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Pentru Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, 2013 a fost anul relansării 
pe piaţa media.

Asumându-şi din ce în ce mai mult misiunea de a fi o prezenţă remarcată şi 
remarcabilă în informarea corectă şi completă a opiniei publice, AGERPRES 
a transmis şi în 2013 informaţii de presă prompte şi diversificate, în condiţii 
de transparenţă şi obiectivitate, asigurând un flux informaţional competent 
şi credibil.

În 2013, activitatea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES s-a bazat pe 
calitate, inovaţie, imparţialitate, integritate, muncă în echipă, lucruri care 
aduc performanţa.

Anul 2013 a însemnat pentru Agenţia Naţională de Presă continuarea misiunii 
sale publice de informare, iniţiativele proprii probând faptul că AGERPRES 
este singurul partener competent în susţinerea şi promovarea interesului 
naţional al României.

Ştirile şi serviciile multimedia (foto, video, audio, infografice) ale Agenţiei 
Naţionale de Presă, documentarele însoţite de imagini din arhiva instituţiei, 
monitorizarea de presă sunt produse AGERPRES din ce în ce mai căutate pe 
piaţa media românească pentru calitatea şi credibilitatea lor.

În 2013, politica editorială a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES a pus 
accent pe dinamism, diversitate a genurilor jurnalistice abordate, tratarea 
echilibrată şi echidistantă a evenimentelor de presă.

În pofida concurenţei de pe piaţa media, AGERPRES şi-a menţinut, în 2013, 
reputaţia de cea mai importantă şi obiectivă agenţie de presă din România, 
informaţiile transmise fiind preluate şi citate de mass-media.

De altfel, scopul final al AGERPRES este obţinerea unor materiale de presă 
pe teme interne sau externe de o calitate cât mai bună într-un timp cât mai 
scurt, pentru informarea corectă şi completă a opiniei publice din România 
şi pentru promovarea imaginii ţării în lume.

AGERPRES în 2013
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AGERPRES în 2014

În 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES sărbătoreşte 125 de ani de 
la înfiinţare, ani care înseamnă milioane de informaţii şi fotografii ajunse la 
clienţi din ţară şi din străinătate.

Istoria AGERPRES, începută în martie 1889, străbate timpul până în 2014, în 
vremuri cu o piaţă media în continuă schimbare şi transformare, o piaţă în care 
ştirea zilei se transformă rapid în ştirea orei şi imediat în ştirea momentului.

Anul 2014, un nou an cu evenimente importante în România şi în lume, 
înseamnă pentru AGERPRES o diversificare a proiectelor editoriale, 
cuprinzând toate ariile tematice şi genurile jurnalistice de agenţie de presă, 
o intensificare a ritmului de difuzare a materialelor realizate, creşterea 
constantă a numărului de interviuri, reportaje şi fotoreportaje, precum şi a 
informaţiilor exclusive.

Strategia editorială a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pentru 
2014 vizează asigurarea echilibrului informaţional (având în vedere cele 
două campanii electorale şi scrutinurile europarlamentar şi prezidenţial), 
acoperirea cuprinzătoare a evenimentelor  din toate domeniile, 
îmbunătăţirea conţinutului şi decupajului ştirilor, printr-un control al 
informaţiei prelucrate.

În 2014, AGERPRES are ca obiectiv menţinerea trendului pozitiv atât în ceea 
ce priveşte numărul ştirilor şi fotografiilor transmise către clienţi şi postate 
pe site-ul public, cât şi conţinutul şi calitatea acestora, gradul de preluare şi 
de vizualizare pe internet şi reţelele sociale.

PROIECTE EDITORIALE 2013 

,,Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună 
este progresul, să lucrezi împreună este succesul,,
      (Henry David Thoreau)

Anul 2013 a adus în activitatea AGERPRES, mai mult ca altădată, noţiunea 
de echipă. Proiectele editoriale derulate pe parcursul întregului an 2013 au 
evidenţiat cu succes ideea de ,,echipă multimedia,,.

Cel mai important proiect editorial al AGERPRES în 2013 s-a numit ,,CARIERE 
PENTRU ROMÂNIA,,.

Timp de două luni, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a difuzat, zilnic, 
interviuri cu tineri de excepţie ai României, care, prin carierele lor de succes, 

AGERPRES în 2013
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înţeleg să schimbe faţa comunităţilor în care trăiesc şi muncesc. Campania 
a prezentat în fiecare zi poveşti de succes ale unor tineri care au reuşit să fie 
cunoscuţi dincolo de graniţele ţării.

Proiectul a fost realizat, în colaborare, de redacţiile Ştiri interne, Ştiri 
economice, Ştiri sportive şi Foto-Video-Multimedia şi a adus la lumină poveşti 
ale unor tineri care au ales să profeseze în România şi să facă performanţă 
în ţara lor, contrazicând conceptul de ,,migraţie a creierelor,,.

,,Niciodată nu mi-a trecut prin cap să plec din România,, - declara, pentru 
AGERPRES, directorul WWF România, sau ,,Acasă e acasă; de ce să nu 
încercăm să ne îngrijim şi noi grădina,,- spunea, în acelaşi proiect AGERPRES, 
dirijorul Tiberiu Soare.

,,Chiar dacă aş fi primit oferte din străinătate, cred că tot în România aş 
fi rămas,, - spunea inventatorul Corneliu Birtok Băneasă, iar gimnasta 
Andreea Răducan sublinia: ,,Dacă ar fi să o iau de la capăt aş alege tot 
acest drum,,.

,,Pentru cei optimişti incurabil, cred că România este locul perfect,, - preciza 
în interviul din proiect Răzvan Pascu, fondatorul Travel Communication 
Romania, iar sportivul Eduard Novak evidenţia:,,Ca să faci carieră în România 
trebuie să ai de două sau trei ori mentalitate de campion,,.

Au fost doar câteva din titlurile interviurilor difuzate în cadrul acestui proiect, 
important pentru Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, care are ca misiune 
promovarea imaginii României în lume.

De altfel, interviurile din cadrul proiectului au fost traduse în limba engleză 
şi difuzate pe fluxul de Ştiri pentru străinătate.

AGERPRES în 2013
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Un proiect editorial început în 2013, care însă continuă şi în 2014 a fost cel 
intitulat ,,LA PAS PRIN BUCUREŞTI,,.

Realizate de Redacţia Documentare şi difuzate iniţial pe fluxul de ştiri 
Bucureşti, materialele au prezentat obiective istorice şi turistice importante 
din capitala României, cu imagini din arhiva AGERPRES.

În prezent, proiectul este derulat de Redacţia Documentare, iar materialele 
(text şi imagine) sunt difuzate pe fluxul propriu şi postate pe site-ul 
www.agerpres.ro.

Proiectul continuă şi în 2014, an în care se marchează 555 de ani de atestare 
documentară a Bucureştilor.

AGERPRES în 2013
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Până în prezent au fost difuzate documentare despre Parcul Carol, Palatul 
Cotroceni, Parcul Herăstrău, Muzeul “Theodor Aman”, Spitalul Colţea, 
Biserica Kretzulescu, Muzeul Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, 
Biserica Stavropoleos, Foişorul de Foc şi Muzeul Naţional al Pompierilor, 
Teatrul Bulandra, Muzeul Ţăranului Român, Mănăstirea Radu Vodă, Palatul 
şi Muzeul CEC, Observatorul Astronomic  ”Amiral Vasile Urseanu”, Clădirea 
şi parcul Circului de Stat, Catedrala Patriarhală şi Palatul Patriarhal, 
Spitalul Clinic Colentina, Teatrul de Revistă ‘’Constantin Tănase’’, Schitul 
Darvari, Teatrul de Animaţie ‘’Ţăndărică’’, Muzeul Naţional al Satului 
‘’Dimitrie Gusti’’, Palatul Telefoanelor, Colegiul Naţional ‘’Gheorghe Lazăr’’, 
Teatrul Odeon.

La mijlocul lunii august 2013, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a 
început să deruleze un proiect, intitulat ”POLIŢIŞTII DE ELITĂ”, realizat 
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a două luni şi a cuprins opt reportaje 
despre lucrători din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei, Direcţiei 
Generale Anticorupţie.

 Pentru prima oară la o agenţie de presă românească, a fost prezentată 
munca la serviciul pirotehnic, la poligraf, la serviciul omoruri, la BCCO şi 
SIAS, reportajele fiind însoţite de imagini video realizate în colaborare 
cu MAI.

AGERPRES în 2013
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Rebranduirea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES din luna septembrie a 
anului 2013 a adus cu sine şi introducerea segmentului video între produsele 
instituţiei.

Au fost realizate şi difuzate interviuri video cu premierul Victor Ponta, 
preşedintele Senatului de la acea vreme Crin Antonescu, cu ministrul 
Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, cu ministrul Agriculturii, Daniel 
Constantin, cu preşedintele Curţii Constituţionale a României, Augustin 
Zegrean, cu mari artişti şi mari sportivi ai ţării, cu importanţi oameni de 
cultură, ambasadori, personalităţi din domeniul economic şi din justiţie.

Tot în 2013, printre serviciile de ştiri AGERPRES a fost introdus fluxul NEWS 
ALERT, care difuzează alerte de la evenimentele foarte importante, interne 
şi internaţionale.

De asemenea, în 2013 a fost reluată transmiterea pe fluxurile de ştiri – 
interne, externe, economic, sport – a unor calupuri de informaţii – ŞTIRILE 
AMIEZII şi ŞTIRILE SERII, precum şi a RETROSPECTIVELOR săptămânale şi 
PREVIZIUNILOR pentru săptămâna următoare.

Fără precedent în istoria agenţiei, în decembrie 2013 redacţiile AGERPRES 
au realizat şi difuzat pe fluxurile proprii peste 70 de retrospective în toate 
domeniile. De la politic la social, de la economic la sport, teme internaţionale, 
toate au fost analizate, la final de an, în materiale ample, difuzate şi pe pagina 
de internet a instituţiei.

Totodată, redacţiile AGERPRES au difuzat un număr record de interviuri – 
peste 300 – cu personalităţi din toate domeniile vieţii publice româneşti şi 
internaţionale.

AGERPRES în 2013
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Anul trecut a adus la AGERPRES şi ,,OPINIA SPECIALIŞTILOR,,.

Analişti politici şi economici, medici veterinari, astrologi şi psihoterapeuţi au 
semnat, pentru site-ul Agenţiei Naţionale de Presă, editoriale pe subiecte de 
interes pentru public: Bogdan Chireac - ”Unde e America de altădată”, Daniel 
Lescai (dr.Vet) - ”Eutanasia”, Anca Maftei (psiholog) - ”Psihopatia la putere”, 
Cristian Socol - ”Locuri de muncă, şomaj şi hysteresis”, Bogdan Aurescu - 
,,Semnificaţiile momentului Deveselu”, Anca Iliaş (psihoterapeut) - ”Dincolo 
de boli sunt cuvintele”.

Tot pentru  ”OPINIA SPECIALIŞTILOR” au scris analize şi redactori AGERPRES: 
”Noul Drum al Mătăsii trece, teoretic, şi pe la Bucureşti” - Bogdan Mureşan 
(redacţia Ştiri externe),  ”Cu un punct nu se face primăvară europeană...” - 
Mihai Ţenea (secţia Ştiri sportive),  ”Cupa României la rugby – mulţi chemaţi, 
puţini aleşi” - Adrian Drăguţ (redacţia Ştiri interne). 

