să cuprindă atât realizările cât şi “restanţele” pe care le-au avut, la final de
mandat, edilii din cele şase sectoare ale Capitalei, precum şi primarii din principalele
municipii reşedinţă de judeţ. De asemenea, vor fi realizate materiale cu programele
electorale ale candidaţilor.
În cazul alegerilor legislative, Redacţia Ştiri Interne intenţionează să realizeze
interviuri cu liderii partidelor politice care vor avea candidaţi, pentru a-şi prezenta
proiectul cu care doresc să câştige un loc în Parlament.
Cu toate că resursele umane vor fi angrenate în reflectarea celor două tipuri de
alegeri, jurnaliştii AGERPRES vor fi prezenţi şi la evenimentele importante şi relevante
pentru viaţa socială, culturală şi artistică.
AGERPRES va urmări îndeaproape activitatea comisiilor parlamentare, pentru
a aduce în atenţia publicului cele mai importante proiecte legislative, precum şi
dezbaterile ce vor avea loc pe marginea lor.
Considerăm că este de interes public să prezentăm cititorilor toate acele proiecte
ce vor avea impact în viaţa de zi cu zi. De aceea, inteţionăm ca periodic să realizăm
o serie de sinteze cu privire la modificările legislative ce urmează a fi dezbătute şi
votate în forurile parlamentare.
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Ca în fiecare an, Redacţia Ştiri Interne va continua să ofere informaţii la zi, din
toate domeniile de interes public.
Activităţile cu impact în viaţa socială, în domeniul sănătăţii, educaţiei sau artei vor
continua să facă subiectul ştirilor AGERPRES. Pentru a rămâne un vector de credibilitate
şi autenticitate în mass-media, AGERPRES va continua să realizeze materiale de autor,
reportaje, interviuri, în care să promovăm oameni şi locuri ce merită aduse în atenţia
publicului.
De asemenea, în măsura în care vom dispune de resursele umane necesare, în
contextul unui an cu multe activităţi pe scena politică, dorim să realizăm o serie de
materiale ce vizează domeniul educaţiei, de la metode inovative în domeniu, până
la educaţia prin intermediul tehnologiei.
Respectând valorile pe care AGERPRES le promovează, Redacţia Ştiri Interne va
continua şi în 2020 proiectele care evidenţiază ideea de tradiţie, de simbol naţional
şi de valoare naţională. Astfel, vom continua să promovăm în materialele noastre
acele elemente prin care poporul român se identifică, fie că este vorba de elemente
din portul popular, de obiceiuri, de locuri sau de oameni care transmit meşteşugul
artei populare din generaţie în generaţie.
Din acest motiv, corespondenţii judeţeni vor realiza o serie de reportaje ce vor
avea ca temă ,,meserii uitate”, adică acele îndeletniciri de tradiţie care, în timp, au fost
înlocuite de dezvoltarea tehnologică, dar pe care câţiva păstrători de tradiţii le-au
continuat şi le-au transmis mai departe generaţiilor tinere.
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Redacția Știri Economice
Informaţii despre principalele atacuri cibernetice la
nivel mondial, ştirile de interes major referitoare la pieţele
financiare, dar şi interviurile cu miniştri de resort, cu
directori de companii sau ai autorităţilor de reglementare
s-au regăsit pe tot parcursul anului pe fluxurile dedicate
ale Redacţiei Ştiri Economice (Economic Intern, Economic
Extern, Agricultură, Sector privat și Bănci-piețe financiare).
Subiectele abordate au fost atât din mediul privat, cât
şi din cel de stat, atât interne cât și internaționale.
Principalele agenții de presă internaționale (AFP,
Reuters, EFE, AFP, DPA), publicațiile economice internaționale
şi informațiile provenite de la instituțiile economice din țară,
autorități de reglementare, bursă, companii etc. au fost
sursele folosite pentru redactarea ştirilor.
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2%
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Preluare documentare

92 %
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Rata ştirilor pe fluxul Economic Intern a fost de 1.573
știri/redactor (inclusiv editorii, redactor-șef adjunct și
redactor-șef).
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În anul 2019, Redacția a
difuzat 16.984 ştiri, dintre
care 12.587 pe fluxul
Economic Intern şi 4.397
pe fluxul Economic extern,
în creştere cu 6,8% ,
respectiv 0,5% faţă de anul
2018.
Redactorii au elaborat
955 de materiale de
autor - 17 interviuri cu
miniștri economici, cu
directori de companii
sau ai autorităților de
reglementare, reportaje,
analize, sinteze -,
înregistrându-se o creştere
de peste 4,5%, faţă de
2018.
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2019

Pe fluxul Ecomic Extern, cei doi redactori au difuzat 4.397 știri, în creştere față
de 2018. Materialele transmise au acoperit atât evoluţiile financiar bancare şi pieţele
bursiere, cât şi informaţii referitoare la mari companii, declaraţii ale unor importanţi
miniştri economici privind situaţia financiară din Europa, cu precădere. De asemenea,
securitatea cibernetică a ocupat o poziţie importantă în informaţiile transmise.
O atenţie deosebită a fost acordată rapoartelor şi studiilor elaborate de instituţii
financiare internaţionale şi de agenţiile de rating.
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Principalele subiecte economice au fost sintetizate în 17 retrospective, transmise
la sfârşitul anului, şi au vizat activitatea ministerelor economice, piaţa de capital,
acțiunile sindicale, evoluţia pestei porcine africane, industria auto, sectorul bancar
pe plan internaţional.
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Proiectul editorial #CyberFiles s-a desfăşurat pe parcursul a patru luni şi a cuprins
16 materiale de presă despre principalele atacuri cibernetice la nivel mondial, cu
declaraţii şi opinii ale unor specialişti şi autorităţi în domeniu.

Un alt proiect de anvergură în care a fost implicată şi redacţia Ştiri Economice a fost
#romania2019.eu în cadrul căruia au fost transmise peste 350 de ştiri cu personalităţi
din ţară şi străinătate, din domeniu.

Obiective 2020
În contextul problemelor apărute ca urmare a schimbărilor climatice, redacţia Ştiri
Economice va demara în a doua jumătate a anului, proiectul editorial VerdeUrban în
cadrul căruia vor fi difuzate materiale privind măsurile luate de capitale europene
pentru creşterea calităţii aerului. Un alt proiect va aborda tema finanţării companiilor
prin Bursa de Valori Bucureşti.
În continuare, principalul obiectiv este menţinerea numărului de ştiri, creşterea
calităţii acestora şi a ponderii materialelor de autor.
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Redacția Știri Externe și
Emisia pentru Străinătate
În 2019 ştirile externe au însumat 33.500 de titluri
dintre care în jur de 22.000 politice şi peste 12.000 din
alte domenii.
AGERPRES a dedicat fluxuri speciale gratuite
Preşedinţiei Consiliului UE (#romania2019.eu) şi alegerilor
pentru Parlamentul European (#europarlamentare2019),
ceea ce a permis reflectarea acestor evenimente pe larg
şi în mod distinct de restul ştirilor, pentru a putea fi mai
uşor accesate de abonaţi şi de public.
Ştirile dedicate proceselor de schimbare a conducerii
instituţiilor UE, precum şi a componenţei noii Comisii
Europene au fost difuzate pe tot parcursul anului, inclusiv
corespondenţe de la faţa locului. De asemenea, au fost
solicitate şi realizate interviuri cu principalii candidaţi la
şefia Comisiei Europene.

Alte proiecte editoriale au avut ca subiect alegerile din
Consiliul de Securitate al ONU pentru locuri nepermanente,
printre candidaţi aflându-se şi România, vizita Papei
Francisc în ţara noastră sau Brexitul.
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Exercitarea de către
România a Preşedinţiei
semestriale a Consiliului
Uniunii Europene, alegerile
europarlamentare, noi
etape ale procesului de
ieşire a Regatului Unit
din Uniunea Europeană
(Brexit) sau vizita Papei
Francisc în România au fost
principalele evenimente
reflectate în timp real pe
fluxurile de ştiri externe în
anul 2019.
Redactorii au acordat o
mai mare atenţie calităţii
ştirilor oferite abonaţilor şi
cititorilor site-ului, care au
beneficiat de o informare
corectă, obiectivă şi
completă, prin relatări
clare, despre ceea ce se
întâmplă în lume şi are
impact pentru publicul din
România.

Redacția Știri Externe și Emisia pentru Străinătate

R AP OR T ANUAL 2 0 19

În 2019 două personalităţi publice din România – Laura Codruţa Kovesi şi Mircea
Geoană – au ocupat înalte funcţii la nivelul UE şi NATO, subiectele fiind reflectate
detaliat în ştirile externe.
Din fluxurile redacţiei nu au lipsit articolele în exclusivitate dintre care amintim:
Ambasadorul Andrew Noble: Ceea ce ne dorim pentru cetăţenii britanici este
reciprocitate pentru ceea ce oferim românilor; Cecilia Malmstrom despre Acordul de
parteneriat economic cu Japonia: Avantajele pentru UE şi România vor fi enorme şi
indispensabile; Anne-France Dautheville, prima femeie care a făcut turul lumii solo
pe motocicletă: Călătoria se construieşte de la sine, pe parcurs.

Subiecte importante din sfera non-politică a anului 2019 au fost evidenţiate
prin proiecte editoriale proprii - marcarea a 50 de ani de când omul a păşit pe Lună,
împlinirea a jumătate de secol de la moartea lui Léonardo da Vinci, Davinci500, şi
Bauhaus100, un centenar de la lansarea respectivului curent artistic. Prin proiectul
editorial WorldWideWeb30 s-au marcat trei decenii de navigare pe internet.
Predarea de ştafetă la tronul Japoniei, prin prima abdicare înregistrată în ultimele
două secole şi prima urcare pe tron din ultimele şapte decenii în acest regat, a fost
prezentată printr-un grupaj de ştiri dedicate special acestui eveniment.
2019 a fost prin excelenţă un an electoral în multe state - Republica Moldova,
Spania sau Israel, în aceste ţări fiind organizate scrutinuri repetate - şi un an al
protestelor, cele mai răsunătoare şi îndelungi fiind cele ale vestelor galbene în
Franţa şi cele din Hong Kong, dar şi în ţări din Orientul Mijlociu, precum Irak, Iran
sau Liban.
22
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Încălzirea globală şi consecinţele acesteia - fenomene extreme (incendii, secetă,
inundaţii, uragane) şi poluare - au continuat să se afle în atenţia comunităţii internaţionale
- la nivelul ONU şi al Uniunii Europene -, dar şi la nivel naţional.
Redacţia Ştiri Externe a transmis ştiri şi de la evenimente internaţionale desfăşurate
la Bucureşti, precum cel de-al VIII-lea Summit european al regiunilor şi oraşelor, Forumul
Atlantic-Black Sea Security, reuniune la nivel înalt organizată de Institutul Aspen România
şi Biroul din Bucureşti al German Marshall Fund al Statelor Unite.

De asemenea, pe fluxul de ştiri externe au fost difuzate informaţii referitoare la
desfăşurarea alegerilor pentru funcția de preşedinte al României de la birourile deschise
în străinătate, dar şi reacţii ale unor personalităţi după publicarea rezultatelor oficiale.
Totodată, au fost difuzate informaţii din alte categorii de interes - timp liber, stil
de viaţă, sănătate, parenting, lumea digitală, tehnologie, turism, monden, tendinţe şi
topuri în cinematografie sau muzică.

Pentru iubitorii serialului Game of Thrones (Urzeala Tronurilor), considerat
evenimentul de televiziune al anului, a fost dedicat un grupaj de circa zece articole.
În plan administrativ şi al resurselor umane, redacţia a încorporat, prin reorganizare,
Redacţia Ştiri pentru Străinătate, devenind Redacţia Ştiri Externe şi Emisia pentru
Străinătate. Redacţia gestionează astfel şi fluxurile în limbile engleză şi maghiară.
Pe parcursul anului 2019 pe fluxurile de limba engleză şi limba maghiară au
fost transmise 9.507 şi respectiv 7.918 ştiri, cu informaţii provenind din mediul politic,
economic, social, cultural, sportiv sau administrativ.
Pe fluxurile engleză şi maghiară au putut fi găsite informaţii despre principalele
evenimente desfăşurate în România în 2019, precum preluarea Preşedinţiei Consiliului
23
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Uniunii Europene şi reuniunile organizate în ţară pe parcursul exercitării acesteia,
culminând cu Summitul de la Sibiu, vizitele în România ale Papei Francisc, preşedintelui
francez Emmanuel Macron sau prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans
Timmermans, precum şi vizite ale oficialilor români în străinătate, cum a fost cea a
preşedintelui Klaus Iohannis în Statele Unite şi participarea la Adunarea Generală a
ONU, campania electorală şi alegerile prezidentiale, interviuri cu principalii candidaţi.

De asemenea, Redacţia Ştiri Externe şi Emisia pentru Străinătate a participat la
proiectul European Data News Hub (EDNH), un agregator de ştiri transmise de mai
multe agenţii de presă din Uniunea Europeană. În cadrul acestui proiect am asigurat
majoritatea articolelor în limba română (45 din 60) şi toate articolele categoriei în limba
maghiară, respectiv 60. Colaborarea cu această platformă media va continua şi în 2020.

Obiective pentru anul 2020
În domeniul politicii externe, alegerile prezidenţiale din Statele Unite reprezintă un
eveniment de anvergură căruia îi va fi dedicat un proiect editorial. Ştirile, care vor reflecta
întregul an electoral, scrutinul şi perioada post-electorală, se vor regăsi pe site-ul public
sub umbrela unui banner având rolul de a asigura un acces facil la aceste informaţii.
Dat fiind că în 2019 a avut loc Brexitul, iar în 2020 se împlinesc 70 de ani de la declaraţia
lui Robert Schuman, care marchează începutul construcţiei europene, un proiect editorial
va fi dedicat Uniunii Europene şi consecinţelor retragerii Marii Britanii din UE.
Un alt subiect care va fi urmărit îndeaproape este războiul din Siria, ţară condusă
de 20 de ani de preşedintele Bachar al-Assad. În baza surselor de care dispunem –
agenţii de presă naţionale şi internaţionale, publicaţii on line - va fi realizat un grupaj
de articole care să surprindă sub toate aspectele (social, economic, politic) consecinţele
acestui război de la a cărui izbucnire se vor împlini zece ani în 2021.
De asemenea, în contextul acestui îndelungat conflict şi al altora care încă macină
destul de multe regiuni în toată lumea, considerăm oportun din punct de vedere editorial
realizarea unei radiografii a activităţilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, care împlineşte, în
2020, 70 de ani şi a cărei misiune declarată este menţinerea păcii şi securităţii în lume.
În 2020 redacţia are în vedere difuzarea unei serii de articole legate de împlinirea
a 250 de ani de la naşterea lui Ludwig van Bethoven, proiect care va beneficia, de
asemenea, de un banner pe site-ul public, iar un altul va avea ca temă descoperirile
telescopului Hubble, de la a cărui lansare se împlinesc 30 de ani.
Fluxurile de ştiri în limbile engleză şi maghiară vor conţine, pe lângă ştirile la zi despre
principalele evenimente din România din toate domeniile, şi o parte dintre proiectele
proprii ale agenţiei, realizate de alte redacţii, şi a căror valorificare în limbile engleză şi
maghiară contribuie la sporirea vizibilităţii României în spaţiul european şi internaţional.
Menţionăm că fluxul în limba maghiară este gratuit, disponibil pe pagina https://
www.agerpres.ro/magyar.
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Redacția Știri Sportive
Redacţia Ştiri Sportive a realizat opt proiecte editoriale
şi a adus o contribuţie majoră la proiectul #Agerpres130,
în cadul căruia au fost transmise 12 materiale, dintre care
11 cu suport video, cu personalităţi de marcă ale sportului
românesc - Nadia Comăneci, Octavian Bellu, Mihai Covaliu,
Octavian Morariu, Elisabeta Lipă, Gabriela Szabo, Dan
Grecu, Camelia Potec etc.

Proiecte speciale au fost dedicate zilelor de 8 Martie
- Ziua Femeii, respectiv 1 Iunie - Ziua Copilului, care au
cuprins interviuri şi reportaje de efect.
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Sportul ocupă un loc
important în fuxurile
AGERPRES, fiind unul dintre
domeniile cele mai citite.
În 2019, fluxul de ştiri
sportive a cunoscut un
reviriment la capitolul
materiale de autor,
redactorii îmbunătăţind
substanţial calitatea
informaţiilor transmise, prin
proiecte editoriale proprii interviuri, reportaje, dar şi
retrospective de final de an
care au făcut o radiografie
a competiţiilor interne şi
internaţionale.
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Pentru a marca Ziua Internaţională
a Copilului, au fost realizate, printre
altele, reportaje şi materiale cu speranţe
ale sportului românesc: Arian Notreţu,
puştiul care transformă dizabilitatea
în provocare şi ambiţia în aur; Triatlon:
Andreea Iordache, de la “recordul” din
prima zi de viaţă, la prestigiul pe care
vrea să-l aducă României.

Alte cinci proiecte au avut ca
teme desfăşurarea unor competiţii
internaţionale importante: Campionatele
Europene de lupte de la Bucureşti,
C ampionatul European de fotbal
Under-21 din Italia, Jocurile Europene
de la Minsk, turneul de tenis WTA de
la Bucureşti, Cupa Mondială de rugby
din Japonia. Toate acestea au cuprins
interviuri, declaraţii, rezultate, cronici de
meciuri şi alte ştiri de interes.
Meciurile de fotbal, sportul cel mai urmărit în plan intern şi internaţional,
au fost reflectate de redactorii AGERPRES prin ştiri, sinteze, declaraţii, precum şi
informaţii referitoare la campionatul intern, evoluţia echipelor româneşti angrenate
în competiţiile UEFA, precum şi la cele mai importante ligi de elită de pe continent.