 

AGERPRES în 2013
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Pentru 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES are ca obiectiv 
acoperirea cu informaţii corecte şi complete a tuturor evenimentelor la zi, 
precum şi a evenimentelor majore din viaţa politică, economică, socială, 
culturală din ţară şi de peste hotare.

În acest sens, vor fi realizate proiecte editoriale legate de:

 9 alegerile europarlamentare şi prezidenţiale
 9 marcarea a 25 de ani de la Revoluţia Română
 9 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României
 9 Cupa Mondială la fotbal
 9 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial
 9 75 de ani de la începutul celei de a doua conflagraţii mondiale
 9 50 de ani de la inaugurarea sistemului hidroenergetic Porţile de 

Fier I
 9 30 de ani de la inaugurarea Canalului Dunăre – Marea Neagră
 9 40 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului

În contextul împlinirii a 125 de ani de la înfiinţarea Agenţiei de Presă a 
statului român, AGERPRES a lansat, la începutul lui 2014, rubrica permanentă 
#agerpres125, cuprinzând 12 din cele mai importante ştiri din 5 domenii – 
intern, economic, sport, extern, multimedia.

La finalul fiecărei luni, Redacţia Foto-Video-Multimedia difuzează 
retrospective în imagini ale lunii respective, făcând o trecere în revistă a 
celor mai importante evenimente surprinse pe cameră.

Noutatea începutului de an 2014 o constituie însă retransmiterea către 
abonaţi a fluxului Documentare-Arhivă, într-o formulă adaptată cerinţelor 
pieţei media, cu text şi imagine.

Reintroducerea fluxului Documentare printre produsele AGERPRES, de la 
data de 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale, vine într-un moment în care 
piaţa media a pierdut din consistenţă, iar produsele jurnalistice au nevoie 
de conţinut. Din acest punct de vedere, fluxul Documentare aduce clienţilor 

Strategia editor ia lă 
AGERPRES pentru 2014
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informaţie de bună calitate, pe domenii diverse, realizate într-un stil modern, 
îmbinând texte şi fotografii.

În fiecare zi, fluxul Documentare este deschis de materiale cu efemeride 
astronomice, un calendar al cultelor (principalele sărbători religioase 
ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice, ebraice şi musulmane), 
cuprinde, de asemenea, materiale referitoare la sărbători populare 
româneşti, calendare ale principalelor evenimente interne şi internaţionale, 
aniversări şi comemorări, previziuni economice, agenda culturală şi 
efemeride interne şi externe.

Sunt marcate sărbătorile naţionale ale tuturor statelor lumii (prin prezentări 
ale respectivelor ţări, relaţii bilaterale cu România, schimburi comerciale, 
turism, gastronomie, locuri rare/curiozităţi), precum şi zilele naţionale şi 
internaţionale.

Pentru evenimentele la zi, pe fluxul Documentare se găsesc backgrounduri 
actualizate.

Fluxul Documentare cuprinde şi rubrici permanente: O invenţie pe zi, Reţete 
de acum 100 de ani, Istorii ale competiţiilor, Organizaţii Internaţionale, 
Teatre şi opere naţionale, Sporturi mai puţin cunoscute, Muzeele ţării, 
Leacuri de grădină, Pop-Rock românesc şi internaţional, Gaming, Mărci 
româneşti de tradiţie, Totul despre.

Este continuat şi în 2014 proiectul Destinaţii de week-end care, până la 
redeschiderea fluxului Documentare era difuzat doar pe pagina de internet 
www.agerpres.ro.

Două proiecte importante au fost realizate de la începutul anului 2014 de 
redacţiile AGERPRES:  ”EXCLUSIV: De la ‘breaking news-ul’ din ‘54 la ‘breaking 
news-ul’ din 2014”, care a cuprins text documentar, fotografii scanate cu 
ştirile AGERPRES din 1954 şi numeroase fotografii de arhivă despre ”marele 
viscol”, puse în paralel cu imagini realizate în februarie 2014 pe străzile 
Bucureştiului, în aceleaşi locuri. Cel de-al doilea proiect a fost legat de 
cutremurul din 4 martie 1977 despre care s-au difuzat materiale cu mărturii 
ale unor personalităţi ce au trăit acea noapte şi zilele care au urmat, calupuri 
de ştiri difuzate în acea perioadă pe fluxurile Agenţiei Naţionale de Presă şi 
fotoreportaje cu imagini din arhiva AGERPRES care au surprins acţiunile de 
salvare de după cutremur.

Tot în 2014, redacţiile AGERPRES (Ştiri interne – corespondenţi judeţeni, 
Ştiri economice, Documentare-Arhivă, Foto-Video-Multimedia, Ştiri pentru 
străinătate) au demarat proiectul ”DESTINAŢIE:  ROMÂNIA”, care îşi propune 
ca, săptămânal, să facă  ”vedetă” câte un judeţ din ţară, prezentându-i lucrurile 
inedite. 

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014
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În apropierea alegerilor europarlamentare din 25 mai, redacţia Ştiri externe 
a început un amplu proiect cu interviuri realizate cu membrii din partea 
României în Parlamentul European, la finalul celor cinci ani de mandat.

Pentru 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES are ca principal obiectiv 
creşterea calităţii ştirilor difuzate, menţinerea trendului pozitiv în accesarea 
materialelor de presă publicate pe site-ul www.agerpres.ro, diversificarea 
subiectelor, temelor şi genurilor jurnalistice abordate, precum şi relatarea 
exactă, corectă, echilibrată şi la timp a tuturor evenimentelor care vor face 
agenda mass-media.

De asemenea, redacţiile AGERPRES îşi menţin obiectivul de scădere a 
numărului de corecturi de sintaxă şi de conţinut aplicate informaţiilor 
transmise pe fluxurile proprii, printr-un control mai riguros al editării.

Vor fi realizate strategii editoriale separate pentru acoperirea campaniilor 
electorale şi a alegerilor europarlamentare (din mai) şi prezidenţiale (din 
noiembrie) şi vor fi difuzate, tot într-un efort de echipă, ştiri, reportaje, 
documentare tehnice, fotografii şi imagini video pe fluxuri speciale. Ca 
principiu general valabil, redacţiile AGERPRES implicate în mediatizarea 
campaniilor electorale şi a alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale 
vor prezenta informaţiile în mod echilibrat, cu puncte de vedere atât de la 
formaţiunile politice aflate la putere, cât şi de la cele din opoziţie.

Împlinirea a 10 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică a fost 
marcată de redacţiile AGERPRES printr-un proiect special, cu rememorări ale 
unor personalităţi politice şi militare implicate în realizarea acelui obiectiv 
al  ţării noastre.

Unul din proiectele de imagine la început de an este parteneriatul 
EUROVISION 2014. După ce AGERPRES a transmis, pentru prima oară în 
istoria sa, live text de la Selecţia Naţională a competiţiei, Redacţia Ştiri 
interne va acoperi cu informaţii toate momentele importante ale pregătirilor 
delegaţiei României pentru Eurovision şi va transmite ştiri, reportaje şi 
interviuri din finala competiţiei, care va avea loc la Copenhaga.

Din punct de vedere al informaţiilor sportive, strategia editorială cuprinde 
acoperirea cu informaţii (reunite în fluxuri speciale de ştiri) a Jocurilor 
Olimpice de Iarnă de la Soci (care au avut loc în perioada 7 - 23 februarie) şi 
a Cupei Mondiale de fotbal din Brazilia (care se va desfăşura între 12 iunie 
şi 13 iulie).

De asemenea, vor fi acoperite in extenso competiţii de prim rang (campionate 
europene şi mondiale) la disciplinele de tradiţie pentru sportul românesc: 
Campionatele europene de gimnastică artistică - feminin (Sofia, 12-18 mai) şi 

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014

http://www.agerpres.ro


13AGERPRES -  Raport  anual  2013

masculin (Sofia, 19-25 mai), Campionatele Mondiale de gimnastică artistică 
- Nanning (China, 3-12 octombrie), Campionatele Europene de kaiac-canoe 
(Brandenburg, 11-13 iulie), Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la 
Moscova (6-10 august), Campionatele Europene de canotaj de la Belgrad 
(30 mai-1 iunie), Campionatele Europene de canotaj de la Amsterdam 
(24-31 august), Campionatele Europene de haltere de la Tel Aviv (5-12 
aprilie), Campionatele Mondiale de la Almatîi (Kazahstan, 4-16 noiembrie), 
Campionatele Europene de scrimă de la Strasbourg (7-14 iunie), Campionatele 
Mondiale de scrimă de la Kazan (Rusia, 16-23 iulie), Campionatele Europene 
de judo de la Montpellier (24-27 aprilie), Campionatele Mondiale de judo 
(25-31 august, Celiabinsk/Rusia), Campionatele Europene de lupte de la 
Vantaa (Finlanda, 1-6 aprilie), Campionatele Mondiale de lupte de la Taşkent 
(8-14 septembrie), Campionatele Mondiale de atletism indoor de la Sopot 
(Polonia, 7-9 martie), Campionatele Europene de atletism la Zurich (12-17 
august), Campionatul European de handbal feminin 2014 (7-21 decembrie, 
Ungaria şi Croaţia) şi meciurile din cupele europene, turneele de tenis 
ATP şi WTA, cu un plus pentru BRD Năstase Ţiriac Trophy (ATP) şi Turneul 
WTA de la Bucureşti, Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Nanjing (China, 
16-21 august), Liga I de fotbal, meciurile din cupele europene de fotbal şi ale 
echipei naţionale etc.

Printre subiectele care vor constitui capul de afiş al Ştirilor economice în 
acest an se numără noul acord cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială, misiunile în România ale celor trei organisme 
internaţionale, modificările Codului fiscal, listările la bursă ale unor companii 
din energie (Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Electrica etc), 
relansarea la privatizare a companiei CFR Marfă, privatizarea combinatului 
Oltchim Râmnicu Vâlcea, rectificarea bugetară şi elaborarea bugetului pentru 
anul 2015 etc.

Ţinând cont de faptul că, printre abonaţii fluxului economic se numără şi 
instituţii media, ai căror reprezentanţi s-au arătat interesaţi de materialele 
exclusive realizate de AGERPRES, în special analize şi reportaje, principalul 
obiectiv al Redacţiei Ştiri economice pentru 2014 este diversificarea fluxului 
de informaţii.

Ca obiectiv editorial general pentru anul 2014, Redacţia Ştiri externe îşi 
propune să asigure o arie tematică diversificată de materiale, atât în ceea 
ce priveşte subiectele abordate, cât şi genurile utilizate, şi să menţină zilnic 
calitatea şi consistenţa fluxurilor pe care le realizează.

Dintre evenimentele politice previzibile, alegerile pentru Parlamentul 
European (22 - 25 mai) şi schimbările la vârful tuturor celor trei mari instituţii 
ale UE vor predomina aproape pe tot parcursul anului, fiind o sursă de ştiri 

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014
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atât în perioada pre, cât şi în cea post-electorală. După alegeri şi în funcţie de 
rezultatul lor, va fi ales nu doar un nou preşedinte al legislativului comunitar, ci 
şi o nouă conducere a Comisiei Europene, care va fi formată din noi comisari. 
Va fi, de asemenea, ales, şi un nou preşedinte al Consiliului European, cel de-al 
doilea şi ultim mandat al actualului preşedinte expirând la 30 noiembrie.

Tot în categoria evenimentelor anunţate deja intră referendumurile pentru 
independenţă în Scoţia şi Catalonia şi semnarea Acordului de asociere UE 
- Republica Moldova, toate aşteptate în a doua jumătate a anului. Dat fiind 
interesul pe care îl prezintă aceste subiecte la nivelul ţărilor membre ale 
Uniunii Europene, inclusiv al României, Redacţia Ştiri externe îşi propune să 
reflecteze aceste evenimente într-o manieră extinsă.

2014 va fi şi anul retragerii din Afganistan a trupelor Forţei Internaţionale 
de Asistenţă şi Securitate (ISAF), misiune la care participă şi România, 
procesul urmând a fi prezentat pe tot parcursul anului, termenul limită fiind 
31 decembrie.

Indicatorii generali de performanţă vor fi şi în 2014 relevanţa subiectelor 
selectate pentru publicul din România, calitatea redactării, rapiditatea şi 
acoperirea tuturor evenimentelor externe importante pentru România sau 
la nivel global.

În 2014, Redacţia Ştiri pentru străinătate are ca obiectiv dimensiunea 
calitativă a materilelor difuzate, pentru o bună informare a străinătăţii cu 
privire la ce se întâmpla în România şi pentru stimularea interesului de a 
accesa constant informaţiile AGERPRES.

Dezvoltarea paginii în limba engleza a site-ului Agenţiei Naţionale de Presă 
va continua şi în 2014 printr-o mai mare diversitate de informaţii prezentate 
şi prin îmbogăţirea ilustraţiei cu materiale foto, video şi audio.

Dincolo de evenimentele la zi pe care le va acoperi cu profesionalism şi 
promptitudine în anul 2014, Redacţia Foto-Video-Multimedia se va afla în 
prim-planul promovării imaginii AGERPRES, având în vedere aniversarea a 
125 de ani de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale a statului român.

Creşterea profesionalismului angajaţilor prin participarea la cursuri de 
formare în domeniu, precum şi aplicarea la competiţii de profil rămân printre 
obiectivele Redacţiei Foto-Video-Multimedia şi în 2014, alături de ilustrarea 
obiectivă, profesionistă şi în timp real a celor mai importante evenimente 
din România.

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014
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*** În anul 2013, Redacţia Ştiri interne – Bucureşti a realizat şi difuzat pe fluxul 
propriu 28.201 ştiri, din domeniile Politic, Justiţie şi afaceri interne, Social 
(sănătate şi educaţie), Administraţie, Cultură -Culte, Media, înregistrându-se o 
creştere uşoară faţă de anul 2012, an în care însă au avut loc două scrutinuri 
electorale, plus un referendum pentru suspendarea preşedintelui ţării, 
proteste de stradă şi perioade de timp cu intemperii. 

Redactorii AGERPRES din Bucureşti au realizat anul trecut 101 interviuri cu 
lideri ai formaţiunilor politice, reprezentanţi ai Guvernului, ambasadori, analişti 
politici, scriitori, academicieni, artişti, personalităţi din administraţia locală.

Un proiect important al redacţiei şi, implicit, al Agenţiei Naţionale de Presă 
AGERPRES a fost, în 2013, festivalul SummerWell.

În vara anului trecut, pe ecranele festivalului SummerWell, desfăşurat 
pe domeniul Ştirbey de lângă Bucureşti, au rulat imagini AGERPRES cu 
Bucureştiul de altădată. Imaginile sunt parte a arhivei de fotografii a Agenţiei 
Naţionale de Presă AGERPRES.

Parteneriatul de la SummerWell a însemnat ştiri factuale, reportaje şi interviuri 
în cele două zile de festival.

Actual i tatea internă
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Un alt proiect interesant realizat în anul 2013 de redacţia Ştiri interne a fost 
cel dedicat zilei de 8 martie. Astfel, Ziua internaţională a femeii a fost marcată 
prin difuzarea unor materiale reunite sub genericul ,,FEMEIE ÎN LUMEA 
BĂRBAŢILOR,,.

Pe fluxul AGERPRES au fost difuzate interviuri cu Simona Maierean, prima 
femeie pilot pe MIG 21 Lancer, cu Anca Voicescu – angajată a Jandarmeriei 
Capitalei şi cu o angajată a Serviciului Român de Informaţii.

În 2014, 8 martie a fost marcat timp de o săptămână prin interviuri cu ”FEMEI 
DE SUCCES”, între care Amalia Năstase, Alice Barb, Florentina Ioniţă-Radu 
(comandantul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ”Carol Davila”), 
Dorina Lazăr, Maria Olaru, Mihaela Geoană, Simona Amânar.

Participarea României la Târgurile de carte de la Paris şi Goteborg a fost 
reflectată de AGERPRES prin ştiri, declaraţii în exclusivitate şi interviuri, 
preluate de mass-media.

*** O atenţie specială a fost acordată însă materialelor de presă venite de la 
corespondenţii speciali AGERPRES din judeţe.

În 2013, Redacţia Ştiri interne – corespondenţi judeţeni a difuzat 30.197 de 
ştiri, dintre care aproape 300 materiale exclusive. Deşi numărul ştirilor din 
judeţe a scăzut în 2013 faţă de anul precedent, materialele difuzate s-au 
remarcat prin calitate şi ineditul temelor abordate.

Au fost realizate de asemenea 91 de interviuri şi opt reportaje.

Dintre proiectele editoriale realizate anul trecut de segmentul de corespondenţi 
judeţeni s-a remarcat  ”PRIMARI LA UN AN DE MANDAT”, în care au fost 
realizate interviuri cu primarii municipiilor reşedinţă de judeţ, aleşi după 
scrutinul din iunie 2012. S-au abordat teme de interes pentru comunităţile 
locale, au fost prezentate proiectele de viitor, dar şi cele aflate în derulare.

Un alt proiect editorial realizat în 2013 de redacţia Ştiri interne – corespondenţi 
judeţeni a fost  ”IA ROMÂNEASCĂ”, o serie de materiale (text şi imagini) 
despre ia specifică fiecărui judeţ în parte, reliefând diversitatea portului 
popular din diferite zone etnografice ale ţării.

Partea turistică a României a fost prezentată atât printr-o serie de reportaje 
despre cetăţi şi peşteri din ţară, cât şi prin materiale despre muzeele 
tematice sau staţiunile montane şi pârtiile lor de schi.

Din Delta Dunării, la Sibiu şi până la Sălaj, reportajele realizate de 
corespondenţii AGERPRES au adus în atenţie fapte, locuri şi oameni, cultură 
şi tradiţii din România.

Actualitatea internă
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*** Secţia Ştiri sportive are o largă autonomie editorială şi administrativă, în 
cadrul Redacţiei Ştiri interne, iar, prin fluxul propriu de ştiri, interne şi externe, 
acoperă un domeniu de mare audienţă, transformat într-un adevărat fenomen 
social - sportul.

Ca de obicei, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, ramura sportivă cea 
mai bogat ilustrată a fost fotbalul – domeniu cu ştiri factuale, sinteze, analize 
despre meciurile echipei naţionale, meciurile echipelor româneşti angrenate 
în competiţiile UEFA, precum şi desfăşurarea campionatului intern.

Alături de fotbal au fost mediatizate şi competiţiile din sporturi de tradiţie, 
care au adus României medalii la campionate mondiale şi europene - 
atletism, handbal, judo, box, canotaj, kaiac-canoe, haltere, scrimă, etc. De 
asemenea, fluxul sportiv intern a mai cuprins ştiri despre discipline precum 
tenis de câmp, baschet, volei, tenis de masă, polo, înot, scrimă, hochei pe 
gheaţă etc.

Nu în ultimul rând au fost desfăşurate cu succes parteneriate cu mai multe 
federaţii, care vor continua şi în 2014, - Federaţia Română de Atletism, 
Federaţia Română de Rugby, Federaţia Română de Tir Sportiv, Federaţia 
Română de Şah, Federaţia Română de Karate WKC, Federaţia Română de 
Karate, Federaţia Română de Freestyle Kickboxing.

Un capitol aparte l-a constituit Festivalul Olimpic al Tineretului European 
2013, găzduit de localităţi din judeţele Braşov şi Prahova, căruia i-a fost 
dedicat un flux special, care a cuprins 177 de ştiri, cu numeroase declaraţii 
exclusive. 

Actualitatea internă
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Materialele realizate de secţia ştiri sportive au fost promovate intens în 
reţelele de socializare pe conturile redacţiei (https://www.facebook.com/
agerpres.sport, peste 1.700 de prieteni, https://twitter.com/Agerpres_Sport 
peste 200 de followeri).

În privinţa ştirilor externe, un eveniment sportiv important al anului a fost 
Cupa Confederaţiilor la fotbal, dar cu atenţie au fost tratate cupele europene, 
preliminariile Cupei Mondiale 2014, campionatele de top de pe continent.

În egală măsură au fost furnizate informaţii şi despre competiţiile profesioniste 
de tenis, cu succesele Simonei Halep, circuitul automobilistic Formula 1, 
Universiada de vară de la Kazan.

În anul 2013, secţia Ştiri sportive a reuşit să menţină media ridicată de ştiri pe 
flux, chiar dacă în calendarul competiţiilor sportive nu au existat evenimente 
majore. Astfel, numărul total de ştiri validate pe fluxul sportiv a fost de 26.432, 
dintre care 17.865 externe şi 8.567 interne (creştere semnificativă, de peste 
10 la sută). La această creştere a numărului de ştiri interne un merit îl are şi 
colaborarea tot mai bună cu corespondenţii judeţeni.

*** Pentru Redacţia Ştiri economice, anul 2013 a fost caracterizat printr-o 
creştere a productivităţii pe redactor cu circa 10%, media fiind de 1.210 ştiri/ 
redactor (inclusiv editorii, redactorul şef adjunct şi redactorul şef).

Anul 2013 a însemnat o creştere uşoară a numărului de ştiri interne din 
domeniul economic, de la 15.637 în 2012, la 15.721 anul trecut.

Actualitatea internă
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Numărul de ştiri exclusive realizate şi difuzate în 2013 de redacţia Ştiri 
economice a crescut cu circa 3%, fiind difuzate 978 astfel de materiale, din 
care 64 de interviuri (cu 46% mai multe faţă de anul precedent).

Au fost realizate interviuri cu toţi miniştrii economici, cu secretari de 
stat, cu şefii unor instituţii publice (preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în domeniul Energiei, preşedintele Autorităţii Naţionale 
Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, directorul general al 
Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit), cu reprezentantul 
resident al FMI pentru România şi Bulgaria, Guillermo Tolosa, cu managerii 
unor companii importante (directorul general al OMV Petrom, directorul 
general al ArcelorMittal Galaţi, directorul general pentru România al NIS 
Petrol, directorul general al companiei Prospecţiuni, directorul general al 
Nuclearelectrica, directorul general al Metrorex), cu lideri de sindicat şi 
şefi de patronate.

Cei doi redactori de ştiri externe economice au realizat 3.088 de ştiri despre 
economia mondială. Pe fluxul Bănci-Pieţe de Capital au fost difuzate 1.299 
ştiri, cu peste 43% mai multe faţă de anul 2012.