Performanţele tenisului românesc,
care în 2019 a avut ca punct culminant
câştigarea turneului de la Wimbledon
de către Simona Halep, a reprezentat
o prioritate în ştirile transmise către
mass-media din România şi iubitorii
acestui sport. De la rezultatele obţinute
de jucătorii din top 100, până la cele
notabile reuşite în turnee de mai mică
importanţă, tenisului i-au fost alocate
spaţii largi.
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De asemenea, au fost mediatizate
sporturi de tradiţie, care au adus
României medalii la campionate
mondiale şi europene: atletism, handbal,
judo, box, canotaj, kaiac-canoe, haltere,
scrimă, lupte etc. Fluxul dedicat ştirilor
sportive din ţară a cuprins referiri şi la
alte discipline de interes: baschet, volei,
tenis de masă, polo, înot, scrimă, hochei
pe gheaţă etc.
Numărul retrospectivelor difuzate la finalul anului a fost de 35. Dintre acestea,
aproximativ 80% au cuprins declaraţii exclusive ale unor personalităţi din sport,
conducători ai celor mai importante federaţii naţionale referitoare la anul sportiv 2019.
Restul au vizat evenimente de marcă din plan extern.
Pe parcursul anului 2019, AGERPRES
a derulat parteneriate de promovare
reciprocă cu Federaţia Română de
Atletism, Federaţia Română de Rugby
şi CSM Bucureşti.
Ştirile sportive publicate pe site-ul
Agenţiei Naţionale de Presă au fost
promovate şi pe contul de Twitter al
redacţiei (https://twitter.com/Agerpres_
Sport).
În cadrul redacţiei Ştiri Sportive şi-au desfăşurat activitatea opt angajaţi - redactorşef, şase redactori şi un reporter -, un efectiv redus raportat la volumul mare de
informaţii.
Dacă în 2018, Redacţia Ştiri Sportive a difuzat pe fluxurile sale 24.356 materiale,
dintre care 17.582 externe şi 6.674 interne, în 2019 numărul total a fost de 22.656
ştiri, dintre care 15.368 externe şi 7.018 interne. Media zilnică de ştiri a fost de 62,
faţă de 68 cât a fost în 2018. A scăzut
cantitatea, dar a crescut calitatea şi
numărul materialelor de autor. Astfel,
în 2018, redacţia a difuzat doar trei
interviuri şi a avut circa 80 de materiale
cu declaraţii exclusive, în timp ce în
2019 numărul de interviuri a crescut
la 13, şase reportaje şi peste o sută
de materiale având la bază declaraţii
exclusive.
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Obiectivele pentru anul 2020

Campionatul Mondial de handbal
feminin Under-20, Campionatul Mondial
de baschet feminin Under-17, turneul de
tenis WTA de la Bucureşti (13-19 iulie), dar
şi un proiect dedicat dopajului şi lupta
împotriva acestui flagel, în România
sunt câteva dintre obiectivele Redacției
Sport pentru anul în curs.
O atenţie deosebită va fi acordată
unor competiţii care vor avea loc în
România: Cupa Mondială de gimnastică
ritmică (Cluj-Napoca, 26-28 iunie),
Campionatul Mondial de culturism
pentru juniori (Târgu Mureş, 23-25
octombrie), turneul final al Fed Cup
(Budapesta, 14-19 aprilie), Campionatul
European de şah (Mamaia, 1-14 iunie),
Campionatele Europene de kaiac-canoe
(Bascov, 4-7 iunie).
Ne dorim ca prin redactorii de
specialitate să acoperim un spectru
cât mai larg al sporturilor, să menţinem
obiectivitatea şi imparţialitatea ştirilor şi
să îmbunătăţim viteza de transmitere
a informaţiilor pe flux.
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Redacția Documentare-Arhivă
În cadrul activităţii editoriale, Redacţia DocumentareArhivă realizează, zilnic, două fluxuri: Fluxul Documentare şi
Fluxul Diaspora. Acesta din urmă reprezintă un flux distinct,
ce cuprinde o selecţie zilnică de circa 20 de ştiri din toate
domeniile (Politic, Economic, Social, Administraţie, Sport,
Cultură), transmise organizaţiilor şi mass-media româneşti
de peste hotare. În anul 2019, au fost livrate pe Fluxul
Diaspora circa 3.600 de ştiri.
Prin fluxul redacţional propriu, respectiv Fluxul
Documentare, redacţia difuzează materiale specifice de
documentare, prin intermediul cărora valorifică şi introduce în
circuitul public materialul arhivistic de care dispune Agenţia.

Acestea cuprind, pe de o parte, o serie de materiale de
informare şi de sinteză, cu o frecvenţă zilnică sau săptămânală,
precum: efemeridele astronomice, sărbătorile religioase ale
zilei, calendarele de evenimente, evenimentele importante
ale zilei următoare, principalele evenimente interne/
externe ale zilei anterioare, retrospectiva evenimentelor
interne, săptămâna europeană, fişe de aniversări sau de
comemorări, calendarele tematice: previziuni economice
şi agenda culturală.
Pe de altă parte, colectivul redacţional realizează
materiale grupate pe rubrici tematice, precum: UNIREA
PRINCIPATELOR ROMÂNE DIN 1859; 1919, CONSOLIDAREA
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Redacţia DocumentareArhivă transmite materiale
de presă specifice şi
realizează publicaţii lunare,
iar din punct de vedere
arhivistic, este depozitar
şi valorificator al arhivelor
instituţiei, cele mai
importante fiind Arhiva de
ştiri şi Arhiva istorică de
fotografie.
Arhiva istorică de
fotografie cuprinde
peste 400.000 de filme
şi circa 5.000 de plăci
fotografice, din perioada
1927-2003. Parte din
acestea au fost expuse
în cursul anului, în cadrul
unor expoziţii, în ţară şi în
străinătate. De asemenea,
fotografii din arhiva
istorică au fost incluse în
proiectele editoriale ale
AGERPRES. Totodată, prin
parteneriatele încheiate,
a fost realizat un album
foto, dedicat Revoluţiei din
Decembrie 1989.
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MARII UNIRI; ROMÂNI CELEBRI; FRAGMENT DE ISTORIE; DESTINAŢII DE WEEKEND; PĂRINŢI ŞI
COPII TALENTAŢI; UN SECOL DE ŞTIINŢĂ/CULTURĂ; PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO; TEATRU
ŞI FILME ROMÂNEŞTI; DIALOG PRINTRE FOTOGRAFII (interviu); SPORTIVI DE LEGENDĂ; DOZA
DE CULTURĂ (săptămânal) etc.
De asemenea, Redacţia Documentare-Arhivă realizează şi difuzează materiale
de presă ample, bogat ilustrate, distincte prin conţinut şi formă de alte ştiri realizate în
cadrul Agenţiei, cum ar fi: materiale de background, documentare tematice, cronologii,
sinteze, fişe biografice, materiale la zi, relaţii bilaterale între România şi alte state,
retrospective etc.
Pe lângă materialele transmise pe fluxurile de ştiri, Redacţia Documentare-Arhivă
editează, atât în format tipărit cât şi on-line, două publicaţii: Agenda Instituţii şi Organizaţii
din România (cu 1.013 pagini livrate beneficiarilor în anul 2019) şi Calendarul evenimentelor
interne şi internaţionale, publicaţie lunară, care a însumat, în anul 2019, 1.526 de pagini.

2019

Astfel, la nivelul anului 2019, Redacţia Documentare-Arhivă a transmis, în total, circa
8.230 de materiale documentare, faţă de 8.050 de materiale realizate în anul 2018.
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Cu o frecvenţă zilnică a fost difuzată,
de-a lungul anului 2019, rubrica O
PERSONALITATE PE ZI.

Rubrica DOZA DE CULTURĂ a adus
în atenţia publică, în fiecare zi lucrătoare
a săptămânii, într-o formă condensată,
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.
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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 2019, Redacţia Documentare-Arhivă a
oferit RETROSPECTIVA PRINCIPALELOR EVENIMENTE ALE ANULUI 2019, 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.
AGENDA CULTURALĂ, difuzată, de asemenea, în fiecare zi lucrătoare, consacrată
principalelor evenimente culturale din ţară, anunţă premiere, spectacole, conferinţe,
concerte sau dezbateri pe teme culturale, programate pentru următoarele 3 luni.
În anul 2019, au fost realizate circa 500 astfel de materiale, reunind evenimentele
economice şi pe cele culturale.
În anul 2019, Redacţia Documentare-Arhivă a prezentat şi o serie de materiale
grupate pe rubrici tematice.
Una dintre acestea a fost 1919,
CONSOLIDAREA MARII UNIRI, rubrică
în cadrul căreia au fost prezentate
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 importanţă a anului
2019 a fost UNIREA PRINCIPATELOR
ROMÂNE DIN 1859, care a adus în
atenţ ia public ului 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 eveniment de o relevanţă deosebită în istoria românilor îl constituie Revoluţia
din 1989, de la care s-au împlinit, în decembrie 2019, 30 de ani. Cu acest prilej, Redacţia
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Documentare-Arhivă a realizat proiectul editorial REVOLUŢIE 30, care a cuprins
materiale de prezentare a evenimentelor ce s-au petrecut pe parcursul anului 1989
în ţările europene, începând cu Polonia şi continuând cu Ungaria, Germania de Est,
Bulgaria, Cehoslovacia şi România. Revoluţiei române din 1989 şi evenimentelor
petrecute atunci li s-a acordat un spaţiu mai larg, pe parcursul lunii decembrie, cu
materiale documentare de sinteză, interviuri şi materiale ilustrative, cu selectarea celor
mai reprezentative fotografii din Arhiva istorică de fotografie a instituţiei, realizate
de fotoreporterii AGERPRES aflaţi chiar în mijlocul evenimentelor, care conturează
imaginea acelor zile.

RĂSCOALA LUI HOREA, CLOŞCA
ŞI CRIŞAN DIN 1784 reprezintă un alt
eveniment de importanţă istorică,
de la care s-au împlinit, în 2019, 235
de ani. Pentru marcarea acestuia,
colectivul redacţional a difuzat materiale
cu specific documentar în perioada
octombrie-decembrie 2019.

Tot în anul 2019, s-au împlinit 70 de
ani de la înfiinţarea NATO, prin semnarea
Tratatului Atlanticului de Nord la 4 aprilie
1949, şi 15 ani de când România a devenit
membru NATO, la 29 martie 2004. În
acest context, Redacţia DocumentareArhivă a dedicat o serie de materiale
de background şi de sinteză dedicate
acestor două evenimente, în perioada
martie-aprilie 2019, reunite sub genericul
NATO, 70 DE ANI.
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Pe parcursul lunii mai, Redacţia
Documentare-Arhivă a transmis o altă
serie de materiale, dedicate, de data
aceasta, împlinirii a 20 de ani de la vizita
papei Ioan Paul al II-lea în România (7-9
mai 1999), dar şi vizitei papei Francisc
în România, care a avut loc la finalul
aceleiaşi luni.
De asemenea, în anul 2019 s-au împlinit 130 de ani de la moartea scriitorilor
Mihai Eminescu şi Ion Creangă, în iunie 1889, respectiv decembrie 1889, prilej cu
care colectivul redacţional a prezentat, pe parcursul lunilor respective, materiale
documentare dedicate acestora.
Pe parcursul anului 2019, Redacţia Documentare-Arhivă a continuat o serie de
proiecte editoriale demarate în anii anteriori: ROMÂNI CELEBRI, dedicat românilor care
au scris sau scriu istorie în domeniul în care activează, FRAGMENT DE ISTORIE - ce
prezintă evenimente istorice importante, relevante la nivel national şi internaţional,
din domenii variate;
UN SECOL DE ŞTIINŢĂ/CULTURĂ/
EDUCAŢIE - reuneşte prezentări ale
unor evenimente centenare, de la
a căror înfăptuire sau lansare se
împlinesc 100 de ani, cum ar fi lansări
de volume celebre (antologia “Modern
American Poetr y”), înfiinţarea de
teatre ( Teatrul Naţional din ClujNapoca), de universităţi (Universitatea
din Cluj-Napoca), realizări ştiinţifice
revoluţionare (primul test experimental al teoriei relativităţii generale; primul zbor
pe traseul Anglia - Australia) etc.
PĂRINŢI ŞI COPII TALENTAŢI a continuat în 2019, cuprinzând materiale scurte
despre copii care au urmat cariera părinţilor, cum ar fi, spre exemplu: Elvis, Priscilla
şi Lisa Marie Presley; Clint şi Scott Eastwood; Şerban Ionescu, Magda Catone şi Carol
Ionescu; Vladimir şi Gloria Găitan; Natalie şi Nat King Cole etc.
PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO a prezentat, în continuare, informaţii despre
obiectivele şi bunurile culturale, naturale şi mixte, din lumea întreagă, cuprinse în lista
Patrimoniului Mondial UNESCO.
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.
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DIALOG PRINTRE FOTOGR AFII
este genericul sub care sunt reunite
interviuri cu personalităţi din lumea
artistică şi sportivă, în cadrul cărora
invitaţii au rememorat momentele
surprinse în imagini din Arhiva istorică
de fotografie AGERPRES.
Domeniul sportiv a fost abordat
printr-o rubrică nouă, SPORTIVI DE
LEGENDĂ, în cadrul căreia au fost prezentaţi cei mai mari sportivi români şi străini, cu
performanţe deosebite.
Redacţia Documentare-Arhivă
a acoperit, pe parcursul anului 2019,
cu materiale de background şi de
sinteză, şi evenimente importante de
actualitate. Astfel de momente au
fost Alegerile europarlamentare şi
Alegerile prezidenţiale, prilej cu care
colectivul redacţional a prezentat
materiale documentare ample, de
background şi de sinteză, pe această
temă, care s-au înscris în două proiecte
editoriale ale Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, desfăşurate sub genericul
#europarlamentare2019, respectiv #Prezidenţiale2019.

De asemenea, evenimentele de
actualitate au fost abordate şi sub
un alt aspect documentar, respectiv
cel de prezentare a calendarelor şi
etapelor procedurale pentru anumite
acţiuni legislative, guvernamentale,
prezidenţiale.

Principalele Reuniuni ale unor
instituţii internaţionale au fost, de
asemenea, reflectate de-a lungul
anului 2019, prin materiale care cuprind
prezentarea agendei, dar şi date despre
ediţiile precedente.
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În luna septembrie 2019, Redacţia Documentare-Arhivă a lansat rubrica
SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ, care are drept scop prezentarea activităţii principalelor
instituţii UE, iar în octombrie a demarat rubrica RETROSPECTIVA EVENIMENTELOR
INTERNE, care cuprinde principalele evenimente ale săptămânii în curs din domeniile
politic, justiţie, sănătate, educaţie, social, economic, cultură şi sport.
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 primite 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 şi se realizează
biografii, în funcţie de evenimente,
respectiv în caz de numiri în funcţie,
decorări, obţinerea unor distincţii sau
premii, dar şi la aniversările sau în
cazurile de deces ale personalităţilor/
persoanelor publice. De asemenea, se
actualizează dosare tematice, precum:
cronologii, partide politice, relaţii bilaterale, guvernele României.
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.

C ALENDARUL 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.
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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, c are
cuprinde peste 400.000 de filme şi
circa 5.000 de plăci fotografice, din
perioada 1927-2003.

2019

Pentru valorificarea acesteia, pe
parcursul anului 2019, s-a continuat
acţiunea de scanare şi de identificare a
filmelor RADOR-AGERPRES şi, ulterior,
de introducere a fotografiilor în baza de
Arhivă. Astfel, în 2019, au fost scanate
79.649 fotografii (faţă de 59.405 în anul 2018), iar 1.727 au fost introduse în arhivă,
acestea putând fi accesate pe site-ul AGERPRES, la secţiunea Foto.
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Arhiva istorică de fotografie a
fost, de asemenea, valorificată şi prin
ilustrarea materialelor realizate de
redacţie, cu fotografii aparţinând acestui
fond arhivistic. În vederea promovării
acestuia, în anul 2019, colec tivul
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. Iarna
anului 1954; 45 de ani de la inaugurarea
Transfăgărăşanului; Momente din viaţa
Reginei-mamă Elena (1896-1982) etc).
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Tot în vederea valorificării şi promovării Arhivei istorice de fotografie, Redacţia
Documentare-Arhivă a continuat, în anul 2019, difuzarea, pe site-ul public, a unei
rubrici intitulate 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.
Proiectul dedicat Revoluţiei române din 1989 a fost susţinut cu numeroase
fotografii reprezentative din Arhiva istorică de fotografie, realizate de fotoreporterii
AGERPRES, aflaţi chiar în mijlocul evenimentelor.
Nu în ultimul rând, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a organizat și a participat
la numeroase expoziţii de fotografie, cu imagini din Arhiva istorică de fotografie, cum
ar fi cele prilejuite de împlinirea a 30 de ani de la Revoluţie, printre care:
Expoziţia “Copiii noştri vor fi liberi”, la Facultatea de Istorie a Universităţii din
Bucureşti, organizată la iniţiativa Cercului de Istorie Contemporană Românească, un
cerc studenţesc al Facultăţii de Istorie, beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului
Bucureşti, prin Centrul pentru Tineret, în parteneriat cu AGERPRES, cu sprijinul
Romfilatelia, al Anticariat Unu şi al Bibliotecii Metropolitane;
Expoziţia foto-documentară, care cuprinde 40 de panouri cu imagini de la
evenimentele din Decembrie ‘89 din Arhiva Istorică de Fotografie AGERPRES,
prezentată de ANP AGERPRES la Muzeul Naţional de Artă al României;
Expoziţia de fotografie “Apertures of a Revolution. Fotografii din decembrie 1989”,
cu imagini din Arhiva Agenţiei AGERPRES, realizate cu 30 de ani în urmă la Timişoara
şi la Bucureşti, de către fotoreporterii
Agenţiei Naţionale de Presă (Sorin
Lupşa, Constantin Duma, Ovidiu Bogdan,
Viorel Lăzărescu), eveniment organizat
de Institutul Cultural Român din Londra
în parteneriat cu Ambasada României şi
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES şi
deschis, la Londra, de Prinţul Charles de
Wales, alături de ambasadorul României
în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei
de Nord, Dan Mihalache;
Expoziţia “30 de ani şi o zi - revoluţia tinerilor”, organizată de Muzeul Naţional
Cotroceni, în parteneriat cu Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, Institutul Goethe,
Centrul Ceh şi Programul de master “Istoria Comunismului în România” din cadrul
Facultăţii de Istorie a Universităţii Bucureşti;
Expoziţia-document de fotografie “Revoluţie 30”, deschisă în mai multe saloane
ale Aeroportului Internaţional “Traian Vuia” din Timişoara, care cuprinde 30 de fotografii
inedite, ce surprind imagini din acele zile dramatice, din oraşul martir Timişoara, locul
izbucnirii Revoluţiei, dar şi din Capitala României;
Expoziţia de fotografie cu 30 de imagini de la evenimentele din Decembrie ‘89,
din Arhiva AGERPRES, realizate de Sorin Lupşa, singurul fotoreporter de la acea vreme
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al AGERPRES care lucrează şi în prezent pentru Agenţia Naţională de Presă; expoziţia
a fost organizată de ANP AGERPRES, în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti,
la Palatul Suţu;
Expoziţia fotografică “Aşa ne-am cucerit libertatea”, conţinând imagini din arhiva
AGERPRES, prezentată în pasajul de la Universitate, la câteva sute de metri de locul unde
a fost ridicată baricada protestatarilor anticomunişti din seara de 21 decembrie 1989;
Expoziţia “Revoluţia română. 30 de ani de libertate”, care a avut loc la Ateneul
Român şi a cuprins fotografii din arhiva AGERPRES, ce documentează evenimentele
din decembrie 1989;
Expoziţia “Revoluţia Română din
Decembrie 1989 - 30 de ani”, care
cuprinde imagini din Arhiva fotografică
AGERPRES, prezentată la Casa Sfatului
din Braşov, în cadrul unui eveniment
organizat de Muzeul Judeţean de Istorie.
În ceea ce priveşte Arhiva de
documente a instituţiei, în anul 2019 s-a
continuat activitatea de digitalizare a
ştirilor RADOR/AGERPRES , începând cu
buletinele cele mai vechi din arhiva instituţiei. Astfel, in anul 2019, au fost digitalizate
94.414 pagini.

Obiective 2020
Una dintre principalele rubrici tematice pe care o realizează Redacţia
Documentare-Arhivă pe parcursul anului 2020 este ROMÂNIA POST-REVOLUŢIE,
1990, dedicată principalelor evenimente desfăşurate în cursul anului 1990, care
şi-au pus amprenta asupra vieţii sociale, politice, economice şi administrative a
României în perioada imediat următoarea Revoluţiei din decembrie 1989, printre
acestea numărându-se decizii de
înfiinţare/reînfiinţare a par tidelor
politice, a unor instituţii, primele alegeri
libere, fenomenul ‘’Piaţa Universităţii’’,
mineriadele etc.
Un alt moment istoric de la care
se împlinesc, de data aceasta, 75 de
ani, îl reprezintă încheierea celui de-Al
Doilea Război Mondial, astfel că una
dintre rubricile anului 2020 este dedicată
evenimentelor importante ale anului 1945, sub genericul AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, 1945.
Tot în 2020, se împlinesc 65 de ani de la aderarea României la Organizaţia
Naţiunilor Unite (14 decembrie 1955), prilej cu care vom transmite materiale de
background şi de sinteză pe această temă.
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Unul dintre proiectele editoriale noi ale acestui an îl reprezintă rubrica săptămânală
BISERICI ŞI CATEDRALE, care îşi propune să prezinte cunoscute aşezăminte
religioase creştine din întreaga lume, printre care: Biserica Sfântului Mormânt din
Ierusalim, Bisericile Sfânta Irina şi Sfânta Sofia din Istanbul, care au găzduit Patriarhia
de Constantinopol (sec. IV-XV), Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, La
Sainte-Chapelle din Paris, bijuterie
arhitecturală în stil gotic, simbol al
regalităţii, Westminster Abbey, La
Sagrada Familia, simbol al Barcelonei,
Bazilica Sfântului Petru din Vatican sau
Catedrala Sfântului Ştefan din Viena.
Proiectul dedicat la finalul anului
2019 evenimentelor din Europa care au
dus la prăbuşirea regimurilor comuniste,
respectiv REVOLUŢIE 30, va continua, în
2020, cu prezentarea evenimentelor
ce s-au petrecut pe parcursul anului 1990 în alte ţări europene, cum ar fi Republica
Moldova şi Ţările Baltice.
De asemenea, în 2020 Redacţia Documentare-Arhivă va acoperi, cu materiale
documentare ample, de background şi de sinteză, evenimente importante de
actualitate, precum Alegerile locale şi Alegerile
parlamentare din România, precum şi Alegerile
prezidenţiale din Statele Unite ale Americii,
programate pentru luna noiembrie.
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 ATUNCI ŞI ACUM.
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Redacția Foto-Video
Redacția Foto-Video a realizat 32.785 de fotografii
în 2019, fotografii de presă ce cuprind actualitatea
românească în ansamblul ei, şi 2.076 de materiale video
(știri, reportaje, interviuri, documentare).
La 1 ianuarie 2019, România a preluat preşedinţia
Consiliului Uniunii Europene. Timp de 6 luni AGREPRES
a deţinut exclusivitate la majoritatea evenimentelor,
fiind unic furnizor de fotografie pentru toate instituţiile
statului, dar şi pentru site-ul UE, imaginile fotoreporterilor
agenţiei făcând înconjurul lumii.
Pentru Agenţia Naţională de Presă a fost o onoare
şi o recunoaştere a profesionalismului fotoreporterilor.

Fotografie de familie cu liderii europeni care participă la Summitul
informal organizat la Sibiu. Angelo BREZOIANU / AGERPRES FOTO

Vizita Papei Francisc, alegerile europarlamentare
şi prezidenţiale, referendumul pentru justiție, exercițiul
Vigurous Warrior, strămutarea rămășitelor pământești
ale Regelui Carol al II-lea, aducerea în ţară şi reînhumarea
Reginei mamă – Elena, au fost printre principalele
evenimente de la care fotoreporterii şi videojurnaliști
AGERPRES au transmis imagini.
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Anul 2019 a fost unul
bogat în evenimente
pentru colectivul redacţiei,
care a avut ca obiectiv
principal transmiterea
imaginilor de actualitate,
din toate domeniile.
Oferirea de fotografii
de presă și de materiale
video de calitate s-a aflat
în centrul preocupării
Redacției Foto-Video.
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Papa Francisc la Șumuleu-Ciuc Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

Ceremonia funerară a Regelui Carol al II-lea; sicriul cu rămășitele pământești
ale Regelui Carol al II-lea este purtat pe umeri de militari ai Brigăzii 30 Garda
‚Mihai Viteazul’. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

De asemenea, fotoreporterii şi videojurnaliștii AGERPRES au transmis imagini de
la protestele desfăşurate în Capitală, mitingurile organizate de ONG-uri sau sindicate.

Protest în Piața Victoriei. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO
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Actorii de la Teatrul Național protestează în fața TNB, în cadrul protestului
„Marș la Ministerul Justiției. Retrageți Ordonanța!”. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO

Protest tăcut desfășurat în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne, ca reacție la modul în care s-a
intervenit în cazul fetelor dispărute de la Caracal. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Redacţia Foto-Video a transmis fotografii şi materiale video din actualitatea internă
şi internaţională, din domeniile politic, social, economic, sport dar și fotoreportaje şi
videoreportaje, realizate în țară și în străinătate.

Evenimentul ‚Cum zboară metroul!’, organizat de Unitatea - Sindicatul Liber
din Metrou la Depoul IMGB. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO
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Operațiuni ale ISU Dobrogea, alături de companii private și Organizații Non
Guvernamentale (ONG), pentru salvarea ultimelor animale care sunt în viață la bordul
navei trans-animaliere Queen Hind, scufundată parțial duminică în zona Midia a
Portului Constanta, cu o încărcătura de 14.600 de oi. Radu TUȚĂ / AGERPRES FOTO

Mai multe persoane își exercită dreptul la vot, la Liceul ‚Jean Monnet’ din București.
Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

Sute de perechi de pantofi au fost depuse în fața Ministerului Afacerilor Interne,
pentru a atrage atenția asupra cazurilor de copii dispăruți, eveniment organizat de
PNL București, în contextul tragediei de la Caracal. Angelo BREZOIANU / AGERPRES FOTO
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Reprezentanți ai Organizației de Tineret a Partidei Romilor Pro-Europa
au pregătit o sceneta desfășurata într-un loc amenajat cu sârmă ghimpată din Pasajul Latin
din Centrul Vechi, eveniment prilejuit de Ziua Europeană de comemorare a
victimelor Holocaustului împotriva romilor. Radu TUȚĂ / AGERPRES FOTO

Spectacolul de apa, muzica și lumini ‚Simfonia apei’, desfășurat la
Fântânile Urbane din Piața Unirii. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Polițiști DIICOT transportă sacii cu cocaină găsiți în weekend într-o șalupă din
Delta Dunării, din sediul central DIICOT din București. Sorin LUPȘA / AGERPRES FOTO

45

Redacția Foto - Video

R AP OR T ANUAL 2 0 19

A lX-a ediție a Festivalului International de Statui Vivante, eveniment organizat
de Teatrul Masca, în gradina Casei Filipescu Cesianu. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Spectacolul ‚Lord of the Dance - Dangerous Games’, desfășurat la Arenele Romane.
Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Meciul dintre Dinamo București și FC Botoșani, scor 1-1, în cadrul etapei a 9-a a Ligii I de fotbal,
desfășurat pe Arena Națională. Mihai POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO
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Imagine din Bruxelles, Belgia. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Imagine cu Marele Zid Chinezesc din zona localității Mutianyu.
Gil PIETRAR / AGERPRES FOTO

Piața Domului din Florența. Grigore POPESCU / AGERPRES FOTO
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Spectacol de muzică și dans flamenco ‚Fluye’, organizat de Ambasada Spaniei
și Institutul Cervantes. Alex MICSIK / AGERPRES FOTO

Ceremonial organizat la Palatul Elisabeta pentru funeraliile Reginei-Mama Elena, ale cărei oseminte
au fost repatriate cu o aeronavă a Forțelor Aeriene Române. Radu TUȚĂ / AGERPRES FOTO

Pe fluxul de fotografie AGERPRES se regăsesc şi imagini de la incendiul devastator
ce a mistuit Catedrala Notre Dame din Paris, cutremurul din Albania, scene din taberele
de refugiaţi din Bosnia-Herţegovina şi Palestina.

Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului, a doua zi după devastatorul incendiu ce a mistuit
acoperișul și turla celui mai vizitat monument istoric din Europa. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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O echipă de salvare-căutare RO-USAR formată din 52 de pompieri a început operațiunile de salvarecăutare în orașul Durres, din Albania, cel mai afectat de seismul cu magnitudinea 6,4, care a avut loc
în primele ore ale zilei de marți. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

Tabăra de refugiați Vucjak din apropierea orașului Bihac, Bosnia-Herțegovina.
Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

Un element important al fluxului este fotografia de stoc, folosită atât pentru a ilustra
ştirile/materialele realizate de redactorii AGERPRES, cât și pentru clienții interesați.

Sculptorul George șlefuiește, într-un atelier, diferite figurine din lemn de măslin, care vor fi vândute
turiștilor veniți să viziteze biserica Nașterea Domnului din Piața Manger a orașului vechi, Bethlehem,
Palestina. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO
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Pe tot parcursul anului 2019 fotoreporterii şi videojurnaliştii au susţinut proiectele
editoriale şi parteneriatele AGERPRES încheiate cu instituții și organizații din țară şi
din străinătate.

„Revelion Centenar”, organizat de Primăria Capitalei în Piața Constituției.
Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Dans Masters, competiție de dans sportiv organizată de Federația Română de Dans Sportiv,
Federația Mondială de Dans Sportiv, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și
Primăria Capitalei, la Sala Polivalentă. Sorin LUPȘA / AGERPRES FOTO

Au fost realizate interviuri video cu oameni de cultură, oameni politici şi sportivi:
prof. univ. dr. Doina Ișfănoni (cercetător etnolog, istoric şi teoretician de artă, membru
al Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, Sorin Lupșa
(singurul fotoreporter angajat în present în AGERPRES, participant la Revoluţia din
Decembrie 1989), ministrul Muncii, Violeta Alexandru, soprana Angela Gheorghiu,
politologul Stelian Tănase, ministrul Economiei, Virgil Popescu; ambasadorul Andrew
Noble, înotătorul paralimpic Adrian Notrețu; Vlad și Mihai Covaliu; ministrul Apărării,
Gabriel Leș - în timp ce pentru proiectul #AGERPRES130 au fost realizate 25 de
testimoniale cu sportive, oameni de cultură, politicieni.
În atenţia fotoreporterilor AGERPRES au fost şi evenimentele culturale printre
care s-au aflat concerte ale unor trupe româneşti dar şi străine, festivalul internaţional
Cerbul de Aur, spectacole de balet şi dans, expoziţii.
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Trofeul Festivalului Internațional ‚Cerbul de Aur’, desfășurat în Piața Sfatului
din Brașov, a fost câștigat de Eliza G. Silviu MATEI / AGERPRES FOTO

Concert al trupei Bon Jovi, din cadrul turneului ‚This House Is Not for Sale’, în Piața Constituției din
București. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Cea de-a 5-a ediție a Festivalului Spotlight, organizată în colaborare cu
Fete des Lumičres de Lyon. Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Reportajele despre ambrozie (cum afectează sănătatea, implicarea administraţiilor
locale şi a ONG-urilor în combaterea acesteia, sfaturi pentru cei alergici), despre tradiţia
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militară, material realizat cu sprijinul Asociaţiei de Tradiţie Militară, despre voluntarii de
la MagiCamp sau târgul de mărţişoare sunt câteva dintre materialele video realizate
de echipa Redacţiei Foto-Video.

Târg de Mărțișor organizat la Muzeul Național al Țăranului Român (MNTR).
Cristian NISTOR / AGERPRES FOTO

Totodată, pe baza fotografiilor de arhivă au fost realizate colaje video care prezintă
România, la 30 de ani de la Revoluţia din 1989, 30 de ani de democraţie – cu imagini de
la cele mai importante evenimente ale fiecărui an, mărturii din Bucureştiul de altădată,
momente din viaţa Reginei mamă Elena. Toate acestea se regăsesc pe pagina agerpres.
ro, secţiunea multimedia, dar şi pe canalul de youtube AGERPRES. De asemenea, prin
parteneriatele încheiate, colajele video cu imagini de la Revoluţia din Decembrie 1989 au
fost transmise unor instituţii ale statului, muzee, instituţii de învăţământ şi ambasade
ale României în străinătate, împreună cu expoziţii de fotografii.
Pe pagina foto.agerpres.ro s-au regăsit peste 900.000 de fotografii de la
principalele evenimente internaționale, ale agențiilor partenere: Associated Press
(AP) – 242.435 fotografii, European Press Association (EPA) – 595.635 fotografii,
Xinhua – 145.560 fotografii.
Deşi AGERPRES este la început în ceea ce priveşte transmisia video, de la
principalele evenimente desfăşurate în România s-au realizat şi live-uri – evenimentul
prin care s-a marcat preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene,
vizita Papei Francisc, parada de 1 Decembrie.
O retrospectivă a materialelor video din 2019.

România, 30 de ani de democrație
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Revoluția care a schimbat România

Testimoniale #Agerpres130

Testimoniale #Agerpres130

Testimoniale #Agerpres130
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#560București

Reportaj „Tradiția militara”

Interviu cu fotoreporterul Agerpres Sorin Lupșa, prezent la Revoluția din Decembrie 1989

Obiective 2020
În 2020, echipa Redacției FotoVideo va continua să acopere cu
fotografii și materiale video manifestări/
evenimente de actualitate, dar îşi
propune şi realizarea unor fotoreportaje,
printre subiecte aflându-se cetăți de
legendă, fabrica de pantofi Clujeana,
centrul de avertizare seismic de la
Muntele Roșu, viața la stână, un top al
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celor mai vizitate locuri din Romania,
fermele de struţi, fabrica de timbre,
constructori de viori (lutieri), banca de
resurse genetice vegetale, centrul de
dresaj Sibiu (banca de mirosuri), fabrica
de vagoane Arad.
Ne dorim să aducem în atenţia
cititorilor AGERPRES imagini unice din
Delta Dunării, pregătirea stadioanelor
pentru CE 2020, dar imagini de la
festivaluri inedite - Festivalul Clătitelor
de la Prejmer, Parada carnaților si
Festivalul Verzei.

Lucrari de constructie demarate la Stadionul Steaua, in perspectiva gazduirii meciurilor din cadrul
EURO 20

Ne propunem o acoperire mai mare cu materiale video a principalelor subiecte
de interes naţional şi international, realizarea unui proiect – România 2020 – care să
cuprindă interviuri cu oameni importanți din cultură, sport, educație, sănătate, politică
etc – o radiografie a României pe diferite domenii.
De asemenea, avem în vedere realizarea unor clipuri tematice, în colaborare cu
alte redacții, folosind ca suport fotografii din arhiva istorică AGERPRES. Pentru a aduce
frumuseţile patriei mai aproape, intenţionăm să realizăm materiale video despre locuri,
lucruri sau obiective culturale care fac România unică în Europa.
Un alt eveniment de marcat în 2020
este împlinirea a 30 de ani de la Mineriadă.
Ne-am propus să realizăm material
documentare, folosind fotografii aflate
în Arhiva istorică a AGERPRES şi amintiri
ale unor participanţi la manifestare.
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Redacția Monitorizare Online
În conformitate cu interesul clienţilor, departamentul
monitorizare radio-tv a transmis, în anul 2019, în timp
real, peste 3.500 sms-uri alertă, acestea fiind urmate la
scurt timp de capturile radio-tv prelucrate cu ajutorul
softului specializat, transcripturi ale unor ştiri, interviuri,
reportaje, intervenţii telefonice, dezbateri şi emisiuni
televizate.
Este de remarcat că solicitările venite din partea
beneficiarilor nu se mai limitează la jurnalele de ştiri
ci se axează, din ce în ce mai mult, spre transcrierea
emisiunilor de tip talk show difuzate de cele 21 posturi
tv monitorizate şi 12 de radio, respectiv sute de ore de
emisie zilnică.

Anul 2019 a fost plin
de evenimente de
interes pentru clienţii
serviciilor de monitorizare
AGERPRES, - majoritatea
din domeniile justiţie,
sănătate, educaţie, afaceri
externe, administraţie
publică, cultură şi sport –
fapt ce a atras o creştere
a volumului de muncă,
în special pe tronsonul
monitorizării posturilor
radio-tv, de departe cel
mai solicitat domeniu.
Activitatea echipei Online
s-a concretizat în 63.638
de materiale publicate pe
site-ul public, în creștere cu
4.370 față de anul 2018.

AGERPRES are o ofertă completă de monitorizare
presă: 66 de publicaţii din presa centrală, 70 de publicatii
din presa locală, 12 posturi de radio, 21 posturi de
televiziune, aproximativ 1.300 site-uri şi 64.800 surse
social media, respectiv 70.000 surse online în limba
engleză.
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Poziţia de furnizor de rapoarte de calitate pe segmentul monitorizărilor de presă,
pe care AGERPRES a pătruns în anul 2007, s-a menţinut şi datorită:
zz serviciilor complementare (alerte pe e-mail şi SMS, transcrieri la cerere,
analize de imagine şi conţinut)
zz consistenţei şi relevanţei informaţiei selectate
zz particularizării rapoartelor potrivit specificaţiilor clienţilor
zz asistenţă şi consiliere 24/24 ore
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, întrun flux non-stop. Pe tot parcursul anului 2019, s-au introdus în baza de date 98.079
de articole din presa locală, 46.475 din presa centrală, 41.883 materiale difuzate în
emisiunile televizate şi 10.293 în emisiunile de radio.
46.475

10.293

Presa centrală

Radio

2019

41.883

98.079
Presa locală

TV

materiale monitorizate (tipuri de presă)

Pentru clienţii serviciilor de monitorizare au fost realizate, în 2019, peste 65.000
de rapoarte zilnice, particularizate pe cerinţele şi specificul fiecărui client în parte, şi
aproximativ 220 de rapoarte lunare de analiză cantitativă şi calitativă, o oglindă a
imaginii acestora în mass-media naţională, mediul online şi social media.
Nu în ultimul rând, articolele monitorizate se constituie într-o arhivă, disponibilă
inclusiv clienţilor cu acces direct de pe site-ul www.agerpres.ro, oferind şi posibilitatea
căutării după cuvinte-cheie şi intervale de timp.
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211.959
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structura arhivei de monitorizare (tipuri de presă)

Anul 2019 a însemnat extinderea portofoliului de abonaţi ai serviciilor de
monitorizare de presă, servicii individualizate destinate nu doar presei, ci şi mediului
privat şi instituţiilor publice.
Astfel, în 2019 au ales să folosească rapoartele de monitorizare AGERPRES, noi
clienţi precum Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România,
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT),
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), Muzeul Național de Artă al României.
Redacţia Monitorizare-Online 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 Public,
Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, cel al Culturii,
MApN, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională a României, Direcţia
Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională pentru Integritate, Asociaţia Casa Majestăţii
Sale, Reprezentanţa Comisiei Europene în România, Autoritatea de Supraveghere
Financiară, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, CFR Marfă, CNAIR, Poşta Română, Club Sportiv Municipal Bucureşti etc.
În 2019, echipa Online din cadrul Redacției Monitorizare-Online a continuat obiectivul
asumat și în anii anteriori, de publicare, cu obiectivitate și promptitudine, a materialelor pe
site-ul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES – www.agerpres.ro, dar şi de promovare
a celor mai reprezentative ştiri în social media, respectiv Facebook şi Twitter.