Fluxul de ştiri economice s-a diversificat, anul trecut începând, timid, 
şi redactarea de analize (”Consumul de energie a divorţat de creşterea 
economică”, ”Vrancea este responsabilă pentru 90% din cutremurele din 
România, eliberând peste 95% din energia seismică”, ”Bucureştenii cumpără 
cea mai scumpă benzină; cea mai ieftină se găseşte în Moldova” etc) şi 
reportaje (”Magiunul, roşiile româneşti şi carnea de porc afumată i-au 
cucerit pe chinezii de la Palatul Parlamentului”, ”Ajun de Crăciun la Viena: 
vin fiert, miros de scorţişoară şi vals la colţ de stradă”).

Pe parcursul anului, AGERPRES a fost partener la o serie de evenimente 
economice, care au fost acoperite cu ştiri şi reportaje, între care Salonul 
Auto Bucureşti & Accesorii 2013, conferinţa ”România investiţiilor, România 
dezvoltării”, organizată de Banca Naţională şi Kirchhoff Consult România, 
târgul Carnexpo 2013 etc.

În total, anul trecut, redacţia Ştiri economice a transmis abonaţilor 26.855 
ştiri, din care 15.721 ştiri interne, 3.088 ştiri externe, 1.299 ştiri din sectorul 
bănci pieţe de capital şi 6.747 preluate de pe alte fluxuri ale agenţiei.

Actualitatea internă
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*** Redacţia Ştiri externe a furnizat anul trecut 60.644 de ştiri în timp real, 
informând despre ceea ce se întâmplă important în lume în orice domeniu 
de activitate.

Redacţia monitorizează 200 de ştiri pe oră transmise de cele 24 de agenţii de 
presă naţionale şi internaţionale pe care le recepţionează în mod direct, din 
care sunt selectate subiectele relevante pentru interesul clienţilor AGERPRES 
şi publicului din România.

Încă de la începutul anului 2013, criza ostaticilor din Algeria, printre care s-au 
aflat şi cinci români, unul murind în timpul evenimentelor, a ţinut redacţia 
în alertă, fiind urmărită permanent evoluţia faptelor, produse pe fondul 
intervenţiei franceze în Mali contra grupărilor islamiste.

Al treilea test nuclear nord-coreean după cele din 2006 şi 2009 a ţinut o 
perioadă capul de afiş al ştirilor, ca şi scandalul etichetării unor produse din 
carne în Europa sau criza umanitară şi politică din Siria.

Un spaţiu important pe fluxul de ştiri externe a fost alocat inaugurării 
celui de-al doilea pod peste Dunăre între România şi Bulgaria, dar şi altor 
evenimente sau teme referitoare la ţara noastră, redacţia difuzând pe fluxul 
propriu ştiri despre relaţiile bi şi multilaterale ale României, despre activităţile 
delegaţiilor oficiale române în străinătate, declaraţii acordate de oficialităţi 
române unor surse de presă străine, articolele din presa străină care au ca 
subiect România şi români, informaţii despre diaspora.

O temă abordată în mod constant pe parcursul anului trecut şi relatată pe 
fluxul de ştiri externe al AGERPRES a fost cea a liberalizării pieţei muncii 
pentru români şi bulgari în ultimele ţări care mai impuneau restricţii, subiectul 
căpătând proporţii neaşteptate în Marea Britanie.

Alte evenimente care au marcat anul 2013 au fost atentatele de la maratonul 
din Boston, paralizia financiară din Statele Unite, o dezgheţare a relaţiilor 
dintre Statele Unite şi Iran după schimbarea de ştafetă de la Teheran şi un 
contact telefonic direct între preşedinţii celor două ţări, fără precedent după 
revoluţia islamică din 1979.

Actual i tatea 
internaț ională
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O temă care a beneficiat de abordări şi reacţii ample în presa internaţională 
începând de la jumătatea anului, reflectată şi pe fluxul extern al AGERPRES, 
a fost spionajul în masă american, conform dezvăluirilor făcute de un fost 
colaborator al Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA.

Crizele politice din Republica Moldova şi Bulgaria, caracterizate prin răsturnări 
de guvern, iar în Bulgaria chiar cu alegeri anticipate şi proteste îndelungate 
pe fondul crizei economice, au fost reflectate pe larg în fluxurile externe.

Sfârşitul anului a fost la fel de tumultuos ca şi perioada de început,  prin 
declanşarea unei crize politice profunde din Ucraina, după ce autorităţile 
din această ţară au renunţat la semnarea acordului de asociere cu Uniunea 
Europeană.

Au fost realizate numeroase interviuri cu personalităţi politice din România şi 
străinătate, precum preşedintele şi premierul Republicii Moldova, ambasadori, 
liderii partidelor bulgare participante la alegerile legislative din 12 mai, primarul 
Vidinului, secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, negociatorul-şef 
al Muntenegrului, preşedintele PES, Serghei Stanişev, europarlamentari.

Redacţia Ştiri externe a transmis anul trecut 270 de materiale exclusive. 
Au fost realizate şi difuzate, de asemenea, reportaje şi analize pe diverse 
teme de interes, precum situaţia refugiaţilor sirieni în Bulgaria, planurile 
de construire a unei centrale nucleare în apropiere de graniţa cu România, 
la Belene, conflictul din Siria, Parteneriatul Estic, dosarul nuclear iranian, 
taifunurile ucigătoare din Asia, o foarte amplă retrospectivă despre paşii 
făcuţi de omenire în 2013 în explorarea spaţiului cosmic etc.

Numărul total de ştiri transmise în 2013 a fost în scădere cu 3,11% faţă de cel din 
2012, lucru explicabil prin faptul că redacţia a funcţionat cu mai puţini oameni 
comparativ cu anul anterior, ca urmare a unor pensionări, demisii (urmate de 
blocarea posturilor) şi distriburi în alte redacţii.

Cu toate acestea, productivitatea a fost în creştere cu 11% de la 1.693 de 
ştiri lucrate în medie pe an de un redactor la 2.113 ştiri medie pe an.

*** Obiectivul Redacţiei Ştiri pentru străinătate a rămas şi în 2013 
transmiterea de informaţii obiective şi relevante, în limba engleză, despre 
România către mediile politico-diplomatice şi de afaceri din ţară şi străinătate, 
profeşionisti din diverse domenii care caută informaţii despre România, cititori 
de presă online, toţi cei interesaţi să consulte datele la zi despre ţara noastră.

O constantă în activitatea redacţiei a fost în 2013 promovarea imaginii 
României prin informarea corectă şi completă cu privire la realităţile politice, 
economice, sociale, culturale interne, la istoria şi valorile civilizaţiei româneşti, 
urmărind crearea unei imagini edificatoare şi elocvente cu privire la acestea.

Actualitatea internațională



23AGERPRES -  Raport  anual  2013

În contextul apartenenţei la UE şi la spaţiul euro-atlantic, în care diversitatea 
este asigurată printr-un cumul de valori naţionale, AGERPRES contribuie ca 
România să îşi contureze identitatea şi să îşi promoveze simbolurile.

Emisia în limba engleză a AGERPRES a avut drept principale ţinte tematice 
în 2013, la fel ca şi redacţiile în limba română, evenimentele politice, sociale, 
sportive şi media ale anului, la care s-au adăugat parcursul României în procesul 
integrării în spaţiul Schengen, evoluţiile în ceea ce priveşte percepţiile europene 
despre aplicarea mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), derularea 
acordului încheiat de Guvernul României cu FMI.

Totodată, ştirile în limba engleză ale AGERPRES au reflectat evoluţiile 
macroeconomice şi pe domenii de activitate, parcursul monedei naţionale, 
profitabilitatea companiilor, procesul de reindustrializare a ţării, dezvoltarea 
agriculturii, performanţele din inventică.

Au fost promovate prin materiale de presă în limba engleză personalităţi 
româneşti afirmate internaţional, priorităţile mondiale ale României, contribuţia 
la dezvoltarea patrimoniului universal.

O atenţie specială a fost acordată dimensiunii spirituale a civilizaţiei româneşti prin 
reflectarea obiceiurilor, tradiţiilor populare şi practicilor casnice locale păstrate 
peste secole, subliniindu-se specificitatea etnografică şi unicitatea acestora.

Cele peste 1.000 de ştiri transmise lunar în străinatate prin intermediul 
fluxului News of the Day au evidenţiat activitatea internaţională a României 
în instituţiile şi organismele europene şi internaţionale din care face parte, 
implicarea militarilor români în misiunile din teatrele de operaţii din afara 
graniţelor ţării, acţiunile de politică internaţională desfăşurate de oficialii 
români, viaţa politică internă, activitatea parlamentară, dinamica din economie, 
evenimentele cu caracter social, cultural, ştiinţific şi sportiv.

Actualitatea internațională
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AGERPRES a editat, de asemenea, un buletin economic săptămânal - 
Economic Highlights, care cuprinde, în circa 50 de pagini, ştiri despre 
politicile economice şi sociale promovate de autorităţile statului român, 
informaţii din domeniul afacerilor, investiţiilor, finanţelor, comerţului, 
industriei, transporturilor, comunicaţiilor, agriculturii, mediului, dezvoltării 
rurale şi regionale, turismului, precum şi analize asupra fenomenelor 
economice locale privite în context global.

Lunar, au fost transmise, anul trecut, către Ministerul Afacerilor Externe, 
circa 150 de ştiri AGERPRES în limbile engleză, franceză, germană, rusă, 
spaniolă, italiană, având ca obiectiv prezentarea vieţii politice, economice, 
culturale a ţării noastre pe site-urile ambasadelor României din întreaga 
lume.

Actualitatea internațională
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Şi în 2013 Redacţia Fotoreportaj a creat, prin fotografiile transmise, o 
imagine cuprinzătoare a actualităţii româneşti. Oferirea de fotografii de 
presă de calitate, în cel mai scurt timp, dar şi punerea în valoare a arhivei 
deţinute s-au aflat în central preocupării echipei redacţionale.

Oferta de fotografie din actualitate a continuat să fie una bogată şi variată: 
66.792 fotografii prezentate online în 2013, faţă de 60.647 în anul 2012.

Redacţia Fotoreportaj a acoperit, în 2013, circa 5.500 de acţiuni interne 
şi a participat la misiuni de presă în ţară şi în străinătate.

Producţia fotografică a AGERPRES se regăseşte în două fluxuri specifice 
- AGERPRES flux şi AGERPRES arhivă - care pot fi consultate din 
pagina proprie foto.agerpres.ro şi care conţin cu precădere fotografii 
din actualitatea internă, dar şi fotoreportaje ale AGERPRES realizate 
în străinătate, cu prilejul vizitelor unor oficiali români, la reuniuni 
internaţionale, competiţii sportive etc.

Oferta AGERPRES a inclus, în 2013, pe lângă cele două fluxuri, şi fotografii 
furnizate de agenţiile de presă Associated Press, Xinhua, Tanjug şi 
Moldpres, acoperind tematic şi geografic evenimentele internaţionale.

Din pagina web foto AGERPRES, clienţii au avut posibilitatea, pe parcursul 
anului 2013, să aleagă să-şi ilustreze informațiile privind evenimentele 
internaționale dintr-un număr de 842.778 fotografii din actualitatea 
internaţională, produse de aceste agenţii de presă.