2019

Activitatea echipei Online s-a concretizat în 63.638 de materiale publicate pe
site-ul public, în creștere cu 4.370 față de anul 2018.
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Conform datelor SATI, www.agerpres.ro a
cumulat 26.888.597 de afișări, 12.211.888 de
vizite, în timp ce numărul clienților unici s-a situat
la 6.804.825.
Pe site-ul public au fost publicate materialele redacţiilor Ştiri Interne, Ştiri Sportive,
Ştiri Externe, Ştiri Economice, Foto-Video, Documentare.
Reclamele Google ADSense existente pe www.agerpres.ro au generat, pe
parcursul anului 2019, un venit în valoare de circa 3.579 euro.
În continuare, un top lunar – știrea cu cele mai multe vizualizări, realizat cu datele
furnizate de www.insight.cxense.com:

Ianuarie – “Sibiu: Două mii de
grădinari colindă ţara şi oferă gratuit
seminţe ca să salveze legumele şi
fructele româneşti” – 16.228 afișări

Februarie – “Toader: Informaţii
despre Kovesi au ajuns la Parlamentul
European; asociaţiile profesionale ale
magistraţilor au facilitat comunicarea”
– 6.529 afișări
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Martie – “Sighiartău (PNL): Nu mă
las până nu văd trecut proiectul de
indexare a alocaţiei pentru copii cu rata
inflaţiei” – 8.037 afișări

Aprilie – “REPORTAJ Mureş: Au
înflorit bujorii de stepă de la Zau de
Câmpie, singurul loc de pe continent
unde au supravieţuit”- 25.527 afișări

Mai –“ Elevii maghiari câştigători ai
unui concurs de limba română, premiaţi
la Palatul Victoria” – 11.543 afișări

Iunie – “Boc: Acum nu trebuie
tăiate salariile, dar vă dau în scris că
generaţiile următoare vor plăti factura
dezmăţului actual” – 10.743 afișări
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Iulie – “Cazul de la Caracal / Iohannis:
Guvernul să se gândească dacă nu
cumva este autorul moral al acestei
tragedii” – 11.260 afișări

August – “Afirmaţiile făcute de Kevin
Costner despre Meghan Markle au încins
reţelele de socializare” – 13.583 afișări

Septembrie – “Mureş: Lucrători
ai SAS au reclamat MAI, DGA şi DNA
“periclitarea sistemului de apărare a
ordinii şi siguranţei publice” – 15.942
afișări

Octombrie - Naşterea unui bebeluş
fără chip bulversează Portugalia –
31.221 afișări
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N o ie m b r ie - “ B i h o r: M ie re a
românească - acţiune antibacteriană
mai puternică decât mierea de Manuka,
spune cercetătoarea Simona Bişboacă”
– 27.816 afișări

Decembrie- “O banană lipită cu
bandă adezivă, vândută cu 120.000 de
dolari la un târg de artă din Miami” –
26.535 afișări
Printre proiectele speciale AGERPRES la care echipa online şi-a adus aportul se pot enumera:
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
zz
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Redactorii departamentului Online au continuat evidenţierea pe site-ul public
a rubricilor: Ştirile Zilei (o sinteză a celor mai importante ştiri din cursul unei zile),
Declaraţia Zilei (o declaraţie de impact a unei personalităţi publice) – rubrici realizate
zilnic, de luni până vineri și Revista Presei (o selecţie a celor mai importante articole
apărute în presa naţională) - 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 atât din fluxul foto AGERPRES, cât şi din fluxurile agenţiilor de presă
partenere. Împreună cu Direcţia Marketing şi Biroul de Comunicare, au fost publicate
advertoriale clienţilor agenţiei.
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Redacția Monitorizare - Online

Și în 2019, infograficele interactive au reprezentat o modalitate atractivă de
prezentare a informațiilor pentru cititor, printre subiectele abordate fiind, în principal,
alegerile europarlamentare, alegerile prezidențiale, evoluția gripei, dar și infografice
legate de starea vremii.
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Redacția Monitorizare - Online

În social media, în pagina de Facebook a
AGERPRES, aprecierile au ajuns, în 2019, la 71.716,
iar pe Twitter, numărul urmăritorilor a crescut
la 20.123. Trebuie precizat că această creștere a
paginilor Facebook şi Twitter a fost una naturală,
organică, fără reclamă platită, rezultată exclusiv
modalităților de postare şi redistribuirilor.
Postările în mediul online au fost diversificate, majoritatea fiind realizate cu link,
dar și cu fotografie (album/carusel) și video.
Pe Facebook au fost menținute rubricile zilnice:
“Imaginea din Arhiva AGERPRES” și “Imaginea Zilei
în lume – REUTERS”.
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Obiective 2020
Pentru echipa de monitorizare presă obiectivele rămân menţinerea standardelor
de calitate a rapoartelor de specialitate şi dezvoltarea ofertei, în special pe tronsonul
publicaţiilor locale, site-uri şi social media.
Și echipa online îşi propune o mai mare vizibilitate în spațiul online, 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 Facebook
(https://www.facebook.com/AGERPRES/) și Twitter (https://twitter.com/agerpres).
Printre cele mai importante evenimente ce se vor regăsi pe site-ul public, dar și
în social media pe parcursul anului 2020 se numără alegerile locale şi parlamentare.
Selecția riguroasă a materialelor şi fotografiilor ce vor fi publicate pe site-ul
AGERPRES, rămâne obiectivul colectivului online pentru informarea rapidă şi corectă
a cititorului.
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Direcția marketing
Direcţia Marketing a AGERPRES a desfăşurat în mod
constant activităţi specifice în vederea îmbunătăţirii
serviciilor oferite, comunicând permanent cu beneficiarii
şi transmiţând conducerii agenţiei informaţii privind
exigenţele acestora: nevoia de informare specifică,
modalităţi de livrare, calitatea serviciilor etc.
2019 a adus în prim plan o piaţă mass-media
românească orientată din ce în ce mai evident către digital
şi online, caracterizată de un mediu puternic concurenţial
şi care, chiar dacă este marcată de o continuă contracţie,
este totodată într-o permanentă dezvoltare, prin prisma
folosirii noilor tehnologii.
Observăm o diminuare semnificativă la nivelul
bugetelor, în special în mediul privat, manifestată prin
reduceri ale tirajelor în presa tiparită, chiar închiderea unor
ediţii de print şi reorientarea spre mediul online a multora
dintre entităţile mass-media tradiţionale.
Și zona non-media a fost serios afectată, fiind marcată
în principal de măsurile legislative privind reducerea
cheltuielilor la nivelul instituţiilor publice - reorganizări
masive, comasări de instituţii, redimensionări ale sumelor
alocate cu prilejul rectificărilor bugetare etc.
Aceste aspecte s-au resimţit serios şi în ceea ce
priveşte activitatea de vânzare a serviciilor AGERPRES,
clienţii cautând în mod constant reducerea costurilor
pentru serviciile de informare. Principalul obiectiv al direcţiei
marketing a fost şi rămâne păstrarea, consolidarea şi
dezvoltarea portofoliului de clienți. Am căutat permanent
să compensăm condițiile dificile ale pieței prin mărirea
efortului de vânzări și adaptarea la realitatea economică.
În acest context, abordarea anului 2019, la nivelul
Direcţiei Marketing, a fost una prudentă, în sensul
păstrării performanţelor operaţionale, acordând o atenţie
sporită asumării misiunii de informare publică a agenției,
prin conținut de calitate (text, foto și video), servicii de
încredere, dedicate, orientate către client.
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Are ca scop asigurarea
unei bune funcţionalităţi a
strategiilor de marketing,
vânzări şi promovare prin
implementarea acestora
în vederea atingerii
obiectivelor AGERPRES.
Activitatea principală o
reprezintă gestionarea
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
bannerelor şi soluţionarea
operativă a diverselor
aspecte apărute în
procesul de vânzare a
serviciilor de ştiri, foto,
video, monitorizare,
publicitate, documentare
şi tipărituri.
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Promovarea continuă a serviciilor şi produselor din oferta AGERPRES este
bazată pe înţelegerea necesităţilor de informare ale utilizatorilor, atragerea de noi
clienţi, concomitent cu consolidarea rolului AGERPRES ca referinţă pentru o informare
obiectivă.
Oferta AGERPRES a fost structurată şi în anul 2019 pe specificul producțiilor unei
agenții de presă:
yy Știri - fluxuri online de ştiri (în limbile română, engleză și maghiară),
transmise în timp real, separate sau grupate în pachete de servicii,
selecţii zilnice de ştiri, buletine (zilnice și săptămânale);
yy Foto-video - fluxuri de imagini din actualitatea internă și externă
transmise în timp real, arhiva de fotografii (digitalizată) și imagini
dedicate mediului online (redimensionare automată la rezoluție de
ecran, protecție tip watermark și citarea automată a sursei – flux +
arhivă); materiale video la cerere, documentare video etc.;
yy 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;
yy 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 într-un permanent proces
de digitalizare);
yy Servicii tipografice – Tiparul digital oferă posibilitatea realizării unei
game vaste de lucrări de profil cu avantajul de a nu mai depinde de
obligativitatea unor tiraje minime.
yy Publicitate – comunicate OTS (Original Text Service), advertoriale şi
bannere electronice pe platforma website-ului public www.agerpres.ro

Activitatea de marketing și vânzare
Calitatea şi diversificarea ştirilor, asigurată prin profesionalism, obiectivitate şi
promptitudine, precum şi campaniile de promovare şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii
au determinat creşterea cifrei de vânzări în 2019 atât prin diversificarea serviciilor, cât
şi prin mărirea numărului de clienţi.
Tarifele pentru serviciile şi produsele acordate clienţilor au permis atingerea şi
chiar depăşirea obiectivelor de vânzări, ţinând cont de nivelul pieţei, de specificul de
consum media, de posibilităţile economico-financiare şi importanţa clienţilor noştri.
Având în vedere ponderea sectorului public în portofoliul nostru de clienţi (instituţii
care încă din 2018 au fost obligate prin lege să reducă cheltuielile, în special cele cu
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serviciile de informare – abonamente presă –, promovare şi publicitate), dispariţia unor
instituţii mass-media tradiţionale şi cerinţele din partea clienţilor în general pentru
reducerea tarifelor, AGERPRES a prognozat pentru anul 2019 un nivel de venituri de
2.850 mii lei.
La 31 decembrie 2019, veniturile totale încasate au fost de 3.388 mii lei, în creştere
cu 18.88% faţă de prognoză. Comparativ cu anul 2018 se constată o creştere de 14,34%
a veniturilor proprii din vânzarea efectivă a serviciilor AGERPRES – 3.388 mii lei în
2019 faţă de 2.963 mii lei în 2018.
Această creştere se observă şi la nivelul facturilor emise, unde se înregistrează
un plus de aproximativ 469 mii lei faţă de anul 2018 (+15,09%).
În pofida dificultăţilor evidente ale pieţei şi a diverselor restricţii de natura
economico-financiară, am reuşit să depăşim atât nivelul prognozat al veniturilor, cât
şi veniturile înregistrate la nivelul anului 2018. Creşterea faţă de încasările realizate
în 2018 certifică seriozitatea implicării în activitatea de găsire de clienţi noi, în special
pe segmentul de servicii de ştiri şi monitorizare de presă, dar şi pentru servicii de
fotografie şi video. În acest context, este de subliniat efortul şi implicarea în procesul
de promovare şi vânzare a serviciilor Agerpres.
24,38%

11,06%

Monitorizare

Foto

2019
7,36%
Publicitate
1,42%
Documentare

55,77%
Serviciul de știri

repartizarea încasărilor pe tipuri de servicii

Ca şi în anii precedenţi, ponderea principală în structura veniturilor a avut-o
activitatea de bază, respectiv vânzarea de ştiri, care a reprezentat 55.77% din venituri.
Serviciile de monitorizare si-au păstrat nivelul încasărilor şi poziţia secundă, cu un
procent de 24,38%.
Veniturile din vânzarea serviciilor foto ocupă poziţia a treia cu 11,06%, urmate de
cele din publicitate cu 5,15% şi documentare cu 1,42% din volumul vânzărilor.
Faptul că valoarea încasată din vânzarea serviciilor de documentare s-a menţinut
aproximativ la acelaşi nivel este relativ îmbucurător, având în vedere ca Internetul
oferă resurse de informare gratuită pe aproape orice domeniu.
Profilul clienţilor AGERPRES – din perspectiva raportului media/non-media –
rămâne în aceleaşi coordonate ca în anii precedenţi, clienții din sectorul non-media
fiind în continuare cei mai numeroşi - 79%. Raportul dintre mass-media centrale și
mass-media locale păstrează aproximativ aceleaşi proportii din 2018. Evoluţia este
evidenţiată în graficul următor.
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5,22 %

78,68 %

Mass-media locale

3,95 %

79 %

Mass-media locale

Non-media

2019

2018

16,1 %

17,05 %

Mass-media centrale

Mass-media centrale

repartiţie pe tipuri de clienţi

AGERPRES conştientizează realităţile din piaţa media orientându-se, în continuare,
către tot ce înseamnă noutate, către evoluție, pentru îndeplinirea cu succes a rolului
de informare, sursă de încredere şi furnizor principal de informaţii. 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.
Vânzarea fluxurilor online de ştiri, cu transmitere în timp real, rămâne segmentul
care atrage cele mai multe venituri (89,58% din valoarea totală a serviciilor de ştiri
vândute). Informarea în timp real se află în topul preferinţelor clienţilor (în special a
celor din mass-media, dar şi a celor din zona instituţiilor publice).
Buletinele informative – zilnice, săptămânale şi lunare – si selecțiile zilnice de
știri sunt folosite cu precădere de presa locală, periodice sau alte media cu resurse
financiare reduse.
6,72%
Buletin de știri

2019
3,70%
89,58%

Selecție știri

Flux știri

ponderea în valoarea serviciilor de ştiri în funcţie de tipul livrării

Principalii consumatori de fluxuri de ştiri în timp real aduc în mod constant o contribuţie
însemnată la creşterea notorietăţii AGERPRES. Ştirile agenţiei ajung, prin intermediul
clienţilor din mass-media - presă scrisă, radiouri, televiziuni şi mediul online, inclusiv social
media - la milioane de utilizatori finali: cititori, ascultători, telespectatori, internauţi.
Fluxurile de știri transmise în timp real, în mod continuu, 24/7 reprezintă principalul
produs al unei agenţii de presă şi ocupă in mod firesc primul loc între serviciile AGERPRES.
Interesul firesc pentru informaţii despre evenimentele petrecute în Bucureşti şi
în ţară este reflectat în structura vânzărilor, ponderea ştirilor interne dovedind că
sunt cele mai apreciate de consumatorii de ştiri - 33,13%.
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Fluxul de Știri Interne reflectă cu rigurozitate activitatea instituţiilor centrale ale
statului, a organizaţiilor profesionale şi neguvernamentale, principalele manifestări
politice din Capitală şi evenimentele de interes naţional şi local transmise de
corespondenţii speciali ai agenţiei din reşedinţele judeţelor ţării. Ştirile acoperă toate
domeniile de activitate: politic, administraţie, financiar-economic şi bancar, social,
justiţie, sănătate, cultură, ştiinţă şi tehnologie, mediu, sport, lifestyle etc.
19,38%

16,23%

Știri economice

Știri externe

4,66%

2019

26,60%
Știri engleză

Știri sportive

33,13%
Știri interne

Ştirile în limbi străine îşi menţin poziţia a doua, înregistrând 26,60%. Pe locul
trei rămân ştirile economice, care înregistrează o cifră relativ constantă în ultimii ani
(19,38%) urmate îndeaproape de știrile externe (16,23%). Ştirile sportive prezintă
aceleaşi cifre, specifice domeniului, situându-se la valoarea de 4,66%.
Şi în anul 2019, AGERPRES a pus la dispoziția mass-media românești un portofoliu
de fotografii la cele mai înalte standarde de calitate ale fotojurnalismului, imaginea
având un rol definitoriu în îndeplinirea misiunii de bază a Agenției Naționale de Presă
– informarea publică.
Creşterile înregistrate în 2019, atât pentru fotografia de flux/actualitate, cât şi pentru
cea de arhivă, se datorează, în principal, unor serii de evenimente majore care au avut
loc pe parcursul anului, din care menționăm:
yy continuarea manifestărilor aniversare pentru marcarea centenarului
Marii Uniri
yy preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România şi
a diverselor manifestări conexe
yy alegerile europarlamentare şi prezidenţiale
yy vizita Suveranului Pontif în România
yy schimbările majore intervenite la nivelul Guvernului
yy manifestări pentru marcarea aniversarii a 30 de ani de la Revoluţia din
decembrie 1989
În plan extern au continuat parteneriatele cu prestigioase agenţii internaţionale
de presă, care oferă Agenției Naționale de Presă AGERPRES posibilitatea de a ilustra
materialele jurnalistice ce acoperă acţiuni de pe întreg mapamondul.
Fotografia proprie (sursă AGERPRES) reprezintă un volum de vânzări de 89,84%
din totalul vânzărilor de imagini la nivelul anului 2019, din care 70,21% revin fotografiilor
de arhivă şi 19,63% fotografiilor de flux - actualitate internă.
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19,63%
Foto AGERPRES flux

2019

70,21%
Foto AGERPRES arhivă

10,16%
Foto surse externe

ponderea serviciilor foto în valoarea vânzărilor de imagini (în funcţie de sursă)

Declinul presei scrise, în principal, influenţează în mod direct evoluţia pieţei de
fotografie de presă, determinând migrarea presei tradiţionale către mediul online, fapt
ce a dus la o creştere semnificativă, aproape o dublare faţă de anul precedent, pentru
fotografiile dedicate mediului online (flux/actualitate şi arhivă), acestea atingând un
procent de 14,75 % din valoarea totală a vânzărilor de fotografie din 2019.

2020 – perspective şi direcţii de acţiune
AGERPRES se află într-o continuă transformare, adaptându-se permanent la
evoluţia actuală, atât din punct de vedere al interfeţei de comunicare cu cititorul, cât şi
al orientării către client, prin încorporarea unor tehnologii care să permită platformei să
înţeleagă modul de interacţiune al utilizatorului cu mediul online, astfel încât să poată fi
livrate rezultate relevante, conform aşteptărilor acestora. De asemenea, intenţionăm să
dezvoltăm un sistem de plăţi online, cu tranzacţii sigure, integrate cu variate soluții de
plată, dar şi alte funcţionalităţi utile pentru comunicarea cu cititorii, clienţii şi potenţialii
clienţi (social media, live chat etc).
Consolidarea poziţiei de lider de informaţie este obiectivul prioritar pentru 2020, atât
pe segmentele mass-media cât şi non-media, concomitent cu o comunicare optimă către
clienţi a valorilor şi performanţelor agenţiei, facilitând creşterea nivelului de receptare
pozitivă a prestaţiei AGERPRES, creşterea credibilităţii şi, implicit, a cotei de piaţă.
În scopul îmbunătăţirii serviciilor oferite, Direcţia Marketing are în vedere
activităţi specifice, de informare şi cercetare de piaţă, prin comunicare permanentă
cu beneficiarii/utilizatorii, pentru a putea furniza detalii relevante către conducerea
instituţiei, către zona redacţională şi tehnică. Feedback-ul clienţilor şi al cititorilor este
absolut indispensabil pentru adaptarea ofertei la nevoile pieţei.
De asemenea, ne propunem identificarea de oportunităţi pentru lărgirea ofertei
de produse şi servicii, care să ofere o bază sustenabilă pentru realizarea cifrelor de
vânzări estimate. Bugetul AGERPRES pentru anul 2020 a fost fundamentat pe o
prognoza a veniturilor proprii de 2.900 mii lei.
Întregul proces de regândire a strategiilor pentru 2020 reprezintă confirmarea
poziţiei AGERPRES de principala sursă de informare din şi despre România, pentru
români şi pentru întreaga lume.
74

R AP OR T ANUAL 2 0 19

Biroul Comunicare, Branding
și Relații Internaționale
În anul 2019, Biroul Comunicare, Branding și Relații
Internaționale a încheiat 215 acorduri naționale și
internaţionale. Printre acestea se află acordul de cooperare
dintre AGERPRES şi Agenţia Telegrafică Albaneză (ATA), cu
scopul de a oferi o mai bună informare, prin realizarea
schimbului regulat de conţinut privind evoluţiile din cele
două ţări.
Pentru susţinerea proiectelor editoriale echipa
biroului Comunicare, Branding și Relații Internaționale a
realizat bannere dedicate.
Echipa biroului Comunicare, Branding și Relații
Internaționale a realizat și transmis o serie de comunicate
de presă, care au reflectat proiectele editoriale,
parteneriatele încheiate pentru creșterea vizibilității, dar
și evenimentele organizate de AGERPRES, cu precădere
cele dedicate marcării a 30 de ani de la Revoluția din
Decembrie 1989.

AGERPRES la 130 de ani
Pe 27 martie Agenția Națională de Presă AGERPRES
a împlinit 130 de ani de la înfiinţare. Cu această ocazie
aniversară, Agenția Națională de Presă a lansat Muzeul
AGERPRES, un proiect născut din dorința de a valorifica
și împărtăși bogatul fond documentar pe care agenția îl
deține. Muzeul AGERPRES prezintă publicului larg fotografii,
documente și informații cu valoare istorică, încadrate în
diverse perioade de timp. Toate acestea reprezintă mărturii
ale celor mai importante evenimente culturale, istorice,
economice, sportive, sociale la care reporterii și fotoreporterii
AGERPRES au luat parte negreșit. Vizitând Muzeul online,
la linkul http://muzeu.agerpres.eu/, pot fi descoperite
personalități, evenimente, obiceiuri, peisaje, detalii dintr-o
Românie de demult, dar și din cea a zilelor noastre.
Tot în contextul aniversar, echipa AGERPRES a realizat
o secțiune specială, pe site-ul public www.agerpres.ro,
#AGERPRES130, unde au fost grupate testimoniale ale
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De-a lungul anului 2019,
Biroul Comunicare,
Branding și Relații
Internaționale a făcut
cunoscute publicului larg,
precum și instituțiilor
media, din țară și din
străinătate, principalele
proiecte ale AGERPRES. Au
fost încheiate peste 200
de parteneriate și acorduri
naționale și internaționale,
de promovare reciprocă cu
instituţii publice şi ONG-uri.
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unor personalități din diferite domenii, precum diplomație, politică, economie, cultură
și sport. Mărturiile acestora confirmă profesionalismul și performanțele Agenției
Naționale de Presă, de-a lungul timpului. La secțiunea https://www.agerpres.ro/
agerpres130 pot fi urmărite mesajele aniversare transmise colectivului AGERPRES.

Agenția Națională de Presă a organizat o serie de expoziții de fotografii din Arhiva
isorică, în țară și în străinătate.
Proiectul AGERPRES, realizat pentru a marca 30 de ani de la Revoluția din
Decembrie 1989, a oferit publicului ocazia ca prin intermediul imaginilor să descopere
o parte din realităţile istoriei României.
“AGERPRES contribuie la menţinerea vie a memoriei naţionale prin expoziţiile de
fotografii pe care le realizăm pentru a marca acest mare eveniment. Imaginile sunt
adevărate mărturii, iar noi conştientizăm că ne bucurăm acum de libertate datorită
sacrificiului românilor de la Revoluţia din 1989. Este felul nostru de a ne pleca fruntea
cu respect si preţuire în faţa lor şi a măreţiei acelui moment istoric», a declarat Claudia
Victoria Nicolae, director general al AGERPRES.

Evenimentele din Decembrie
‘89, într-o expoziţie fotodocumentară AGERPRES, în
Piaţa Revoluţiei, la MNAR
Agenţia Naţională de Presă a
prezentat, cu ocazia împlinirii a 30 de
ani de la Revoluţie, o expoziţie fotodocumentară ce a cuprins 40 de panouri
cu imagini din Arhiva Fotografică
AGERPRES de la evenimentele din
Decembrie ‘89. Fotografiile au fost expuse în Piaţa Revoluţiei, pe gardul care
împrejmuieşte Muzeul Naţional de Artă al României.

Expoziție AGERPRES dedicată Revoluției din ‘89, la Muzeul Municipiului
București, Palatul Suțu
Un număr de 30 de fotografii din arhiva AGERPRES au fost expuse pe gardul
Palatului Suțu. Autorul fotografiilor este Sorin Lupșa, singurul fotoreporter de atunci
al AGERPRES, care mai lucrează la Agenția Națională de Presă.
“Acum 30 de ani, pe 21 și 22 Decembrie 1989, era ca și acum: soare! Soarele de
atunci era mult mai strălucitor. Românii de atunci au fost mult mai uniți și fericiți. 22
Decembrie 1989 a fost ziua în care am simțit cel mai profund sentiment de libertate
din viața mea”, spunea Sorin Lupșa, prezent la Palatul Suțu.
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Zeci de fotografii AGERPRES din timpul Revoluţiei, în cadrul expoziţiei
‘’Copiii noştri vor fi liberi’’
Zeci de fotografii realizate de către
fotoreporterii AGERPRES în perioada
Revoluţiei, timbre poştale, dar şi articole
din presa românească şi internaţională
dedicate evenimentelor din decembrie
1989 au făcut parte din expoziţia “Copiii
noştri vor fi liberi”, inaugurată în decembrie,
în Holul de Marmură al Facultăţii de Istorie
a Universităţii din Bucureşti.

Directorul Agenţiei Naţionale de
Presă, Claudia Nicolae, a afirmat, în
discursul său, că, în timpul Revoluţiei
din Decembrie 1989, fotoreporterii
AGERPRES şi-au făcut datoria “fără
ezitare”.

Expoziţie dedicată Revoluţiei
Române, cu imagini
AGERPRES, deschisă de Prinţul
de Wales la sediul ICR Londra
Expoziţia de fotografie “Apertures
of a Revolution. Fotografii din decembrie
1989”, organizată de Institutul Cultural
Român din Londra în par teneriat
cu Ambasada României şi Agenţia
Naţională de Presă AGERPRES, a fost
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vernisată în decembrie, în capitala Marii Britanii, de Prinţul de Wales şi ambasadorul
României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Dan Mihalache.
Expoziţia redă vizual povestea Revoluţiei Române, folosind fotografii făcute în
urmă cu 30 de ani, la Timişoara şi Bucureşti.
La eveniment au participat membri ai comunităţii româneşti din Londra,
fotoreporterul AGERPRES Sorin Lupşa, unul dintre autorii imaginilor expuse, precum
şi parteneri britanici ai Institutului Cultural Român şi ai Ambasadei României.
Ambasadorul Dan Mihalache şi Claudia Nicolae, directorul general al AGERPRES,
i-au oferit Prinţului de Wales o fotografie din expoziţie, care are mesajul “Copiii noştri
vor fi liberi”.

Expoziţia “30 de ani şi o zi revoluţia tinerilor”, vernisată la
Muzeul Naţional Cotroceni
Expoziţia “30 de ani şi o zi - revoluţia
tinerilor”, un omagiu adus eroilor martiri
care şi-au jertfit viaţa luptând pentru
libertate şi democraţie a fost vernisată
la Muzeul Naţional Cotroceni.

Expoziţie foto AGERPRES despre
Revoluţia din 1989, la Casa Sfatului
din Braşov
Expoziţia “Revoluţia Română
din Decembrie 1989 - 30 de ani”,
care cuprinde imagini din Arhiva
fotografică AGERPRES, a fost vernisată
la Casa Sfatului din Braşov, în cadrul
unui eveniment organizat de Muzeul
Judeţean de Istorie.

“ Sunt multe de spus despre
Decembrie 1989, dar cred că, folosind
aşa, un clişeu, o fotografie spune cât o
carte şi avem aici fotografii care vorbesc
foarte mult despre viaţa noastră, eroii
noştri, despre ce înseamnă România,
despre ce au vrut alţii să însemne
România, despre viitorul nostru”, a
declarat directorul MJI Braşov, Nicolae
Pepene.
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Expoziţie foto ‘Revoluţie 30’, dedicată
oraşului martir Timişoara, prezentată de
AGERPRES în Aeroportul ‘Traian Vuia’
Agenţia Naţională de Presă a marcat
Revoluţia din Decembrie 1989 şi prin expoziţiadocument, “Revoluţie 30”, deschisă în saloane
ale Aeroportului Internaţional “Traian Vuia”.
Imaginile din Timişoara au fost imortalizate
de fotoreporterul Constantin Duma.

*** Expoziţia fotografică “Aşa ne-am cucerit libertatea”, în pasajul de la
Universitate
Expoziţia “Aşa ne-am cucerit
libertatea”, conţinând imagini din arhiva
AGERPRES, a fost vernisată, în decembrie,
în pasajul de la Universitate, la câteva
sute de metri de locul unde a fost ridicată
baricada protestatarilor anticomunişti din
seara de 21 decembrie 1989.
“Aniversăm curajul celor care
atunci au luptat pentru libertatea care
astăzi ne este tuturor la îndemână. De asemenea, onorăm pe toţi cei care s-au jertfit
în acele zile pentru aceeaşi libertate. Cel mai mare credit pentru această expoziţie o
are Agenţia Naţională AGERPRES, care a pus la dispoziţia noastră o arhivă de fotografii
documentată din Revoluţia română din Bucureşti”, a declarat iniţiatorul proiectului,
membru în Colegiul Naţional al Institutului
Revoluţiei, Dan Toader.

Albumul ‘’România, momente de istorie.
90 de imagini cât 30 de ani” - un
proiect AGERPRES şi ‘’Jurnalul’’
“România, momente de istorie. 90 de
imagini cât 30 de ani” este titlul albumului pe
care Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
şi “Jurnalul” l-au oferit cititorilor, în luna
decembrie, într-un proiect de excepţie.
79

Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale

R AP OR T ANUAL 2 0 19

Albumul cuprinde fotografii memorabile ale celor mai importante evenimente
ale ultimelor trei decenii. O selecţie de fotografii marca AGERPRES, dar şi ale altor
fotoreporteri de calibru ai României, comentate şi explicate de senior-editorul “Jurnalului”
Dan Constantin.
Sorin Lupşa, Simion Mechno, Alex Tudor, Alex Micsik, Angelo Brezoianu, Mihai
Poziumschi, Cristian Nistor, Grigore Popescu, Silviu Matei, Radu Tuţă, George Călin, Nona
Jalbă, Paul Buciuta, Lucian Tudose, Viorel Lăzărescu, Artur Mustaţă, Constantin Duma,
Armand Rosenthal, Mircea Hudek, Cornel Mocanu, Ilie Bumbac, Virgil Pavel, Mihai Savu,
Codruţa Dragoescu, Andrei Popa, Bogdan Maran, Traian Negulescu, Ionuţ Anghel, Cristian
Florin Frant, Ioan Adrian Mechno, Mircea Roşca şi Cristi Merchea. Ei sunt fotoreporterii care,
de-a lungul ultimilor 30 de ani, au imortalizat istoria. Ei sunt cei care au realizat fotografii
AGERPRES, fiecare dintre ele prezentând realitatea mai bine ca o mie de cuvinte.
Primele alegeri libere de după Revoluţia din decembrie, desfăşurate pe 20 mai
1990, primirea în Academia Română, ca membru de onoare, a oceanologului francez
Jacques-Yves Cousteau, primul concert
la Bucureşti al lui Michael Jackson şi
întâlnirea lui cu copii dintr-un orfelinat,
meciurile de fotbal ale “generaţiei
de aur” la Cupa Mondială din SUA,
unde echipa României ajunge până
în sferturile de finală ale competiţiei,
prezenţa istorică la Bucureşti a Papei
Ioan Paul al II-lea, primul Suveran
Pontif care vizita o ţară majoritar
ortodoxă, şi 20 de ani mai târziu vizita
în ţara noastră a Papei Francisc, vizitele la Bucureşti ale preşedinţilor americani Bill
Clinton (în 1997) şi George W. Bush (în 2002), întoarcerea acasă, după 55 de zile, a celor
trei jurnalişti români răpiţi în Irak, denominarea monedei naţionale, momentul aderării
României la UE, Summitul NATO de la Bucureşti, inaugurarea Arenei Naţionale, tragedia
de la Colectiv, funeraliile Regelui Mihai, primul
Grand Slam al Simonei Halep, câştigat la
Paris, protestele de la 10 august, Reuniunea
informală a Consiliului UE de la Sibiu. Acestea
sunt doar câteva dintre momentele surprinse
de fotoreporterii AGERPRES în cei 30 de ani
de istorie trăită.
Dincolo de povestea României în cei 30
de ani, fiecare imagine are propria ei istorie.
Şi mai sunt şi poveştile fotoreporterilor
AGERPRES care au trăit, imortalizat şi transmis
mai departe generaţiilor următoare “bucăţile
de timp” prezentate în album.
Expoziţia “Revoluţia din Decembrie 1989
- 30 de ani” a fost expusă la Ministerul de
Interne, cu ocazia Zilei Porţilor Deschise.
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“Revoluţia română. 30 de ani de libertate”, expoziţie organizată la
Ateneul Român, de Guvernul României

Guvernul a marcat pe 22 decembrie
30 de ani de la Revoluţia din Decembrie
‘89 printr-un eveniment la Ateneul
Român unde a avut loc și vernisajului
expoziţiei de fotografie “Revoluţia
română. 30 de ani de libertate”, cu
imagini din arhiva istorică AGERPRES.

Fotografii din arhiva istorică a AERPRES expuse la Fortul 13 Jilava
Fortul 13 Jilava a fost deschis pentru o zi, la data de 22 decembrie. Imaginile
suprinse de fotoreporterii AGERPRES din timpul Revoluţiei din Decembrie 1989, filmul
documentar dar şi celulele deschise special pentru a marca 30 de ani de la eveniment
şi amintirile revoluţionarilor, i-au impresionat pe cei prezenţi la manifestare.

Expoziţie de fotografie din
arhiva AGERPRES, în premieră
la Salina Praid
O expoziţie de fotografie, cu
imagini din arhiva istorică AGERPRES,
precum şi din proiectul “România:
Evoluţie”, a fost vernisată în iulie, la
Salina Praid, în prezenţa directorului
general al Agenţiei Naţionale de Presă,
Claudia Nicolae, a prefectului judeţului Harghita, Jean-Adrian Andrei, şi a directorului
general al Salinei Praid, Seprodi Zoltan.
Pentru AGERPRES reprezintă o premieră organizarea unei expoziţii într-o salină,
dar şi o dovadă a faptului că Agenţia Naţională de Presă îşi continuă menirea de a
aduce informaţia direct către publicul larg. Salina Praid este vizitată, în decursul unui
an, de aproximativ 400.000 de persoane, iar în sezonul de vară numărul celor care
intră în incinta salinei ajunge până la 2.500-3.000/zi.

Expoziţie ,,Natura în imagini AGERPRES,, la Folk Rock Fest Piatra Craiului
Expoziția a reprezentat o premieră în cadrul Folk Rock Fest Piatra Craiului 2019,
festival ce s-a desfășurat în perioada 15-17 august la Zărnești. 30 de planşe, cu
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fotografii realizate în zonele sălbatice
ale României: de la versanți impozanți,
la firul ierbii în detaliu, de la sălbăticie,
la delicatețe. Pentru a realiza cele
mai bune cadre, fotografii AGERPRES
au stat fie la câțiva metri de subiect,
chiar dacă acesta era un urs, fie s-au
folosit de ultimele dotări tehnologice,
folosind drona pentru vederi aeriene
excepționale.
Pe lângă această selecție, a fost amenajată și o zonă de fotografii de arhivă ale
AGERPRES, care au condus sutele de vizitatori spre o călătorie în timp.

Expoziţie de fotografie din arhiva AGERPRES, la Sfântu Gheorghe, în
cadrul Festivalului VISOR
Câteva dintre cele mai valoroase şi inedite fotografii din arhiva Agenţiei Naţionale
de Presă AGERPRES, care surprind personalităţi şi evenimente importante din istoria
ţării, au fost expuse la Sfântu Gheorghe, în cadrul Festivalului de artă fotografică din
Ținutul Secuiesc VISOR.
Directorul general al AGERPRES,
Claudia Nicolae, a declarat, la vernisaj,
că în arhiva agenţiei există peste 4,5
milioane de fotografii realizate de
jurnaliştii şi fotoreporterii instituţiei, din
1927 şi până în prezent, iar evenimentul,
asemenea altora organizate în ultimii
ani, îşi propune să le pună în valoare
şi să le aducă în atenţia publicului larg.

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării - partener “RESTART”
alături de AGERPRES și MediaSind
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (Universitatea din București) a
devenit partener oficial în cadrul Proiectului „ReStart” - pentru un jurnalism de calitate,
prin semnarea Acordului de parteneriat cu Agenția Națională de Presă AGERPRES și
Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind. Documentul, semnat de cele trei părți,
se adresează studenţilor din cadrul FJSC, ce vor să se implice în promovarea unui
jurnalism de calitate.
Proiectul „ReStart” – pentru un jurnalism de calitate a fost lansat luna mai 2016,
de către SRJ MediaSind, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertăţii Presei, fiind inspirat de
conceptul The Ethical Journalism Initiative promovat de Federaţia Internaţională a
Jurnaliştilor. În acest timp, studenţii au fost familiarizaţi de către specialişti AGERPRES
şi MediaSind cu principiile profesiei de jurnalism şi cu normele Codului Deontologic
al Jurnalistului. Având un real succes, proiectul a fost implementat în mai multe
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universităţi, precum: Universitatea Danubius Galați (unde s-a lansat proiectul pilot),
Universitatea “Ovidius” din Constanţa, Universitatea din Craiova, Universitatea “Aurel
Vlaicu” din Arad, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova - ULIM, Universitatea
de Studii Europene din Moldova.