Din cele 66.792 de fotografii introduce, în 2013, pe fluxurile de imagini 
proprii ale AGERPRES, 80% au fost realizate de fotoreporterii Agenţiei 
Naţionale de Presă, 11% de corespondenţii speciali AGERPRES în judeţe 
şi 9% de către colaboratorii din ţară.

În aceste fluxuri au fost adăugate şi 28.924 fotografii aflate în arhiva pe 
filme a AGERPRES.

În cadrul procesului de cercetare şi evaluare a arhivei pe film deţinute 
de AGERPRES, au fost reţinute, după scanare şi retuşare, în vederea 

Redacț ia
Foto-V ideo-Mult imedia
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introducerii în baza de date alte circa 3.000 de fotografii. Imaginile vin să 
completeze oferta totală de fotografii digitalizate pe care AGERPRES o pune 
la dispoziţia publicului şi care se ridică la mai multe milioane de unităţi.

Toate fotografiile au alocate cuvinte cheie şi sunt grupate în peste 50 de 
categorii şi subcategorii tematice, între care: Administraţie, Agricultură, 
Alegeri, Bănci, Cultură, Diplomaţie, Floră/Faună, Guvern, Monumente, 
Patrimoniu, Parlament, Tradiţii, Industrie, Învăţământ, Media, Minorităţi, 
Organizaţii, Partide, Personalităţi, Sănătate, Social, Turism etc.

În 2013, Redacţia Fotoreportaj a trecut printr-un proces de reorganizare 
devenind Redacţia Foto-Video-Multimedia, adaptată prin apariţia 
materialelor video la cerinţele pieţei mass-media actuale.

Astfel, în prezent, Redacţia Foto-Video-Multimedia oferă o gamă completă 
de servicii, pe lângă fluxul foto şi de arhivă adăugându-se materiale video, 
fotoreportaje şi videoreportaje.

Redacţia Foto-Video-Multimedia şi-a continuat adaptarea la cerinţele mass-
media moderne prin intermediul social media, oferind informaţii relevante 
(fotografia zilei, retrospectiva lunii, materiale dedicate unor evenimente 
importante din istoria României) pe pagina proprie de Facebook - Agerpres Foto.

Din păcate, la fel ca şi în 2012, vânzările de fotografie la categoria print 
au scăzut, pe fondul diminuării cererii generale de fotografie de presă din 
media românească.

Trendul de creştere a cererilor de fotografie pentru mediul online, înregistrat 
în anii anteriori a crescut, dar veniturile obţinute din vânzarea acestui tip de 
imagini nu a putut compensa pierderile pe print, astfel încât anul s-a încheiat 
cu o scădere generală a veniturilor din vânzarea de fotografie de presă.

Vânzarea fotografiilor pentru online a crescut de la 8.670 de unităţi în 2012 
la 9.395 anul trecut.

Raportat la numărul total de fotografii vândute, ponderea cea mai 
importantă continuă să o deţină fotografiile proprii AGERPRES, din 
actualitatea internă. 

Şi în 2013, Redacţia Foto-Video-Multimedia a fost implicată în calitate de 
expozant/ co-organizator al unor expoziţii de fotografie, una dintre acestea 
fiind “Drumul României spre Uniunea Europeană“, expoziţie vernisată 
în decembrie, la sediul Centrului de Informare al Comisiei Europene în 
România (InfoEuropa).

Redacția Foto-Video-Multimedia
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De asemenea, în 2013, AGERPRES, prin Redacţia Foto-Video-Multimedia, 
a fost partener oficial al celei de a XXI-a ediţii a Festivalului Internaţional 
George Enescu. 

Redacția Foto-Video-Multimedia
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Redacţia Monitorizări furnizează clienţilor pachete de rapoarte zilnice care 
includ infomaţiile de interes difuzate de toate canalele media importante: 
presa scrisă centrală (17 cotidiene, 60 de periodice şi suplimente); radio-tv: 
14 posturi TV centrale şi 12 posturi de radio; presa scrisă regională publicată 
local în oricare din cele 40 de reşedinţe de judeţ (130 de publicaţii), mediul 
online: peste 1.200 de portaluri. 

Internetul nu înseamnă doar site-uri. Noi monitorizăm acum şi peste 63.000 
de bloguri, forumuri, conturi de Facebook, Twitter, Google plus. 

În 2013, ne-am dedicat menţinerii încrederii clienţilor în serviciile de 
monitorizare de presă şi dezvoltării relaţiei de parteneriat profesional, prin 
suportul permanent oferit pentru rezolvarea oricărei cerinţe în cel mai scurt 
timp. Majoritatea clienţilor a decis prelungirea colaborării în aceleaşi condiţii 
ca în 2012. Conştientizând ineficienţa monitorizării presei cu resurse interne, 
unele instituţii au decis suplimentarea tipului de servicii specializate.  

Redacţ ia Monitor izăr i
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Flexibilitatea a fost o altă caracteristică care ne-a dominat activitatea în 
anul 2013. Ne-am pliat foarte bine pe nevoile clienţilor, fie că aceştia au dorit 
o colaborare de lungă durată, fie că au fost interesaţi de servicii punctuale 
pentru un anumit eveniment sau campanie de presă.  

Nu în ultimul rând, profesionalismul echipei de monitorizare s-a concretizat 
în aproximativ 1.700 articole din mass-media tipărite şi audio-video 
introduse zilnic în baza de date dedicată. În total, au fost prelucrate 151.129 
de articole din presa locală, 74.005 din presa centrală, 15.829 materiale 
difuzate în emisiunile radio-tv.

Totodată, pe parcursul anului 2013 s-a înregistrat o creştere cu aproximativ 
40% a numărului de rapoarte livrate zilnic clienţilor noştri.

Din portofoliul actual fac parte atât decidenţi din zona instituţiilor publice 
centrale -  Guvernul României, Ministerul de Justiţie, Ministerul Educaţiei, 
Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor 
Externe; instituţiilor publice locale - consiliile judeţene Sibiu, Vrancea sau 
Botoşani. 

Instituţii din domeniul justiţie – Consiliul Superior al Magistraturii, Direcţia 
Naţională Anticorupţie, Agenţia Naţională pentru Integritate; mediu - Garda 
Naţională de Mediu, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, ROREC, 
Romsilva, Fordaq; sănătate – UMF “Carol Davila”,  Institutul Fundeni, Gral 
Medical, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate (CNAS).  

Raportul zilnic de monitorizare este un document electronic integrat, 
împărţit pe secţiuni corespunzătoare specificaţiilor clientului şi structurat 
pe niveluri de acces la informaţie. 

Acesta conţine copiile digitale ale tuturor materialelor jurnalistice originale, 
fie că sunt pagini de ziare, posturi de radio și TV, alături de specificaţiile 
fiecărui tip de material (publicaţie/post, titlul articolului/ştirii, data şi ora 
apariţiei/pagina, autorul, suprafaţa în pagină). 

Clientul are la dispoziţie nu doar copia scanată a articolului, ci şi textul 
articolului în format editabil. 

Redacția Monitorizări
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Pentru un acces rapid şi direct la informaţia de interes, rapoartele conţin 
un rezumat al subiectelor zilei, realizat în limba română sau engleză.

Pentru că televiziunea are un impact dominant asupra opiniei publice, 
clienţii pot primi alerte pe e-mail sau pe telefon odată ce o informaţie de 
interes este difuzată într-o emisiune tv.

Oferta este completată de analizele media cantitative şi calitative care 
oferă abonaţilor o imagine clară asupra companiei şi competitorilor, astfel 
încât aceştia să aibă toate informaţiile pentru a combate eventualele 
dezavantaje şi a creşte vizibilitatea şi favorabilitatea instituţiei. 

Redacția Monitorizări
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Satisfacerea nevoilor clienţilor şi alinierea la oferta existentă pe piaţa de 
monitorizare de presă sunt standardele spre care tindem în anul 2014. 

În acest sens, platforma online disponibilă clienţilor serviciilor de 
monitorizare se va dezvolta, atât ca număr al serviciilor oferite, cât şi ca 
grad de interactivitate. Aceasta va beneficia de un format grafic integrat noii 
identităţi vizuale a agenţiei şi va permite clienţilor generarea de rapoarte, 
statistici, analize personalizate în funcţie de cerinţe punctuale sau generale.

Totodată, rapoartele de monitorizare vor include parametrii noi, utili în 
generarea  analizelor de imagine pentru companii sau branduri. 

 Redacţia Monitorizări a realizat şi alte servicii din portofoliu: selecţii de ştiri 
AGERPRES (Centrale, Locale, Sportive, Economice, Externe, Administraţia 
Publică), revista presei. 

Redacția Monitorizări



32AGERPRES -  Raport  anual  2013

Un an interesant 2013 a  ”străbătut” Redacţia Documentare-Arhivă, depozitarul, 
prin specificul ei, şi principalul valorificator al ”tezaurului” de informaţii şi 
fotografii pe care îl deţine Agenţia Naţională de Presă AGERPRES.

În 2013, redacţia a trecut prin mai multe etape de organizare. După ce, 
iniţial, a fost transformată în secţie în cadrul Redacţiei Ştiri interne, ulterior 
conducerea AGERPRES i-a redefinit obiectivele.

Patrimoniului de informaţii, compus din ştiri de agenţie din anul 1927 şi 
până în prezent, i s-a adăugat Arhiva Foto. Reunirea arhivei de ştiri cu 
cea de fotografie a avut menirea de a pune mai bine în valoare cele două 
componente jurnalistice.

Din 2013, la Arhiva Foto a început un intens proces de inventariere, scanare 
şi, ulterior, publicare a materialelor foto realizate de AGERPRES timp de mai 
bine de opt decenii.

Însă, pentru atingerea acestui obiectiv a fost şi mai este nevoie de investiţii 
în tehnologie IT, de creşterea numărului de salariaţi, dar şi de un efort de 
datare şi localizare a fiecărei fotograme.

În paralel, continuă munca de valorificare a patrimoniului jurnalistic – ştiri 
din ultima sută de ani.

În 2013, redacţia a asigurat prin materialele documentare realizate suportul 
informaţional pentru toate celelalte compartimente editoriale ale AGERPRES.

S-au realizat sau, după caz, actualizat dosare tematice ce acoperă o gamă 
largă de subiecte de interes, începând cu cele politico-economice şi 
terminând cu cele sportive. În prezent, baza de date a AGERPRES cuprinde 
peste 2.200 de dosare tematice.

La rândul său, baza de biografii a ajuns, anul trecut, la 4.475 de materiale, 
referitoare la personalităţi, interne şi internaţionale, din cele mai diverse 
domenii, de la cele politice şi economice, până la cele artistice şi din 
divertisment. Aceste dosare sunt într-o permanentă actualizare şi adăugare, 
numărul lor crescând de la zi la zi.

Redacţ ia
Documentare-Arhivă
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În 2013, Redacţia Documentare-Arhivă a participat, cu materiale proprii, la 
fluxurile speciale ale AGERPRES dedicate Marii Uniri, Festivalului Enescu şi 
Cupei Confederaţiilor la Fotbal.

În paralel, a fost continuată munca la Agenda AGERPRES, fiind redactate, din 
ianuarie şi până în noiembrie 2013, nu mai puţin de 1.442 de pagini. În lunile 
noiembrie şi decembrie 2013, precum şi în ianuarie 2014, toate capitolele 
Agendei au fost actualizate, fiind schimbat şi formatul acesteia. Totodată, 
Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale ianuarie-decembrie a 
cuprins 1.965 de pagini.

Nu în ultimul rând, redacţia a realizat în continuare selecţia materialelor pentru 
Fluxul de Diaspora, dedicat comunităţilor de români aflate în afara graniţelor ţării. 

Redacția Documentare - Arhivă
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Activitatea tehnică şi I.T.

În anul 2013 a continuat susţinut programul de dezvoltare IT început în 
anii anteriori, bazat pe nevoile mereu în creştere ale agenţiei, atât la nivel 
hardware, cât şi software, care au permis ca AGERPRES să se afle la un nivel 
de dotare similar cu cel al agenţiilor naţionale de presă din ţările Uniunii 
Europene.

Printre principalele realizări ale anului 2013 enumerăm:

 9 Dezvoltarea consolei jurnalistice prin integrarea unor noi module 
care oferă posibilitatea de editare şi structurare a informaţiei 
după anumite criterii şi salvarea acesteia în baza de date, 
principalele beneficii fiind:

 y diversificarea serviciilor oferite de agenţie;
 y simplificarea activităţii editoriale;
 y extinderea posibilităţilor de transmitere a ştirilor către 

clienţi, prin utilizarea serverelor FTP.
 y Reproiectarea portalului de ştiri www.agerpres.ro  pentru a 

integra grafica WEB cu noile elemente ce tin de identitatea 
vizuala a AGERPRES

       Noua interfata indeplineste următoarele conditii:
o acces facil al utilizatorilor la producția A.N.P. 

AGERPRES (știri, documentare, foto, monitorizări, 
reportaje etc.), prin optimizarea prezentarii atât în 
varianta pentru desktop cât telefoane mobile sau 
tablete (sisteme de operare Android și IOS).

o design responsiv (desktop, mobile);
o integrarea cu sistemele software din interiorul 

agentiei;
o implementarea unui CMS personalizat (Content 

Management System - sistem de gestiune continut);

Ac t iv i ta tea
Tehnică  –  Log is t i că
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o afișeaza în timp real toate articolele publice 
provenite din sistemul intern și a elementelor 
auxiliare acestora (atasamente, imagini);

o interfața portalului este realizată în baza unui 
design original și agreabil, fiind optimizat pentru 
toate categoriile de utilizatori (rezoluție minimă 
1024x768, încărcare rapidă, elemente multimedia 
echilibrate și optimizate, compatibilitate perfectă 
cu navigatoarele Microsoft Internet Explorer - 
versiunea IE 8 si versiuni ulterioare, Mozilla FireFox, 
Google Chrome, Opera, Safari, etc.).

o portalul are versiuni în limbile română si engleza.
9	Realizarea site-ului m.agerpres.ro, dedicat smartphone-urilor 

si tabletelor, care va prelua fluxul de stiri prezentat pe portalul 
www.agerpres.ro, aducand astfel mai aproape de cititori 
noua identitate de brand a AGERPRES si oferind o mai buna 
expunere in piata.

9	Optimizarea conexiunilor de acces la internet (atât cea 
principală cât și cea de back-up) pentru a permite o 
difuzare sigură și garantată a tuturor produselor noastre 
(știri, fotografii, rapoarte de monitorizare a presei) către 
beneficiari și un acces rapid al vizitatorilor site-ului agenției. 
În acest mod, AGERPRES este prezentă non - stop în rețeaua 
INTERNET.

9	Activități permanente și susținute de management și 
întreținere hardware și software pentru servere, sisteme de 
stocare, sisteme de back-up, switchuri, etc.).

•	 realizare de back-up zilnic (incremental) si lunar 
(complet) pentru:
	serverul de www, aplicatii  jurnalistice, 

monitoring, fisiere foto.
	server mail
	serverul baza de date (MYSQL)

•	 Instalarea ultimelor versiuni de soft.

Activitatea Tehnică - Logistică
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9	Activități programate de întreținere hardware și software 
pentru echipamente I.T. (sisteme de stocare, stații de lucru, 
calculatoare portabile, imprimante, cablare rețea internă, 
telefoane mobile, etc.).

•	 Numai prin intermediul modulului dedicat Help Desk 
au fost semnalate și rezolvate de către personalul 
tehnic propriu, peste 1600 de probleme tehnice 
(disfuncționalități ale aplicației jurnalistice, mail, 
laptopuri, imprimante, stații de lucru, etc.).

9	Suport tehnic permanent pentru redactorii AGERPRES.
•	 S-au rezolvat prin intermediul conexiunilor remote 

(acces la distanta) diverse probleme intampinate 
de utilizatorii computerelor portabile ale agentiei 
(corespondentii judeteni) - disfuncționalități ale 
aplicației jurnalistice, mail, devirusari, instalari de 
programe, etc.

9	Suport tehnic pentru redactorii acreditați la diverse 
evenimente de importanță națională sau internațională.

Activitatea Serviciului Logistic

Achiziţiile de bunuri, servicii sau lucrări s-au făcut cu respectarea actelor 
normative specifice şi a principiilor fundamentale care stau la baza atribuirii 
contractului de achiziţie publică (liberă concurenţă, eficienţa utilizării 
fondurilor publice, transparenţa, tratamentul egal, confidenţialitatea) în 
baza referatelor de necesitate prin care se fundamentează oportunitatea 
cheltuielilor respective.

Programul de dezvoltare al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, început 
în anii anteriori, a continuat şi în 2013, cu următoarele obiective:

9	Adoptarea unei noi identitati vizuale
•	 simbolul AGERPRES, globul, transmite caracterul 

global al Agentiei si integrarea sa în peisajul românesc 
si international. Prin utilizarea culorilor tricolorului 
se comunică sentimentul national si se realizează 
relationarea vizuală imediată cu România;

Activitatea Tehnică - Logistică
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•	 dinamismul si actualitatea agentiei, precum si 
diversitatea subiectelor sunt sugerate prin pătratele 
colorate, ce alcătuiesc sfera. Acestea pot fi privite 
sub forma unui model aflat în continua schimbare: 
stirile sunt lansate către public, sunt citite, luate la 
cunostintă, după care dispar din prim-plan, lăsând 
loc altor stiri, de actualitate;

•	 monograma simbolizeaza cine este AGERPRES, ce 
face, cum face și ce poziție vrea să ocupe pe piața de 
profil, internă și internațională;

•	 noua identitate de brand este simplă, modernă, clară 
si aerisită, conferind brandului un aer contemporan 
și profesional;

•	 identitatea vizuală întărește receptarea pozitivă a 
AGERPRES de către publicul extern și să facilitează 
asumarea apartenenței la organizație a angajaților, 
determinând comportamente de susținere a instituției;

•	 schimbarea în sine a identității vizuale afirmă și 
susține schimbările pozitive în evoluția AGERPRES, 
crează interes și adeziune în rândul clienților și 
responsabilitate și coeziune în rândul angajaților.

•	 Noua abordare are un puternic caracter modern, 
aducând imaginea AGERPRES în prezent, înglobând 
elemente care o vor mentine actuală pe termen 
lung, servind la consolidarea profilului brandului, 
atât pe plan intern, în raport cu proprii angajati si 
colaboratori, cât si pe plan extern, fată de clienti, de 
mass-media si de opinia publică.

9	Eficientizarea sistemului de telecomunicații mobile prin:
•	 achiziționarea in continuare a unor terminale care 

să permită conectarea la internet pentru transfer 
de date, accesarea paginilor WEB și a serviciilor de 
poștă electronică.

Activitatea Tehnică - Logistică



38AGERPRES -  Raport  anual  2013

9	Promovarea cu succes a auditului anual de supraveghere 
al sistemului integrat de management calitate - mediu - 
sănătate implementat în cadrul AGERPRES în conformitate 
cu cerintele standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 si 
OHSAS 18001:2007.

Sistemele de management certificate garanteaza astfel bunele 
servicii oferite de AGERPRES clientilor sai, calitatea acestora, 
grija fata de client, dar si fata de mediul inconjurator, de 
sanatatea si securitatea ocupationala. 

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.

Din păcate, prevederile restrictive ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările 
şi completările ulterioare au blocat şi în acest an posibilitatea achiziţionării 
de produse specifice activităţii redacţionale (reportofoane, aparatură 
video, aparate de multiplicat, aparate telefonice, faxuri) privând redactorii 
AGERPRES de o serie de ”unelte” de lucru esenţiale.

În accepţiunea Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004, în grupele ”Aparatură 
birotică” şi ”Mobilier” sunt incluse produse specifice activităţii redacţionale: 
reportofoane, aparatură video, aparate de multiplicat, aparate telefonice şi 
faxuri care sunt supuse, din cauza utilizării frecvente, unei uzuri avansate. 
Aceste aparate sunt folosite intens de către redactorii şi fotoreporterii 
AGERPRES, fiind necesară înlocuirea lor periodică în scopul menţinerii 
siguranţei înregistrărilor la parametri tehnici ridicaţi. Tot în această categorie 
sunt incluse şi obiecte uzuale de mobilier care se deteriorează extrem de 
repede. 

Direcţia Tehnică are în responsabilitate şi activitatea de transport efectuată 
cu 6 autoturisme din parcul auto propriu.

Consumul de carburanti stabilit pentru autoturismele din parcul propriu 
destinate activitatilor specifice institutiei, a fost reglementat prin O.U.G. 
nr. 55/24.06.2010 fiind limitat după cum urmează: 

Activitatea Tehnică - Logistică
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- pentru autoturismul la dispozitia directorului general (cu 
funcţie de secretar de stat) consumul normat este de 200 l/
luna/autovehicul;

- pentru pentru autoturimele destinate activitatilor specifice 
consumul normat este de 150 litri/luna/autovehicul.

Au fost respectate cu stricteţe normele privind consumul lunar de carburanţi, 
astfel încât nu s-au inregistrat depasiri.

Activitatea Tehnică - Logistică
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Direcţia Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale are ca scop 
principal asigurarea unei bune funcţionalităţi a strategiilor de marketing, 
vânzări şi comunicare prin implementarea acestora  în vederea atingerii 
obiectivelor AGERPRES.

Principalele obiective ale direcţiei pentru anul 2013 au fost:

 9 promovarea produselor şi serviciilor, realizarea de studii de piață 
pentru îmbunătățirea acestora, dar și pentru oportunitatea creării 
de noi produse

 9 intensificarea activității de pătrundere pe piața non-media cu 
produse derivate din producția de știri și serviciile de monitorizare 
presă

 9 promovarea pe rețelele de sociale (Facebook și Twitter)
 9 fidelizarea  și urmărirea satisfacției clienților
 9 încheierea de parteneriate media pentru evenimente cu impact 

amplu, menite să asigure vizibilitate agenţiei 

Activitatea de marketing şi vânzare

Oferta AGERPRES pe anul 2013 a cuprins 7 pachete şi servicii de ştiri transmise 
în timp real, 10 fluxuri speciale, 6 selecţii de ştiri, 6 buletine, servicii complete de 
monitorizare şi analiză media (presa scrisă centrală&locală, radio, TV şi online), 
servicii de alertă pe e-mail şi sms, 5 fluxuri de imagini transmise în timp real, 
arhiva proprie de fotografii (online, filme etc.), 1 flux de imagini pentru mediul 
online, revista presei, baza de date (arhiva de ştiri, documentare - dosare 
tematice, cronologii, sinteze, retrospective anuale - colecţii de presă).