AGERPRES - Furnizor al Casei Regale a României pentru ştiri, fotografii şi
monitorizare de presă
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit, în luna iunie, în cadrul unei ceremonii
desfăşurate la Palatul Elisabeta, statutul de Furnizor al Casei Regale a României.
Potrivit brevetului, înmânat directorului general al AGERPRES, Claudia Nicolae,
de către principele Radu, „timp de trei ani, Agenţia Naţională de Presă primeşte
calitatea de Furnizor al Casei Regale a României, pentru fluxul de ştiri, servicii
fotografice şi monitorizare presă, pe
baza recomandării făcute Majestăţii
Sale şi Familiei Regale de către comitetul
particular de experţi şi în temeiul livrării
de servicii către Casa Regală de mai
bine de un an de zile”.
„ AGERPRE S es te o prezenţă
remarcată şi remarcabilă în informarea
corectă a opiniei publice prin transmiterea
de informaţii în condiţii de transparenţă,
în beneficiul societăţii româneşti în
ansamblul său”, arătat Casa Regală.
De asemenea, AGERPRES a încheiat o serie de parteneriate media: partener media
al TVR pentru evenimentul cultural “Cerbul de Aur 2019”, partener media al Festivalului
Internațional „George Enescu”, al Operei Naţionale Bucureşti, Operei Naţionale Române
Timişoara, Asociaţiei Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret Sighişoara cu ocazia
organizării celei de-a XVII-a ediţii a ProEtnica - Festivalul Intercultural Sighişoara, al
Uniunii Armene din România cu ocazia organizării Festivalului Strada Armenească,
partener al Uniunii Elene din România, al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, al
Universităţii Dunărea de Jos, al Muzeului Naţional Cotroceni.
AGERPRES a fost partener al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și
Civilizația Levantului. Asocierea părţilor a avut loc în vederea promovării Arhivei
Fotografice AGERPRES și a fluxului de fotografie, cu ocazia realizării, de către ISACCL, a
unui album destinat vizitei Papei Ioan Paul al II-lea ]n Romania. Albumul nu se referă
numai la cele trei zile propriu-zise ale vizitei Sfantului Pontif în România, el prezentând
atât premisele, cât și consecințele acesteia.
AGERPRES a promovat, în calitate de partener media, numeroase evenimente
artistice, cum ar fi: concertul susţinut de artistul Bryan Adams, de Lenny Kravitz, de
Tom Jones, concertele trupei Deep Purple, precum şi spectacolele: “Vienna Crystal
Christmas”, musicalul “Mamma Mia” şi “My Fair Lady”, filmele: “Touch me not”, “Maria,
Regina României”.
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Obiectivele 2020
În anul 2020, Biroul Comunicare, Branding și Relații Comunicare își propune:
yy organizarea și promovarea unor expoziții fotografice tematice, de
arhivă, dar și din fluxul foto, în România și în străinătate, referitoare la:
femeile de succes din România, mineriada din 1991, eveniment muzicale
de marcă etc;
yy realizarea unor broșuri tematice dedicate frumuseţilor României
yy promovarea celor mai noi imagini realizate de fotoreporterii AGERPRES,
dar și a imaginilor de arhivă pe contul de Instagram – 100 de România;
yy promovarea proiectelor editoriale ale agenției;
yy creșterea vizibilității agenției prin încheierea de noi parteneriate media
pe plan intern și extern.
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Direcția Tehnică-Logistică
Activitatea I.T.
Pornind de la premisa continuităţii în livrarea de
informaţii către clienţii finali, Serviciul Tehnic-IT a asigurat
pe parcursul anului 2019 buna desfăşurare a activităţii
legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţii.
S-a avut în vedere administrarea şi întreţinerea
echipamentelor hardware (computere, ser vere,
imprimante, scannere, echipamente de rețea), dar şi
asigurarea software-ului pentru activităţile de presă şi
transmiterea informaţii către clienţi.
Pentru acestea, Serviciul Tehnic-IT a efectuat activităţi
programate de întreţinere a echipamentelor hardware,
activităţi ce constau în verificarea lunară a logurilor
furnizate de echipamente, monitorizarea jurnalelor/
alertelor informatice legate de echipamente precum şi
update-uri de versiuni software a programelor ce rulează
pe aceste echipamente.
S-a urmărit şi verificat permanent nivelul implementărilor
şi întreţinerii politicilor de securitate informatică la nivelul
instituţiei prin monitorizarea permanentă a posibilelor
încălcări ale politicilor de securitate, a administrării
permisiunilor de acces la echipamente şi resurse informatice,
a monitorizării reţelei informatice cu ajutorul unui sistem de
filtrare a datelor şi a programelor antivirus.
Totodată, s-a avut în vedere şi achiziționarea unor
echipamente performante pentru suplimentarea celor
deja existente/înlocuirea unor echipamente depășite
din punct de vedere fizic și moral, care să ţină pasul cu
dezvoltarea tehnologică în domeniu. S-au achiziţionat,
astfel, două echipamente de stocare a datelor pentru
serviciile de monitorizare de presă, pentru serviciile de
arhivare electronica a buletinelor RADOR/AGERPRES, dar şi
pentru arhiva fotografică istorică a AGERPRES / ROMPRES.
Personalul Serviciului Tehnic-IT a monitorizat
efectuarea copiilor de siguranţă ale datelor (back-up zilnic
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- incremental şi lunar - complet) pentru echipamentele si programele informatice
vitale funcţionării instituţiei: serverele care găzduiesc pagina de internet a agenţiei,
aplicațiile jurnalistice, aplicaţia de monitorizare a presei, echipamentele de stocare
pentru fișierele foto şi video, serverul de mail, serverulul bazei de date MYSQL/
MariaDB);
A fost dezvoltată Aplicaţia Jurnalistică AGERPRES prin adăugarea unei noi facilităţi
care permite scanarea la o rezolutie foarte bună şi OCR-izarea buletinelor de ştiri
RADOR/AGERPRES, cu o vechime chiar şi de 80 de ani, precum si stocarea acestora
pe echipamente noi, performante și sigure.
Prin această digitalizare şi clasificare a ştirilor pe baza anumitor criterii (titlu, dată, oră,
filă, sursă RADOR, Buletine de ştiri interne, Buletine de ştiri externe) se obţine o diversificare
a serviciilor oferite de agenție, valorificând la un nivel mai înalt informaţia deţinută.
Au fost dezvoltate pagini web pentru evenimente speciale: alegeri europarlamentare
2019 şi alegeri prezidentiale 2019, pagini web pentru promovarea produselor noi
AGERPRES (muzeu.agerpres.eu), precum şi pagini pentru cele mai importante proiecte
editoriale - #Bucureşti560, #Agerpres130 etc.
În paralel, s-a continuat cu:
zz Optimizarea conexiunilor de acces la internet (atât cea principală, cât
și cea de back-up), folosirea unei conexiuni BGP, pentru a permite
o difuzare sigură și garantată a tuturor produselor AGERPRES (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.
zz Gestionarea adreselor de e-mail – implementare serviciu IMAP (push mail)
zz Eficientizarea sistemului de telecomunicații mobile prin:
yy achiziționarea unor terminale care să permită conectarea rapidă
la internet pentru transfer de date, accesarea paginilor WEB şi a
serviciilor de poștă electronică;
yy îmbunătățirea abonamentelor mobile astfel încât să permită un
volum crescut de date la viteze mari de transfer şi acoperire 4G+
la nivel naţional cât mai extinsă
zz Acordarea în mod permanent de asistenţă tehnică informatică pentru
rezolvarea problemelor semnalate de angajaţii AGERPRES în operarea
platformelor hardware şi software (peste 500 de probleme au fost
semnalate prin intermediul modulului dedicat Help Desk, la care se
adaugă cele semnalate personal, telefonic sau pe e-mail).
yy s-au rezolvat prin intermediul conexiunilor remote (acces la
distanţă) diverse probleme întâmpinate de utilizatorii computerelor
portabile ale agenției: disfuncționalități ale aplicației jurnalistice,
mail, devirusări, instalări de programe etc.;
yy înlocuire de consumabile la echipamentele periferice;
yy setări ale sistemelor de operare sau ale aplicaţiilor specifice.
zz Acordarea de asistenţă tehnică informatică pentru redactorii acreditați
la diverse evenimente de importanță națională sau internațională;
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zz Participarea cu personal de specialitate la activităţile de achiziţii derulate
în domeniile IT şi comunicaţii:
yy s-au întocmit studii de piață, proiecte și referate de necesitate
pentru achiziţionarea de echipamente performante care să
asigure stocarea datelor existente, cât și ale celor estimate pentru
următoarea perioadă;
yy s-au efectuat inventare proprii serviciului, vizând evidenţa
caracteristicilor tehnice ale dotărilor informatice şi necesităţile
de dezvoltare ale acestora, întocmind referate, caiete de
sarcini şi note estimative pentru bunul mers al achiziţiilor ce
ţin de domeniul informatic (mentenanţă softuri, achiziţionare
echipamente IT).
Toate aceste măsuri întreprinse au permis ca AGERPRES să îşi menţină un nivel
ridicat de dotare tehnică.
Personalul de specialitate din cadrul Serviciului Tehnic-IT a participat ca membru
activ în cadrul comisiilor de inventariere şi a comisiilor de casare constituite la nivelul
instituţiei.
Trebuie menţionat că activitatea IT este susţinută de numai doi angajaţi 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.
Cu toate că în anul 2019 AGERPRES a organizat trei concursuri pentru angajarea de
personal cu pregătire în domeniul IT, nu a fost depus nici măcar un dosar de participare.

Activitatea de achiziţii publice
Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii instituţiei şi în conformitate cu
prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice, pe parcursul anului 2019, s-au derulat
o serie de activităţi specifice privind prioritizarea şi iniţierea proceselor şi procedurilor
de atribuire a contractelor de achiziţii publice, finanţate în majoritate din bugetul de
venituri proprii, dar şi din bugetul de stat, încadrate la Titlurile Cheltuieli cu Bunuri şi
servicii şi Cheltuieli de capital.
Procedurile de achiziții de bunuri, servicii sau lucrări desfăşurate în anul 2019 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) pe baza Referatelor de necesitate şi în conformitate cu Programul
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2019.
Personalul serviciului a desfăşurat următoarele activităţi specifice, ce decurg din
legislaţia privind achiziţiile publice:
zz centralizarea referatelor de necesitate de bunuri, servicii şi lucrări
întocmite de compartimentele instituţiei, în vederea întocmirii
Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2019;
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zz întocmirea notelor justificative privind actualizarea Programului Anual
al Achizițiilor Publice pentru anul 2019, pe parcursul anului, potrivit
alocaţiilor bugetare şi solicitărilor primite în conformitate cu necesitățile
apărute;
zz acordarea asistenţei de specialitate către compartimentele instituţiei
pentru probleme legate de modul de întocmire a referatelor privind
necesarul de bunuri servicii şi lucrări și a caietelor de sarcini;
zz realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii, lucrări necesare bunei funcţionări
a agenţiei.
În cadrul proceselor sau procedurilor de achiziţii au fost desfăşurate următoarele
acţiuni:
zz 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;
zz s-au achiziționat prin SEAP produsele/serviciile/lucrările necesare în
vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor;
zz au fost întocmite Rapoartele procedurilor în urma finalizării evaluării
ofertelor, precum și Notele de evaluare a ofertelor în cazul achizițiilor
directe;
zz au fost elaborate și transmise către operatorii economici participanți,
comunicările privind rezultatul procedurilor de achiziţie și a cumpărărilor
directe;
zz au fost redactate contracte de achiziție publică, acorduri-cadru de servicii
şi contracte subsecvente;
zz 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.
În vederea respectării principiului transparenței, în anul 2019, AGERPRES a a iniţiat
şi derulat achiziţii directe şi proceduri de atribuire prin intermediul Sistemului informatic
colaborativ pentru mediu performant de desfăşurare al achiziţiilor publice - SICAP,
pentru achiziţionarea următoarelor bunuri, servicii şi lucrări:
zz
zz
zz
zz

servicii de curățenie;
servicii de pază;
servicii de medicina muncii;
servicii de mentenanţă pentru sistemul informatic de editare şi
transmitere a ştirilor şi materialelor de presă;
zz servicii de mentenanţă pentru echipamentele hardware de importanţă
vitală pentru buna funcţionare a instituţiei;
zz servicii de dezvoltare a sistemului informatic de editare şi transmitere
a ştirilor şi materialelor de presă;
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servicii de mentenanţă pentru aplicaţiile financiar - contabile;
servicii de mentenanţă pentru sistemul de securitate;
servicii de acces la reţeaua INTERNET;
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/carduri de carburant;
încheierea poliţelor de asigurare a autovehiculelor etc.

Pe parcursul anului 2019 a continuat derularea acordurilor-cadru încheiate în anul
2018, pentru serviciile de telefonie mobilă și fixă şi pentru serviciile de transport aerian
pentru angajaţii instituţiei care se deplasează în misiune oficială în ţară sau în străinătate,
prin încheierea contractelor subsecvente şi publicarea acestora pe site-ul e-licitatie.ro
Având în vedere obligativitatea derulării centralizate a achizițiilor de produse și
servicii necesare instituțiilor publice prin Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate,
s-au întocmit şi transmis formularele solicitate în vederea derulării achiziţiei centralizate
de hârtie pentru copiator.
Personalul din cadrul Serviciului Logistic a participat în comisii de evaluare în
cadrul procedurilor de achiziții publice derulate.
În anul 2019, 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, fără obiecţiuni.
Precizăm că 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 operaţiuni:
zz întocmirea Notelor de recepţie (NIR) şi a Proceselor-verbale de recepţie a
materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe achiziţionate de
instituţie şi înregistrarea acestor bunuri în programul informatic de gestiune;
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zz depozitarea bunurilor (materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe) în
magaziile instituţiei în condiţii de siguranţă, pentru a evita degradarea
sau deteriorarea acestora;
zz procesarea bonurilor de consum pentru materiale, obiectelor de inventar
şi mijloacelor fixe în sistemul informatic de gestiune;
zz urmărirea utilizării judicioase a bunurilor gestionate, prin eliberarea
acestora din magazie numai către persoanele sau compartimentele
pentru care au fost achiziţionate şi în limita cantitativă aprobată.
În urma inventarierii anuale nu s-au constatat plusuri sau minusuri la materialele,
obiectele de inventar şi mijloacele fixe aflate în magaziile instituţiei.

Activitatea de transport
Activitatea de transport este coordonată de Serviciul Administrativ - Auto.
În anul 2019, 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 au fost folosite, pentru deplasări în Bucureşti şi în ţară ale
personalului instituţiei şi a echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor agenţiei.
Activitatea de transport a fost riguros urmărită, prin aprobarea alimentării
autoturismelor cu carburant în funcţie de programul săptămânal de transport, prin
întocmirea la timp a Fișelor Activității Zilnice pentru fiecare autoturism, prin urmărirea
completării corecte a Foilor de parcurs, respectându-se astfel principiului economicităţii,
eficienţei şi eficacităţii în utilizarea judicioasă a resurselor (autoturisme, carburant,
conducători auto).
Astfel, consumurile de carburanţi s-au încadrat în cota lunară de consum stabilită,
aprobată prin Ordin al directorului general, potrivit legislației in vigoare şi a procedurilor
operaționale stabilite prin Sistemul de Management Integrat.
Asigurarea funcționării continue a autoturismelor a fost realizată prin:
zz efectuarea lucrărilor de întreținere periodică și a reparațiilor programate
pentru fiecare autoturism (achiziționarea de piese auto, materiale de
întreținere și curățare);
zz efectuarea reviziilor tehnice şi a inspecțiilor tehnice periodice;
zz pregătirea specifică a autoturismelor pentru circulație în funcţie de
anotimp (schimburi de ulei, dotarea autoturismelor cu anvelope de
iarnă/vară);
zz încheierea de polițe de asigurare auto obligatorii (RCA) și facultative
(CASCO) pentru autoturismele din dotare;
zz asigurarea de roviniete pentru autoturisme;
zz stabilirea necesarului de carburant auto pe baza consumurilor aprobate
şi iniţierea din timp a Referatului de necesitate.
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Activitatea administrativă
Misiunea constă în executarea lucrărilor de întreținere a instalațiilor şi a bunurilor
de uz general din dotarea instituției.
Principalele obiective sunt:
zz menținerea stării de funcționalitate a spaţiilor în care îşi desfăşoară
activitatea angajaţii de la sediul central al AGERPRES;
zz gospodărirea rațională a energiei electrice;
zz urmărirea asigurării serviciului de curățenie în clădirea în care își
desfășoară activitatea salariații instituției, în conformitate cu prevederile
contractului încheiat cu prestatorul de servicii;
zz urmărirea asigurării serviciului de pază la intrarea în sediul instituției,
în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu prestatorul de
servicii;
zz urmărirea derulării contractelor privind furnizarea utilităților de apă,
energie electrică, gaze naturale, salubritate în vederea achitării facturilor
de utilități la termenul stabilit;
zz asigurarea bunei funcţionări a aparatelor de aer condiţionat din birourile
instituţiei;
zz organizarea şi desfăşurarea activităţii de întreţinere, reparare a
mobilierului în vederea unei bune desfăşurări a activităţii angajaţilor;
zz urmărirea reparării, prin personal propriu sau la centre specializate, a
mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției;
zz participarea la recepția serviciilor sau lucrărilor;
zz întocmirea în timp util a referatelor de necesitate privind întreţinerea
spaţiilor aparținând instituției, urmărirea derulării contractelor privind
lucrările de reparații curente și participarea la recepția acestora;
zz asigurarea funcționării aparatelor de aer condiționat din sediul instituţiei;
zz preluarea facturilor de utilități, înregistrarea, semnarea pe ştampila
”CERTIFICAT ÎN PRIVINŢA REALITĂŢII, REGULARITĂŢII ŞI LEGALITĂŢII” şi
transmitere la plată;
zz ţinerea evidenţei spaţiilor ocupate de corespondenţii judeţeni;
zz urmărirea derulării contractului cu compania de telefonie mobilă, prin
trimiterea solicitărilor privind activarea/suspendarea/cesionarea/
trecerea numerelor pe prepaid/activări de roaming.
În anul 2019 AGERPRES a implementat un Sistem de supraveghere video pe
căile de acces, holuri şi alte zone cu risc ridicat, de detecţie a efracţiei pe zonele
de expunere sau depozitare valori, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 301/2012
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind
paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Un obiectiv major al anului 2019, pe care Agenția Națională de Presă AGERPRES
l-a trecut cu succes a fost auditul de supraveghere pentru sistemul integrat de
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management calitate - mediu - sănătate implementat în cadrul instituţiei noastre,
în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 şi 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.