De asemenea oferta a cuprins si servicii în limba engleză: Romania Online, 
AGERPRES News Summary, Romania Economic Daily News, Romanian Press 
Review, News of the Day (buletin zilnic), Economic Highlights (buletin săptămânal) 
precum şi Photo News Service (imagini din actualitate cu text explicativ in limba 
engleză, publicate pe site-ul  Agerpres, varianta in limba engleză).

Activitatea de Marketing, 
Comunicare şi Relaţii 
Internaţionale
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Pe parcursul anului 2013 a fost lansat serviciul video AGERPRES, iar primul live 
streaming a fost realizat pe 17 septembrie, odata cu lansarea Noului Agerpres 
(schimbarea elementelor de identitate vizuală, schimbarea site-ului).  

Repartizarea încasărilor pe tipuri de servicii - În structura veniturilor, 
ponderea principală a avut-o vânzarea de ştiri (65%), urmată de serviciile de 
monitorizare (23%).

2 %
Documentare

65 %
Servicii de ştiri

1 %
Publicitate

6 %
Foto pentru print

23 %
Monitorizarea

3 %
Foto pentru online

Referitor la profilul clienţilor AGERPRES, cei mai multi utilizatori (numeric) 
ai serviciilor AGERPRES sunt din categoria non-media (78%), în creştere cu 
aproximativ 16% faţă de anul 2012.

6 %

Mass-media locale

16 %

Mass-media centrale

78 %

Non-media

Ponderea în valoarea serviciilor de ştiri în funcţie de tipul livrării - În funcţie 
de tipul de servicii, vânzarea ştirilor transmise în timp real este în topul 
preferinţelor clienţilor. Aceste servicii atrag în continuare cele mai multe 
venituri (65%). Interesul clienţilor din sectorul non-media pentru buletinele 
de ştiri (format PDF, distribuite seara, la inchiderea ediţiei) este evidenţiat 
printr-o creştere în anul 2013.
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11 %

Buletine

7 %

Selecţii

82 %

Flux

Ponderea serviciilor de ştiri în valoarea vânzărilor – Ponderea ştirilor 
interne în valoarea totală a vânzărilor de ştiri a fost de 48%, urmată de ştirile 
economice, externe, limbi străine şi sport. 

Ştirile din sport reprezintă 7% din totalul veniturilor încasate şi s-a inregistrat 
o creştere semnificativă (2,63% in 2012).

7 %

Ştiri sportive

13 %

Ştiri limbi străine

17 %

Ştiri economice

15 %

Ştiri externe

48 %

Ştiri interne

Ponderea serviciilor foto (în funcţie de sursa fotografiilor) în valoarea 
vânzărilor de imagini – Cel mai mult s-a vandut fotografia AGERPRES pentru 
print. Interesul pentru fotografia pentru mediul online a fost în creştere cu 6% 
faţă de anul 2012, în timp ce fotografia din surse externe a suferit o scădere 
de aproximativ 4%. 
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65 %

Foto AGERPRES
pentru print

29 %

Foto AGERPRES
pentru online

6 %

Foto AP, EPA, Xinhua,

Tanjug, Moldpres

Campanii de promovare a serviciilor şi produselor

În fiecare an Direcţia Marketing a derulat acţiuni de cercetare de piaţă pe 
mai multe segmente, prin metode specifice de identificare a nevoilor de 
informare, gradul de interes pentru servicii de agenţie de presă cât şi forma 
în care informaţia este livrată.

În acest sens au fost derulate periodic campanii de promovare a serviciilor 
de ştiri, fotografie, monitorizare de presă şi publicitate. Sectoarele vizate au 
fost: mass-media locale, media online, instituţii publice şi companii private, 
misiuni străine în România etc. 

În cadrul campaniei s-a oferit acces gratuit celor contactati, pe o perioadă 
de timp limitată, la fluxuri de ştiri specifice profilului lor cu condiţia citării 
sursei, în cazul preluării informaţiei AGERPRES.

Chestionarul de evaluare a calităţii serviciilor de presă AGERPRES a 
conţinut şapte întrebări. Rezultatele obţinute au indicat că  60% dintre 
clienţi consideră că serviciile de informaţii furnizate de AGERPRES răspund 
excelent şi 40% răspund bine nevoilor lor de informare; 60% dintre clienţi 
consideră calitatea ştirilor excelentă, iar 20% satisfăcătoare; 60% dintre 
respondenţi consideră promptitudinea ştirilor excelentă şi 40 % bună. 
În ceea ce priveşte obiectivitatea ştirilor, 80% dintre clienţi consideră 
că ştirea AGERPRES îndeplineşte excelent acest criteriu şi 20 % că îl 
îndeplineşte bine. Referitor la claritatea ştiri 80% dintre clienţi consideră 
claritatea ştirilor excelentă, în timp ce 20 %  au apreciat ca fiind bună. De 
asemenea, 60% dintre beneficiari consideră redactarea ştirilor ca fiind 
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excelentă în timp ce 40% o califică drept bună; În timp ce 60% dintre cei 
chestionaţi consideră că ştirea este excelentă ca acoperire completă iar 
40% o cataloghează bună; 

În privinţa calităţii materialelor documentare care însoţesc ştirile – 
background, 80% dintre clienţi au apreciat ca excelent, iar 40 % bun

Referitor la fotografia de presă realizată de AGERPRES, 80% au catalogat-o 
excelentă, iar 20% bună. 

Parteneriate media

In anul 2013 a fost acordată o atenţie deosebită solicitărilor de parteneriat 
media, a fost elaborată o procedură de selecţie a acestui tip de colaborare, 
ţinându-se cont de impactul şi amploarea evenimentului cât şi de audienţa 
estimată.

AGERPRES şi-a câştigat statutul de partener media de încredere, astfel că la 
nivelul anului 2013 au fost încheiate numeroase acorduri pentru promovarea 
celor mai importante evenimente din dimeniul economic-financiar, 
marketing, sănătate, mediu, sport, învăţământ, social, cultural etc. Dintre 
cele mai importante amintim:

 9 Conferinţa  ”România investiţiilor, România dezvoltării” (Eveniment 
organizat la sediul BNR, cu participarea Prim-ministrului României, 
Guvernatorului BNR, miniştrilor titulari ai portofoliilor economice 
şi reprezentanţilor principalelor instiţuţii financiare)

 9 Topul Național al firmelor organizat de Camera de Comerț și 
Industrie a României

 9 Topul firmelor din București, organizat de Camera de Comerț și 
Industrie a Municipiului București

 9 ”Creșterea absorbției fondurilor structurale”, serie de conferințe 
organizate de Ministerul Fondurilor Europene

 9 Academia de Studii Economice din Bucureşti - Sărbătorirea a 
100 de ani de existenţă

 9 Congresul Mondial al Asociaţiei Internaţionale a Chirurgilor, 
Gastroenterologilor şi Oncologilor organizat de Ralcom 
Exhibitions

 9 Parteneriate tradiționale pe teme culturale și spiritualitate 
românească cu Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti” și 
Muzeul Național Cotroceni
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 9 Parteneriat tradițional pentru promovare reciprocă cu Societatea 
Română de Radiodifuziune prin intermediul canalului Radio 
România Muzical

 9 Salonul Auto Bucuresti si Accesorii 2013 organizat de Premium 
Expo

Alte parteneriate pe teme de interes: Cea de-a treia ediţie a  ”Expediţiei 
Internaţionale pentru protecţia Fluviului Dunărea”, conferinţe organizate 
de ziarul Bursa (Strategia de relansare a pieţei de capital, Agri-Business pe 
profit – Finanţarea afacerilor din agricultură, Rolul băncilor în restructurarea 
companiilor, Energia în priză – Liberalizarea pieţei energiei, efecte asupra 
economiei), ”Patrula de reciclare” organizată de Asociaţia Română pentru 
Reciclare RoRec, Conferinţa Internaţională de Marketing Direct organizată de 
More Than Pub, Festivalul ”Crizantema de Aur” organizat de Public Advisors, 
Festivalul Internaţional de Film Etnografic Zlatna, organizat de Primăria 
Zlatna, Festivalul Antic Tomis, organizat de Groove Hour, Festin pe bulevard, 
organizat de Teatrul Nottara etc.

De asemenea, AGERPRES a incheiat parteneriate media importante cu 
federaţii de sport: Federaţia Română de Atletism, Federaţia Română de Tir 
Sportiv, Federaţia Română de Sah, Federaţia Română de Freestyle Kickboxing, 
Federaţia Română de Karate,  Federaţia Română de Karate WKC ş.a.

La finele anului 2013 AGERPRES a participat în calitate de expozant/
co-organizator al expoziţiei permanente de fotografie la sediul Centrului  
Infoeuropa, cu tema ”Drumul României spre UE”.

AGERPRES a câștigat pentru a zecea oară Trofeul la secțiunea Agenții de presă, 
la Târgul de Carte Gaudeamus. 

„În urma monitorizării Rador, AGERPRES-ul s-a dovedit și la această ediție a 
fi numărul unu, nu doar prin numărul știrilor furnizate, ci și prin substanța 
acestora”, a declarat Vladimir Epstein, directorul executiv al Gaudeamus la 
festivitatea desfășurată la Romexpo.
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De la instituirea Trofeelor Gaudeamus, în 1997, AGERPRES a câștigat premiul 
la secțiunea Agenții de presă în 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 
2012 și 2013. 

Prin asumarea misiunii de informare publică, AGERPRES a realizat fluxuri 
speciale de ştiri (însoţite de imagini transmise în timp real), cu acces gratuit, 
direct pe www.agerpres.ro 

                                                                                                

Pe parcursul anului  AGERPRES a susţinut numeroase campanii sociale, 
informând publicul despre diverse evenimente importante:

Campania de strângere de fonduri în 
beneficiul bolnavilor de distrofie musculară

        Alertă răpire copil

Evenimentul special al anului 
a fost Festivalul Internaţional 
”G e o rge  E n e s c u ”  l a  ca re 
AGERPRES a fost partener 
media principal. 
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Activitatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale

Principalele evenimente organizate de Biroul Comunicare şi Relaţii 
Internaţionale în 2013 sunt următoarele:

Şcoala Altfel – Aproximativ 200 de elevi de la cinci licee şi şcoli din Bucureşti 
au vizitat, în această perioadă, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, în 
cadrul programului “Explorează şi vei şti să alegi!” derulat în săptămâna 
“Şcoala altfel”. 