PERSPECTIVE
Având în vedere noile tehnologii din domeniul IT, dar şi cerinţele clienţilor,
AGERPRES are în vedere implementarea unui nou portal, performant, care să răspundă
nevoilor abonaţilor, precum şi creşterii volumului de informații şi fotografii transmise
de Agenţia Naţională de Presă, în cadrul general al asigurării dreptului la informare.
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Direcţia
Resurse Umane - Salarizare
Obiectivele urmărite de colectivul Direcţiei Resurse
Umane - Salarizare au fost:
yy creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;
yy reducerea fluctuaţiei personalului;
yy dezvoltarea şi consolidarea aptitudinilor
personalului prin asigurarea permanentă
de oportunităţi de evoluţie personală;
yy elaborarea de proceduri pentru îmbunătăţirea
activităţii compartimentului;
yy gestionarea forţei de muncă, prin luarea în
calcul a nevoilor fiecărui angajat;
yy asigurarea de oportunităţi egale pentru toţi.
Activitatea direcţiei s-a desfăşurat în anul 2019, în
condiţiile restrictive impuse de Ordonanţa de Urgenţă
nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene. Astfel, prin derogare de la unele
prevederi ale Legii-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea
personalui plătit din fondurile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, cuantumul unor elemente ale
sistemului de salarizare s-a menţinut cel mult la nivelul
cuantumului acordat pentru luna decembrie 2018. De
asemenea, numărul maxim de posturi care s-a finanţat din
fonduri publice în anul 2019 s-a stabilit de către ordonatorii
de credite astfel încât să se asigure plata integrală a
drepturilor de natură salarială acordat în condiţiile legii, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.
Măsurile de construcţie bugetară adoptate la nivel
naţional care restricţionează plata orelor suplimentare
au fost 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.
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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 2019 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.
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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.
În privinţa salarizării, s-a acordat o majorare a salariului de bază cu ¼ din diferenţa
dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022 şi cel din luna decembrie 2018.
De asemenea, personalul instituţiei a beneficiat în anul 2019 de indemnizaţie de
hrană şi vouchere de vacanţă.
Plecând de la premisa că numai prin angajarea unor oameni competenţi, tineri,
dinamici, cu reale aptitudini pentru activitatea specifică unei agenţii de presă, 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.
Astfel, au fost organizate 19 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante sau
temporar vacante, toate posturi de execuție, 16 în sfera editorială și trei în cea administrativă,
care s-au finalizat cu angajarea unui număr de șase persoane - cinci redactori și un expert.
Totodată, s-au organizat 16 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.
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 al competenţei pentru realizarea atribuţiilor postului la nivelul calitativ
necesar îndeplinirii obiectivelor compartimentului şi instituției. Competenţa s-a măsurat
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:
yy convenirea asupra posturilor vacante autorizate, împreună cu conducerea
compartimentului responsabil, asigurând aducerea la zi a fişei postului.
yy convenirea asupra condiţiilor de angajare, calificărilor, experienţei în
activitate, specifice postului.
yy asigurarea elaborării unei „specificaţii privind candidatul” şi a stabilirii
unor criterii preferenţiale.
yy 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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yy plasarea anunţului, organizarea testelor, asigurarea că potenţialii solicitanţi
sunt pe deplin informaţi în legătură cu locul şi modul de depunere a cererii.
yy 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:
yy competiţia deschisă, prin accesul liber de participare la concurs sau
examen a oricărei persoane care îndeplinea condiţiile cerute de lege
pentru ocuparea postului vacant;
yy selecţia în funcţie de competenţa psiho-socio-profesională, prin
stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea posturilor vacante
exclusiv pe baza rezultatelor obţinute;
yy asigurarea transparenţei prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi
a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului;
yy 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.
Folosirea eficientă a potenţialului uman existent în agenţie a constituit pentru
conducerea instituţiei un obiectiv prioritar şi în anul 2019. Astfel, Consiliul Director a analizat
şi aprobat modificarea organigramei, în scopul valorificării optime a potenţialului instituţiei.
Formarea continuă sau perfecţionarea resurselor umane, condiţie esenţială pentru
reuşita angajaţilor în activitatea profesională, menţinerea eficacităţii lor şi creşterea
şanselor de mobilitate, a stat în atenţia Direcţiei Resurse Umane - Salarizare.
Bazându-se pe acest principiu Direcţiei Resurse Umane - Salarizare s-a concentrat
pe dezvoltarea carierei angajaţilor agenţiei, prioritare fiind următoarele obiective:
yy dezvoltarea unei organizaţii flexibilă şi dinamică, capabilă să răspundă
obiectivelor strategice;
yy îndrumarea şi susţinerea angajaţilor competitivi pentru atingerea
obiectivelor personale în funcţie de potenţial, nevoile şi aspiraţiile
acestora în cadrul agenţiei;
yy elaborarea unui program de instruire şi formare profesională care să
cuprindă toate formele de dezvoltare a unor competenţe profesionale
(formale, non-formale, informale).
Astfel, învăţarea şi perfecţionarea continuă a fost o componentă a culturii
organizaţionale şi angajaţii instituţiei, în anul 2019, au urmat cursuri de perfecţionare
profesională organizate de instituţii de prestigiu, în următoarele domenii: jurnalism,
video, prevenire şi protecţie, control intern managerial, financiar, resurse umane,
salarizare, protecţia datelor cu caracter personal.
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La data de 31 decembrie 2019 Agenţia Naţională de Presă AGERPRES avea ocupate
295 posturi, dintre care 274 posturi de studii superioare şi 21 posturi de studii medii.
Din punct de vedere a repartizării personalului pe activităţi, personalul redacţional
şi tehnic redacţional reprezenta 81,69% din totalul posturilor ocupate (241 de salariaţi).
La data de 31 decembrie 2019 ponderea posturilor de conducere în totalul
posturilor din Agenţia Naională der Presă AGERPRES era de 9,49%.
82 %

5%

Personal redacțional

Financiar
5%
Tehnic
3%
Administrativ
2%

2019

Marketing
3,95 %
Mass-media locale
3,95 %
Mass-media locale

repartizarea salariaților pe activități

Personalul agenţiei este un personal relativ tânăr, dacă luăm în considerare faptul
că 56% dintre salariaţii agenţiei au sub 45 ani, dintre care 14% au sub 35 de ani, ceea
ce oferă agenţiei dinamism şi posibilităţi reale de dezvoltare în următorii ani. Personalul
instituţiei era format, la 31 decembrie 2019, din 171 femei (58%) şi 124 bărbaţi (42%).
42 %

44 %

36 - 45 ani

peste 45 ani

2019

14 %
sub 35 ani

repartizarea personalului pe categorii de vârstă

Printre obiectivele principale ale Direcţiei Resurse Umane - Salarizare se regăsesc,
pentru anul 2020, preocuparea susţinută de concentrare a capacităţilor şi eforturilor
individuale în vederea realizării eficiente a obiectivelor agenţiei, precum şi continuarea
aplicarii unor programe de recrutare şi de formare şi perfecţionare profesională în
scopul pregătirii salariaţilor pentru evoluţia viitoare a instituţiei şi atingerea unui
maxim de performanţă în realizarea muncii lor.
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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:

yy Contul de Execuţie bugetară la 31 decembrie
2019
yy Bilanţul Contabil la 31 decembrie 2019
yy Contul de Rezultat patrimonial la 31
decembrie 2019
yy Fluxurile de trezorerie la 31 decembrie 2019
yy Anexe la Situaţiile Financiare la 31.12.2019

Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la 31
decembrie 2019, precum şi Contul de Execuţie Bugetară
la finele anului 2019, 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 şi a
Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 1/2020.
Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza balanţei de
verificare sintetice şi analitice întocmite la 31.12.2019 şi a
registrului-inventar în care sunt evidenţiate rezultatele
inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv.

EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2019
Pentru anul 2019, Agenţia Naţională de Presă
AGERPRES a avut aprobat - în baza Legii nr. 50/2019 - un
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buget iniţial în sumă totală de 24.853 mii LEI, la Capitolul 67 «Cultură, recreere şi
religie» Subcap. 50 «Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei», din care la:
yy 		
yy 		

Cap. 6701 - buget de stat: suma de 22.003 mii LEI;
Cap. 6710 - venituri proprii: suma de 2.850 mii LEI.

La rectificarea bugetară conform OG. nr. 12 / 2019, pentru Cap. 67.01.50, prevederile
bugetare iniţiale aprobate pentru AGERPRES au fost majorate cu suma de 2.900 mii
LEI, la Titlul 10 «Cheltuieli de Personal» .
Pentru sursa de finanţare din venituri proprii Cap. 67.10.50, la partea de venituri
proprii, prevederile bugetare au fost majorate cu suma de 500 mii LEI reprezentând
Sume utilizate din excedentul anului precedent, iar la partea de cheltuieli au fost
majorate cu suma de 600 mii LEI, prevederile bugetare la Titlul „Bunuri şi Servicii”
şi diminuate cu suma de 100 mii LEI la Titlul «Cheltuieli de Capital». Utilizarea
excedentului a fost necesară pentru achitarea la bugetul statului a regularizărilor
de impozit pe profit , aferente anilor 2016 – 2018 şi pentru plata TVA–ului lunar
curent datorat de către AGERPRES la bugetul statului, în ultimele 4 luni ale anului
2019.
La rectificarea bugetară conform OUG. nr. 71 /2019, pentru sursa de finanţare
buget de stat Cap. 67.01.50, bugetul AGERPRES a fost diminuat cu suma de 680 mii
LEI prin:
yy reducerea cu suma de 500 mii LEI la Titlul 10 Cheltuieli de Personal,
reprezentând economia realizată la cheltuielile salariale în anul 2019;
yy reducerea cu suma de 200 mii LEI la Titlul 20 Bunuri şi Servicii, rezultată
din economia la plăţile către agenţiile internaţionale de presă, in anul
2019;
yy majorarea cu suma de 20 mii LEI la Titlul 59 Alte Cheltuieli - sume
aferente persoanelor cu handicap neîncadrate.
Pentru Cap. 67.10.50, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli,
prevederile bugetare au rămas nemodificate, faţă de rectificarea bugetară anterioară.
Obiectivele Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES sunt centralizate în Programul
”Culegerea, prelucrarea şi transmiterea informaţiei şi fotografiei de presă”.
Acestea au vizat în anul 2019:
zz Creşterea gradului de informare asupra evenimentelor interne şi
internaţionale;
zz Asigurarea culegerii, redactării şi transmiterii ştirilor şi fotografiilor
de presă pentru transmiterea promptă de ştiri corecte şi profesionist
redactate;
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zz 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);
zz Dezvoltarea de noi servicii media pe suport electronic, multimedia,
audio, video;
zz Dezvoltarea activității Redacției Foto-Video și creşterea importanţei
segmentului video în cadrul fluxului general de informaţii furnizat
de agenţie;
zz Îmbunătăţirea și diversificarea conţinutului materialelor de presă prin
promovarea de proiecte jurnalistice din domenii de larg interes;
zz Acoperirea media a evenimentelor legate de Preşedinţia Consiliului
Uniunii Europene şi dezvoltarea fluxului de fotografie, în baza
parteneriatelor încheiate cu MAE;
zz Dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor agenţiilor de presă
europene;
zz Păstrarea si consolidarea portofoliului actual de clienţi şi creşterea
încasărilor din vânzarea produselor AGERPRES, pentru realizarea
veniturilor proprii programate prin buget, și prin adaptarea la realitatea
economică actuală;
zz Extinderea zonei de acoperire şi cooperare în domeniul fotografiei,
textului de presă și video;
zz Valorificarea editorială a ştirilor, a imaginilor și materialelor documentare
din arhiva AGERPRES;
zz Îmbunătăţirea şi dinamizarea fluxului de informaţii AGERPRES în limba
engleză şi în limba maghiară, prin transmiterea celor mai importante
ştiri din toate domeniile, însoţite de fotografii şi chiar de materiale
video, reportaje, interviuri care să reflecte imaginea obiectivă a
realităţii româneşti;
zz Creşterea vizibilităţii AGERPRES, îmbunătăţirea standardelor
jurnalistice și consolidarea imaginii create prin participarea la diverse
evenimente naţionale și internaţionale şi prin dezvoltarea unor noi
proiecte foto și video.
Finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii ale AGERPRES, în anul 2019, s-a
realizat în procent de 90 % de la bugetul de stat şi în procent de 10 % 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 2019, credite bugetare în valoare totală de 24.106.000
LEI, repartizate pe titluri de cheltuieli, pentru care Contul de execuţie bugetară la
data de 31.12.2019, se prezintă astfel:
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- lei CAP.
67.01
TITLUL

Prevederi
bugetare
iniţiale
2019

Prevederi
bugetare
definitive
2019

Credite
deschise
2019

Plăţi
efective
2019

Procent de
realizare
Buget
(%)

1

2

3

4

5

6=5/3

24.223.000

24.106.000

23.688.807

97,8 %

Subcap
50
0

CHELTUIELI
670150 BUGET DE STAT 22.003.000
TOTAL
01

CHELTUIELI
CURENTE

21.978.000

24.198.000

24.092.000

23.707.799

98 %

10

CHELTUIELI DE
PERSONAL

18.850.000

21.250.000

21.249.000

20.985.204

98,8 %

20

BUNURI ŞI
SERVICII

2.905.000

2.705.000

2.600.000

2.483.145

91,8 %

55

ALTE
TRANSFERURI

18.000

18.000

18.000

16.936

94 %

59

ALTE
CHELTUIELI

205.000

225.000

225.000

222.514

99 %

70

CHELTUIELI
CAPITAL

25.000

25.000

14.000

13.809

55,2 %

71

ACTIVE
NEFINANCIARE

25.000

25.000

14.000

13.809

55,2 %

85

PLĂŢI EFECT. ÎN
ANII PRECED. ŞI
RECUP. ÎN ANUL
CURENT

-

-

-

- 32.801

-

Valoarea cumulată a plăţilor efectuate de la bugetul de stat, în anul 2019, a
fost în sumă totală de 23.688.807 LEI, constituită pe titluri de cheltuieli, după cum
urmează:

CHELTUIELI CURENTE: 23.707.799 LEI, din care:

Titlul 10. ”Cheltuieli de personal”: s-au efectuat până la 31.12.2019, plăţi în valoare totala
de 20.985.204 LEI, reprezentând 88,6 % din totalul plăţilor pe buget de stat, din care:
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yy Cheltuieli salariale în bani		
20.147.063 LEI
yy Tichete de vacanţă		
392.250 LEI
yy Contribuţie asiguratorie de muncă
445.891 LEI
Titlul 20. “Bunuri şi servicii”: s-au efectuat până la data de 31.12.2019, plăţi
în valoare totală de 2.483.145 LEI (10,5 % din totalul plăţilor pe buget de stat),
din care:
yy 1.412.257 LEI reprezintă alimentări la B.C.R, în principal pentru plăţi
externe (abonamente la agenţiile internaţionale de presă: AFP, REUTERS,
ITAR-TASS EFE, XINHUA, GMS-EPA, DPA), dar şi pentru alte cheltuieli
ocazionate de deplasările externe în interesul serviciului;
yy 1.070.888 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 31.12.2019, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES
înregistrează în contul 4010100 “Furnizori”, un sold creditor de 16.598 LEI,
reprezentând datorii curente către furnizorii interni de servicii, în suma de 11.218 LEI
şi către furnizori externi de servicii, în suma de 5.380 LEI (ITAR-TASS). Acestea au
fost achitate integral în luna ianuarie 2020, la termenele legale de scadenţă.
Titlul 55. “ Alte Transferuri”: s-a efectuat o plată în valoare de 16.936 LEI
reprezentând echivalentul a 4.000 CHF - cotizaţie anuală la “Alianţa Europeană a
Agenţiilor de Ştiri” (E.A.N.A) pe anul 2019 - reglementată prin HG.443/1995.
Titlul 59. ”Alte Cheltuieli”: s-au efectuat plăţi până la data de 31.12.2019, în
suma totală de 222.514 LEI, reprezentând Sume aferente persoanelor cu handicap
neîncadrate.
CHELTUIELI DE CAPITAL: - s-au efectuat plăţi până la data de 31.12.2019, în
valoare de 13.809 LEI, reprezentând achizitionarea de soft-uri pentru protecția
echipamentelor informatice.
II. La Capitolul 67.10 , Subcap. 50 „Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și
religiei”- Activitate finanțată integral din venituri proprii, Contul de execuţie bugetară
la data de 31.12.2019 se prezintă astfel:

101

Direcția Financiară

R AP OR T ANUAL 2 0 19

- lei Prevederi
anuale
definitive
2019

Realizat
2019

Procent
de
realizare
buget
%

6.

7.

8 = 7/6

Cap.

Sub
cap.

Titlu

Denumire indicator

Prevederi
anuale
iniţiale
2019

1.

2.

3.

4.

5.

0001

10

VENITURI PROPRII –
TOTAL VENITURI

2.850.000

2.850.000

3.278.578

115 %

0002

10

1. VENITURI
CURENTE

2.850.000

2.850.000

3.278.578

115 %

2900

C. VENITURI
NEFISCALE

2.850.000

2.850.000

3.278.578

115 %

3300

C2. VÂNZĂRI DE
BUNURI ŞI SERVICII

2.850.000

2.850.000

3.278.578

115 %

3310

VENITURI DIN
PRESTĂRI DE
SERVICII ŞI ALTE
ACTIVITĂŢI

2.800.000

2.800.000

3.274.611

117 %

Venituri din prestări
servicii

2.800.000

2.800.000

3.274.611

117 %

DIVERSE VENITURI

50.000

50.000

3.967

8%

Alte venituri

50.000

50.000

3.967

8%

VENITURI PROPRII TOTAL CHELTUIELI

2.850.000

3.350.000

2.709.320

81 %

CHELTUIELI CURENTE

2.250.000

2.850.000

2.362.788

83 %

BUNURI şi SERVICII

2.250.000

2.850.000

2.362.788

83 %

CHELTUIELI DE
CAPITAL

600.000

500.000

351.042

70 %

71

TITLUL XII
ACTIVE
NEFINANCIARE

600.000

500.000

351.042

70 %

85

PLĂŢI EFECT. în ANII
PRECED. ŞI RECUP.ÎN
ANUL CURENT

3310

08

3610
50
6710
01
20
70

EXCEDENT ANUL
2019

X

X

-4.510

-

569.258

-
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VENITURILE PROPRII (extrabugetare) totale, pe care agenţia le-a încasat efectiv
în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, reflectate în execuţia bugetară, se ridică la cifra
totală de 3.278.578 LEI şi reprezintă un grad de realizare de 115 % faţă de prevederile
bugetare anuale definitive la venituri pe anul 2019, de 2.850.000 LEI şi o creştere cu 7
% faţă de încasările cumulate realizate din venituri proprii ale instituţiei, în anul 2018.
Veniturile proprii realizate, 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:
yy “Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” - servicii prestate,
vânzarea de informaţii, fotografii, imagini video, documentare şi
publicaţii proprii, activităţi de legătorie şi tipografie, publicitate;
yy ‘’Diverse venituri ‘’ - Alte venituri încasate din penalităţi calculate legal
de AGERPRES, la facturile achitate de clienţi cu întârziere.
Conform art. 25 alin.(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 2019, a fost în suma totală de 2.709.320 LEI, constituită pe titluri de cheltuieli,
după cum urmează:
CHELTUIELI CURENTE – 2.362.788 LEI, din care:
Titlul 20. «Bunuri şi servicii»: s-au efectuat până la data de 31.12.2019, plăţi în
valoare totală de 4.307.097 LEI, (87 % din totalul plăţilor din venituri proprii), din care:
yy 39.629 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;
yy 2.323.159 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 şi impozit pe profit.
CHELTUIELI DE CAPITAL – 351.042 LEI, din care:
Titlul 71. «Active nefinanciare»: s- au efectuat plăţi cumulate până la data de
31.12.2019, în valoare totală de 351.042 LEI, (13% din totalul plăţilor din venituri
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proprii), prin care s-au achiziţionat de la Poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii - dotări
independente”, echipamente foto, sisteme de stocare date, sistem de captură audiovideo pentru posturile TV, sistem de supraveghere a zonelor cu risc ridicat, în sumă
totală de 224.953 LEI, precum şi programe informatice constând în dezvoltarea
paginii de internet a AGERPRES, în suma de 126.089 LEI, în conformitate cu “Lista
de investiţii a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2019”, aprobată de
ordonatorul principal de credite.
Angajamentele şi obiectivele, precum şi misiunea publică asumată de Agenţia
Naţională de Presă AGERPRES în anul 2019, 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.
Bugetul de venituri și cheltuieli al AGERPRES pentru anul 2020, a fost fundamentat
pe baza următoarelor obiective editoriale:
zz AGERPRES va continua transmiterea de ştiri corecte, complete şi
obiective pentru toți cititorii, dar şi îmbunătăţirea şi diversificarea
conţinutului informatiilor de presă prin lansarea unor noi fluxuri şi
proiecte jurnalistice din domenii de larg interes - sănătate, administraţie,
cultură, educaţie, etc;
zz Materialele transmise pe fluxurile de abonaţi, dar şi pe site-ul public,
vor fi însoţite de fotografii şi materiale video;
zz Realizarea unui album foto care să reflecte frumuseţile ţării, este un
proiect deja demarat la nivelul redacţiei Foto-Video. Tot redacţia FotoVideo ar urma să dezvolte fotoreportajele proprii, de asemenea pe teme
de actualitate sau interes;
zz Interviurile, reportajele şi materiale video realizate independent de
celelalte redacţii - pe diferite teme de interes - sunt un alt proiect avut
în vedere de AGERPRES.
zz Agenția Națională de Presă va acorda o mai mare atenție valorificării
editoriale a știrilor și imaginilor din Arhiva AGERPRES;
zz Dezvoltarea continue a Muzeului AGERPRES, muzeu virtual lansat la 130
de ani de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, prima
agenţie de presă românească. În cei 130 de existenţă, AGERPRES a
strâns fotografii, documente şi informaţii cu valoare istorică. Specifice
acestui muzeu sunt fotografiile şi ştirile de presă, cu particularităţile
fiecărei perioade istorice în care au fost concepute. Prezentarea şi
valorificare acestui fond documentar reprezintă un pas important pe
care AGERPRES a dorit să îl facă în spiritul transparenţei şi a accesului
nemijlocit la izvoare ale istoriei recente. Totodată, AGERPRES va continua
proiectul început în anul 2019, de prezentare, prin expoziţii organizate
în România şi în străinătate, a Arhivei Foto AGERPRES;
zz AGERPRES va continua să dezvolte activitatea Redacției Foto-Video‚
şi să crească importanţa acesteia pentru fluxul general de informaţii
furnizat;
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zz Fluxurile de informaţii AGERPRES în limba engleză și în limba maghiară,
vor continua să fie îmbunătăţite şi dinamizate prin transmiterea celor
mai importante ştiri din toate domeniile, însoţite de fotografii şi chiar de
materiale video, reportaje, interviuri care să reflecte imaginea obiectivă
a realităţii româneşti;
zz Un obiectiv prioritar al strategiei AGERPRES pentru anul 2020 este
acoperirea media a celor două tururi de scrutin privind alegerile locale
şi alegerile legislative, dar şi transmiterea de informatii la zi cu privire
la noul Legislativ, prioritățile acestuia și proiectele ce vor fi dezbătute
în comisiile de specialitate;
zz Pentru a sărbători 200 de ani de la naşterea lui Cuza (1 aprilie), Redacţiile
Documentare, Ştiri Interne şi Foto-Video vor derula un proiect editorial în
care se vor regăsi interviuri cu istorici, oameni de cultură, academicieni;
zz Tot în 2020, AGERPRES va lansa o rubrică specială dedicată specialiştilor
din diverse domenii - Opinia specialistului;
zz Continuarea parteneriatelor existente, dar şi dezvoltarea altora noi, cu
agenţii naţionale şi internaţionale, de ştiri şi fotografie.
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Alte activități

Alte Activități - GDPR
Pe parcursul anului 2019, responsabilul pentru
protectia datelor cu caracter personal (DPO), a primit 14
solicitări cu privire la exercitarea unor drepturi prevăzute
în Reg. UE 679/2016 și Legii 190/2018, respectiv cereri
privind stergerea unor materiale/articole de presă din
site-ul www.agerpres.ro.
Din totalul celor 14 solicitări privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor
cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
yy 12 cereri au fost trimise de pe teritoriul
României;
yy 2 cereri au fost trimise din spațiul UE
(Spania și Belgia).
Astfel, în urma analizei individuale a fiecarei cereri,
din totalul celor 14 solicitari,
yy 7 cereri au fost admise;
yy 6 cereri au fost respinse;
yy 1 cerere a fost retrasă.
În detaliu, din totalul celor 14 solicitări,
yy 7 cereri au fost îndreptate către secțiunea
Foto;
yy 5 cereri au fost îndreptate către ștergerea
unor materiale/articole de presă din
secțiunea Comunicate;
yy 2 cereri au fost îndreptate către secțiunea
Justiție.
Totodată, conform sarcinilor și atribuțiilor DPO au
fost desfășurate consultări cu privire la respectarea
prevederilor Reg. UE/679/2016 și a Legii 190/2018
în cadrul activității curente a ANP AGERPRES. Au
fost efectuate comunicări și consultări cu diverse
compartimente din cadrul ANP AGERPRES privind
prelucrarea datelor cu caracter personal.
107

GDPR
Conform ghidului Autorității
Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, sarcina
principală a responsabilului
pentru protecția datelor
cu caracter personal,
numit în continuare
DPO, este monitorizarea
respectarii prevederilor
Reg. UE 679/2016 și
Legea 190/2018, respectiv,
protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
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Facem precizarea că ANP AGERPRES, beneficiază, conform Reg. UE 679/2016
și a Legii 190/2018, de anumite derogări în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal, respectiv, prelucrarea şi libertatea de exprimare şi de informare în
scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, artistice sau literare. Aceste
derogări sunt prevazute în Reg.UE 679/2016 la capitolul IX, art. 85 și în Legea 190/2018,
capitolul III, art. 7.
De asemenea, ANP AGERPRES, are obligații legale prevazute în Legea nr. 19/2003
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (Extras
din Legea nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES):
CAPITOLUL I Dispoziţii generale
zz Art. 1. - (1) Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se organizează
şi funcţionează ca instituţie publică autonomă, de interes naţional,
cu personalitate juridică, independentă editorial, sub controlul
Parlamentului.
zz Art. 2 - AGERPRES asigură culegerea, redactarea şi difuzarea
informaţiilor şi fotografiilor de presă pentru 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.
CAPITOLUL II Atribuţii
zz Art. 12. - AGERPRES are următoarele atribuţii:
a) culege şi redactează informaţii privind actualitatea românească şi
internaţională, pe care le difuzează în limba română sau în limbi
de circulaţie internaţională, pe baze contractuale, presei române şi
străine, precum şi altor categorii de beneficiari; realizează fotografii
de presă pe care le oferă, potrivit aceluiaşi regim, beneficiarilor;
b) asigură difuzarea promptă a comunicatelor, a declaraţiilor, a
altor documente oficiale şi materiale de presă provenind de la
autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de la alte organizaţii
guvernamentale şi neguvernamentale;
c) colectează, depozitează, prelucrează şi arhivează materiale de
presă, fotografii şi alte documente realizate sau primite.
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Alte Activități - Serviciul
Ombudsman
Prin activităţile prestate, Serviciul Ombudsman
susţine promovarea unui jurnalism de calitate, prin
respectarea Codului Deontologic al Jurnalistului,
document anexat Contractului Colectiv de Muncă din
ANP AGERPRES, şi postat pe site-ul instituţiei la adresa
agerpres.ro. Nu în ultimul rând, Serviciul Ombudsman a
răspuns şi la solicitările făcute în baza Legii nr. 544/2001
privind informaţiile de interes public, încercând să ofere
răspunsuri cât mai clare şi pertinente la întrebările
primite.
Serviciul Ombudsman nu s-a abătut de la principiile
stabilite încă de la funcţionarea sa şi a reuşit să
soluţioneze în mod echidistant mai multe cazuri şi să
întărească încrederea în AGERPRES a cetăţenilor şi a
societăţii civile.
Prin monitorizarea zilnică a evenimentelor
şi apariţiilor în presă despre AGERPRES, Serviciul
Ombudsman a reuşit să intervină eficient pentru
aplanarea unor situaţii care afectau deontologia
profesională şi chiar independenţa editorială a
instituţiei.
În conformitate cu prevederile Ordonanţei
nr.27/2002 privind reglementarea ac tivităţii de
soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi
completări, prin Legea nr. 233/2002, a soluţionat mai
multe sesizări venite de la cetăţeni.
Totodată, în conformitate cu prevederile Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes
public, Serviciul Ombudsman a soluţionat mai multe
cereri, oferind în termenul legal răspunsuri complete
despre activitatea agenţiei.
Ast fel, în perioada 01.01 2019 – 31.12.2019,
Serviciul Ombudsman al ANP AGERPRES a desfășurat
activitățile specifice:
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Serviciul OMBUDSMAN
Înfiinţarea serviciului a
fost adusă la cunoştinţa
publicului în data de 19
decembrie 2013 printr-un
comunicat de presă în care
erau precizate principiile în
baza cărora funcţionează:
Integritatea, Independenţa,
Obiectivitatea, Transparenţa
şi Comunicarea,
propunându-şi să ofere
rezolvări echitabile
plângerilor cetăţenilor,
organizaţiilor, instituţiilor
transmise Agenţiei
Naţionale de Presă
AGERPRES.
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yy Monitorizarea zilnică a articolelor apărute în presă, referitorare la
activitatea instituției;
yy Serviciul Ombudsman a răspuns, în termen, la toate solicitările primite
în baza Legii nr. 544/2001, oferind toate informațiile de interes public
solicitate, cu mențiunea ca nu toate cererile îndeplineau cerinţele legale
yy Serviciul Ombudsman, în urma consultării cu compartimentele
competente din cadrul agenției, a întocmit și a transmis răspunsurile
la sesizările/petițiile cetățenilor sau institutiilor care s-au adresat
AGERPRES, în baza OG nr. 27/2002.
yy Redirecționarea diverselor adrese și informări, provenite de la instituții
publice sau private, cetățeni, cititori, cât și de la clienți sau potențiali
clienți ai Agenției - 15 adrese către Redacția Știri Interne, 6 adrese
către Direcția Marketing , 3 adrese către Redacția Ştiri Economice, 3
adrese către Redacţia Monitorizare – Online, 3 adrese catre Redactia
Documentare-Arhivă.

Participare la diverse activități
Reprezentanţi ai Serviciului Ombudsman au participat la diverse seminarii,
conferinţe, congrese, organizate de diverse instituţii şi organizaţii din domeniul media
- Federaţia Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Centrul
pentru Jurnalism Independent, Active Watch, etc. - pe teme privind deontologia
profesională şi libertatea de exprimare, privind dreptul publicului de a fi informat
corect, în spiritul adevărului.
De asemenea, Servciul Ombudsman s-a implicat activ în Proiectul „ReStart” pentru un jurnalism de calitate inițiat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind
în parteneriat cu Agenția Nationala AGERPRES, cotidianul Bursa, Universitatea
Danubius Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea din
Craiova, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Universitatea de Studii Europene,
Universitatea Libera Internaționala din Moldova - ULIM.
„ReStart” este un proiect inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative
- promovat de Federația Internațională a Jurnaliștilor şi este un mijloc important de
promovare a unui jurnalism de calitate în societatea românească.
În data de 6 decembrie 2019 Parteneriatul „ReStart” a fost semnat de conducerea
AGERPRES şi Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării din Universitatea Bucureşti

2019 - în grafice
Pe parcursul anului 2019, a existat un o crestere a numarului solicitarilor ce intră
sub incidența O.G 27/2002 si a solicitarilor ce intra sub incidenta Regulamentului UE
nr 679/2016 și a legii nr.190/2018, comparativ cu solicitarile formulate in baza legii
nr.544/2001, astfel:
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17 %
Solicitări Legea 544

2019

83 %
Solicitări diverse

Diverse comunicate și informări au fost primite pe e-mailul Serviciului Ombudsman,
in intervalul 01.01.2019 – 31.12.2019. Acestea au fost redirecționate către redacțiile/
compartimentele instituției, așa cum reiese din pictograma următoare:
10 %
Redacția
Monitorizare-Online

20 %
Direcția Marketing

10 %
Redacția știri
Economice

2019
10 %
Redacția Documentare

50 %
Redacția Știri Centrale

Obiective 2020
Serviciul Ombudsman își propune și pentru anul 2020 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.
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Alte Activități - Serviciul
Imprimare-Expediție
În 2019 s-au executat: tipizate - deconturi
centralizate, acordare avans, ordine de deplasare,
disponibilități de plată, borderouri pentru OP25, cărți
de vizită, broșuri, file necesare instruirii personalului
pentru situații de urgență, carnețele, calendare birou
și perete, ecusoane, felicitări Paște, călăreți diverse
evenimente, etichete, dosare legate pentru Redacția
Documentare-Arhivă, Direcția Financiară și Direcția
Resurse Umane-Salarizare, mape de prezentare,
rapoarte anuale AGERPRES, materiale de promovare,
mape acte, registre, printuri expoziții, registre prezență,
registre evidență, buletine zilnice, săptămânale și
lunare, materiale printate și plastifiate pentru interviuri
cu personalități artistice și sportive, alte printuri și
lucrari de legatorie pentru redacții.
Departamentul Expeditie se ocupă cu expedierea
corespondenței, coletelor agenției și a produselor finite
către clienți. În funcție de tipul expedierii se folosesc
serviciile Poștei Române prin OP 15, ale Poștei Speciale,
firme de curierat rapid, cursă sau căsuța AGERPRES.
S-au efectuat 3.914 expedieri interne: 2.244
expedieri simple, 252 imprimate si 964 cu confirmare
de primire, 34 expedieri cu Poșta Specială, 74 expedieri
externe, 300 expedieri prin cursa și 46 prin firme de
curierat rapid. S-au mai întocmit 100 avize, 38 bonuri
de consum și 14 note de intrare recepție.
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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.
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Alte Activități - PSI și SSM
Pentru a răspunde cerinţelor, activitatea de apărare
împotriva incendiilor s-a organizat și desfăşurat în baza
legislaţiei în domeniu și a normativelor în vigoare.
În privinţa securitaţii şi sănătaţii în muncă, activitatea
s-a desfăşurat conform legislaţiei in vigoare, respectiv
Legea Sănătăţii si Securităţii în Muncă nr. 319/2006, HG
nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr. 319/2006 precum şi a instrucţiunilor proprii
stabilite pentru fiecare compartiment din cadrul agenţiei.

OBIECTIVE REALIZATE
zz au fost stabilite măsuri proprii de apărare
împotriva producerii unor situaţii de
urgenţă şi de prevenire a accidentelor de
muncă, privind organizarea activităţilor,
înlăturarea cauzelor de apariţie a acestora,
acţiuni de informare a salariaţilor și
dotarea cu mijloace de intervenţie în caz
de necesitate;
zz a fost realizată Evaluarea Riscurilor
Profesionale şi Planul de Prevenire şi
Protecţie din domeniul Securitaţii şi Sănătăţii
în Muncă;
zz s-a realizat analiza trimestrială a activităţilor
de PSI şi SSM în cadrul şedinţelor Comitetului
de Securitate şi Sănătate în Muncă;
zz s-a efectuat controlul medical periodic al
salariaţilor;
zz au fost îndeplinite măsurile necesare privind
protecţia maternităţii la locul de muncă;
zz s-a facut instruirea personalului privind
obligaţia respectării normelor şi instrucţiunilor
PSI şi SSM, fiind prezentate riscurile de
incendiu și accidentele în muncă cât şi a
modului practic de intervenţie în caz de
incendiu;
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PSI și SSM
Activitatea privind
managementul Situaţiilor
de Urgenţă (apărarea
împotriva incendiilor şi
protecţia civilă) cât şi a
Sănătăţii şi Securităţii în
Muncă, desfăşurate în
cadrul Agenţiei Naţionale
de Presă AGERPRES
reprezintă o componentă
principală a sistemului
integrat de măsuri tehnice
şi organizatorice, precum
şi de acţiuni specifice
planificate şi realizate
potrivit legislaţiei, în scopul
preîntâmpinării, reducerii
sau eliminării riscurilor de
producere a situaţiilor de
urgenţă, a accidentelor de
muncă şi a consecinţelor
acestora, a protecţiei
angajaţilor şi a bunurilor
şi valorilor prin mijloace şi
măsuri specifice.
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zz s-a realizat instruirea personalului agenţiei pe baza tematicilor întocmite
şi aprobate;
zz instalaţiile utilitare (electrice, de alimentare cu apă, gaze, etc.) au fost
executate pe bază de proiecte, de către firme specializate şi autorizate
şi s-a urmărit verificarea periodică a modului de funcţionare în condiţii de
siguranţa la foc şi pericol de accident de muncă.
La nivelul locurilor de muncă au fost stabilite echipele de intervenţie în caz de
incendii, acestea fiind alcătuite din salariaţii care îşi desfăşoară activitatea permanentă
în zona unde trebuie să intervină. Aceste echipe sunt formate din minim trei şi maxim
cinci salariaţi, în funcţie de numărul de spaţii şi combustibilitatea bunurilor care se află
în ele. Toate spaţiile sunt acoperite cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare de
incendiu), acestea aflându-se în interiorul lor sau la capătul holurilor de acces cât şi cu
hidranţi coloane umede (respectivul hidrant are apă în permanenţă).
Pe timpul efectuării unor lucrări in cadrul agenţiei cu terţi, au fost întocmite
convenţii cadru în care au fost stabilite răspunderile și obligaţiile părţilor privind
normele de PSI si SSM, precum şi instructaje cu reprezentanţii terţilor.
Periodic, au fost efectuate verificări privind respectarea reglementărilor în
domeniul PSI si SSM de către cadru tehnic PSI împreună cu responsabilul de SSM,
concluziile rezultate fiind aduse pe loc la cunoştinţa şefilor de secţie, redacţii și
conducerii în baza notelor de constatare.
S-au alocat si cheltuit fonduri în valoare de 30.000 RON pentru:
yy achiziţionarea de servicii pentru verificarea stingătoarelor şi a hidranţilor
de incendiu;
yy achiziţionarea de echipamente de protecţie (halate, salopete, mănuşi,
creme si paste de mâini, etc.);
yy asigurarea apei tuturor salariaţilor în perioadele caniculare;
yy asigurarea necesarul de materiale igienico-sanitare pentru salariați;
yy încheierea contractului de medicină a muncii aferent anului 2020.
În anul 2019 agenţia nu s-a confruntat cu situaţii care sa facă obiectul unor
intervenţii în situaţii de urgentă sau accidente de muncă.

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU ANUL 2020
In anul 2020 Serviciul Intern de Prevenire si Protecţie va acţiona cu prioritate
pentru înlăturarea deficienţelor ce s-au constatat în anul anterior şi în continuare
în scopul protecţiei personalului împotriva incendiilor, a accidentelor în muncă şi de
asemenea pentru crearea cadrului necesar înlăturării acestor riscuri.
De asemenea, ne propunem pentru anul 2020:
yy Perfecţionarea acţiunilor de instruire şi educare a salariaţilor pentru
situaţii de urgenţă şi sănătate şi securitate in muncă;
yy Monitorizarea mai susţinută a activitaţii şefilor sectoarelor de activitate
privind securitatea in muncă şi la incendii;
yy Reorganizarea și perfecţionarea activităţilor in domeniul situaţiilor de
urgenţă, respectiv reactualizarea planului de intervenţie.
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