      

“Presa în criză. Modele de business în instituţiile media” – dezbatere organizată de 
AGERPRES în aprilie 2013 la Sala “Constantin Stere” a Senatului. Principalele teme 
abordate au fost:  “Instituţiile media publice. Finanţare şi Perspective strategice”, 
“Rolul mass-media în societate. Utilitatea implicării statului în reglementările 
mass-media”, “Mass-media: public vs privat. Concurenţă sau parteneriat?”, 
“Dialogul social în mass-media. Importanţa sa în perioadă de criză economică”. 
Au participat reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului, Ministerului Culturii, 
Consiliului Naţional al Audiovizualului, precum şi reprezentanți ai presei scrise 
şi radio-tv, ai ONG-urilor şi ai sindicatelor și patronatelor din mass-media.
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Lansarea Noului AGERPRES – Evenimentul s-a desfăşurat pe 17 septembrie 
2013 la Grand Cinema Digiplex – Băneasa Shopping City, în prezenţa a peste 
300 de invitaţi. În noul său format, agenţia de presă şi-a păstrat rolurile 
fundamentale (fluxuri de ştiri tematice, monitorizare de presă, arhivă de 
fotografii) şi a introdus trei noi piloni: 

1. Orientarea către mediul online şi adaptarea la tendinţele din această 
zonă. Noul website AGERPRES a fost creat pornind de la comportamentul 
vizitatorului care are nevoie de acces rapid la informaţie. Astfel, la nivel 
de uzabilitate, vizitatorul va interacţiona cu o interfaţă prietenoasă care 
îi va oferi acces facil la informaţie. 

2. Îmbogăţirea zonei multimedia cu o platformă video interactivă. Noul site 
oferă numeroase modalități de transmitere a informațiilor, precum ilustrație 
video, live streaming, flux de știri video. În plus, platforma este constant 
actualizată cu interviuri video și documentare exclusive AGEPRES și este 
integrată YouTube pentru a oferi o experiență socială completă.

3. Introducerea conceptului de jurnalist complet. Jurnalistul complet este 
redactorul care are cunoştiinţe şi pregatire de bază în domeniile foto şi video, 
pentru a putea transmite cu rapiditate ştiri complexe către publicul său.

                    

Întregul proces de rebranding şi regândire a strategiilor şi platformelor de 
comunicare reprezintă confirmarea poziţiei AGERPRES de principala sursă 
de informaţii cu şi despre România, pentru români şi pentru întreaga lume.

                                 

Promovarea serviciilor multimedia, aplicaţiei mobile şi  a newsletter-ului 
AGERPRES în cadrului SAB 2013 – În cadrul evenimentului, Agenţia Naţională 
de Presă AGERPRES şi-a prezentat, la standul propriu, în calitate de partener 
media, serviciile multimedia, noul concept de imagine, precum şi aplicaţia 
mobilă şi newsletter-ul. 
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Reuninea ABNA–SE la Sibiu – AGERPRES a organizat prima conferinţă a 
Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE) în România în perioada 
8–11 decembrie. În plus, evenimentul a marcat preluarea Președinției 
ABNA-SE de către Agenția Națională de Presă AGERPRES, prin directorul 
general, Alexandru Ion Giboi,

În cadrul conferinței, membrii ABNA-SE (ANA-MPA, ANADOLU, ATA, 
BTA, CNA, FENA, HINA, MIA, TANJUG, Secretarul general al ABNA-SE, 
precum şi Secretarul general al EANA, Erik Nylen, Directorul general al 
ARMENPRESS, Aram Ananyan, şi Directorul regional de vânzări al AP, Armin 
Sandmann) au discutat despre legătura dintre Social Media și agenţiile de 
presă. Dintre concluziile discuțiilor amintim: 

 t Social Media este un partener de încredere pentru agențiile de 
știri, o sursă din ce în ce mai utilizată de public pentru informare, 
dar și o sursă importantă de trafic pentru site-urile agențiilor. 

 t Agenţiile de presă trebuie să creeze și să implementeze 
strategii de dezvoltare independente de această sursă. 

 t Crearea unor departamente și echipe dedicate, măsură 
necesară pentru orice agenție pentru a exploata la maximum 
aceste surse. 

 

Moş Crăciun la AGERPRES – Pentru prima oară în ultimii 5 ani a fost 
organizată petrecerea de Crăciun în cadrul AGERPRES, pentru angajaţii 
instituţiei. Aceasta a început cu o demonstraţie de karate a copiilor din cadrul 
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Federaţiei Române de Karate – WKC, a continuat Corul de Colinde al Poliţiei 
Capitalei, precum şi corul de copii de la Palatul Naţional al Copiilor. Totodată, 
a fost organizată o tombolă cu premii pentru angajaţii instituţiei.

Activitatea pe site-ul public, www.agerpres.ro şi pe reţelele sociale - Pornind 
de la obiectivele AGERPRES în 2013, vom face o trecere în revistă a rezultatelor 
obţinute în mediul digital şi pe reţelele sociale.

Printre obiectivele pentru 2013 ale direcţiei erau prezente promovarea ştirilor, 
fotografiilor, materialelor documentare pe Facebook şi Twitter. Obiectivele 
propuse au fost îndeplinite, iar site-ul şi profilurile AGERPRES de pe reţelele 
sociale au avut parte de creşteri spectaculoase după cum se poate observa  
în analiza fiecărui profil. 

Activitatea site-ului www.agerpres.ro -  În anul 2013, site-ul AGERPRES 
a fost relansat sub o nouă formulă grafică şi cu o nouă structură editorială. 
Drept urmare, traficul pe site-ul AGERPRES a înregistrat o creştere de 101% 
faţă de anul precedent.

Conform SATI (Studiul de Audienta şi Trafic Internet), în intervalul de referinţă 
cuprins între 1 ianuarie şi 31 decembrie 2013, numărul de vizitatori şi 
numărul paginilor vizualizate s-au dublat faţă de 2012 (de la 2.307.835 
vizitatori la 4.660.052 / de la 6.823.242 pagini vizualizate la 13.841.824). 

Cea mai mare creştere s-a înregistrat în luna octombrie, după relansarea noii 
versiuni a site-ului – 1.391.810 de vizualizări şi 483.830 de vizite.
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În ceea ce priveşte modul de acces al vizitatorilor, în anul 2013 se înregistrează 
o creştere foarte mare a numărului de vizite directe - de la 29,90% în 2012 la 
76,36% în 2013. Celelalte vizite ajung prin redirecţionare de pe alte site-uri sau 
în urma folosirii unui motor de căutare, aşa cum se poate observa în graficul 
de mai jos.
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32 %
www.google.ro

40 %
Altele

4 %
www.google.com

10 %
ro.bursatransport.com

8 %
www.facebook.com

1 %
m.facebook.com

5 %
stiri-�nanciare.publicitare.ro

Un alt aspect important este numărul vizitatorilor noi de pe site, care a 
crescut considerabil – 44,6% în 2013 faţă de 28,13% în 2012.

55,4 %

Vizitatori
�delizați

44,6 %

Vizitatori noi

În topul ţărilor din care provin vizitatorii, se află România, SUA şi Republica 
Moldova   

84,04 %
România 2,67 %

Statele Unite

1,47 %
Republica Moldova

10,63 %
Altele

1,19 %
Germania

Referitor la site-ul dedicat abonaţilor, datele de trafic relevă faptul că un 
vizitator unic a citit în medie 138 de pagini, iar numărul noilor utilizatori a 
crescut cu 14,5%.
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 y Număr pagini vizualizate: 3,485,831
 y Numărul vizitatorilor unici 25,107

Din punct de vedere editorial, pe site-ul www.agerpres.ro au fost publicate 
46,785 de ştiri în anul 2013, înregistrându-se o creştere a conţinutului editorial 
de 29,6% faţă de anul 2012, când au fost publicate 36,091 de ştiri. 

AGERPRES - Facebook

 

  În imagine, captură de ecran cu pagina de Facebook AGERPRES la data de 3 martie 2014.

În anul 2013, pagina de Facebook AGERPRES a avut o creştere impresionantă 
de la 2.964 la 12.604 de fani. 

AGERPRES - Twitter

Contul de Twitter@agerpres a fost lansat pe 8 martie 2013 şi a reuşit să strângă 
până la finalul anului 512 followers (persoane care s-au abonat la ştirile AGERPRES 
pe Twitter) şi a publicat aproape 20.000 de mesaje cu ştirile AGERPRES.

2014.

  În imagine, captură de ecran cu contul de Twitter Agerpres la data de 3 martie
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AGERPRES - YouTube

Canalul de YouTube AGERPRES a fost lansat pe 6 septembrie 2013, iar până 
la sfârşitul anului avea 66 de abonaţi, iar cele 117 de clipuri publicate au deja 
aproape 28.209 de vizionări.

  În imagine, captură de ecran cu canalul de YouTube Agerpres la data de 3 martie 2014.

Obiectivele Direcţiei Marketing, Comunicare şi Relaţii 
Internaţionale vizate pentru anul 2014

 9 Extinderea cotei de piață pe segmentele mass-media și non-media 
pentru produsele de știri, foto și monitorizare de presă

 9 Creșterea veniturilor din servicii de publicitate
 9 Lansare de produse şi servicii noi 
 9 Urmărirea gradului de satisfacție a clienților 
 9 Incheierea de acorduri şi parteneriate media pentru evenimente 

care asigură vizibilitate AGERPRES 
 9 Organizarea și promovarea evenimentelor în contextul împliniri 

a 125 de ani de la inființarea Agenției Naționale de Presă 
 9 Dezvoltarea promovării AGERPRES pe conturile de socializare
 9 Lansarea oficială a aplicației mobile AGERPRES (realizată în 

februarie a.c.)
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 Activitatea Direcţiei Resurse Umane - Salarizare s-a desfăşurat în anul 2013 
pe baza unor principii esenţiale care şi-au dovedit valoarea practică, cum ar fi:

 9 Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală;
 9 Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor şi sistemelor 

privind resursele umane cu misiunea şi strategia agenţiei;
 9 Preocuparea susţinută de concentrare şi direcţionare a 

capacităţilor şi eforturilor individuale în vederea realizării 
eficiente a obiectivelor agenţiei;

Obiectivele urmărite de colectivul Direcţiei Resurse Umane - Salarizare au fost:

 9 Creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului;
 9 Creşterea capacităţii de rezolvare a problemelor şi modernizare 

a  agenţiei;
 9 Perfecţionarea profesională a personalului agenţiei.

 

În cursul anului 2013 Consiliul Director a analizat şi aprobat modificarea  
organigramei AGERPRES prin optimizarea unor compartimente de muncă, astfel:

 9 s-a înfiinţat Redacţia Ştiri Interne prin reorganizarea Redacţiei 
Informaţii Interne, Redacţiei Informaţii din Judeţe şi Secţiei 
Informaţii Sportive, structură care şi-a dovedit eficienţa în privinţa 
managementului activităţii în mod unitar a corespondenţilor 
judeţeni şi redactorilor din Bucureşti;

 9 s-a înfiinţat Redacţia Ştiri pentru Străinătate prin reorganizarea 
Secţiei Ştiri pentru Străinătate, în scopul creşterii rolului agenţiei 
în prezentarea corectă a imaginii României în străinătate şi 
pentru folosirea integrală şi eficientă a redactorilor specializaţi 
în traduceri şi retroversiuni;

 9 s-a înfiinţat Redacţia Foto - Video - Multimedia prin reorganizarea 
Redacţiei Fotoreportaj, în scopul diversificării activităţii acestui 
compartiment şi pentru creşterea veniturilor agenţiei;
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 9 s-a înfiinţat Redacţia Ştiri Economice prin reorganizarea Secţiei 
Informaţii Economice, în scopul creşterii ponderii stirilor 
economice în raport cu ştirile din alte domenii;

 9 s-a înfiinţat Direcţia Marketing, Comunicare şi Relaţii 
Internaţionale prin reorganizarea Direcţiei Marketing, Relaţii 
Publice, în scopul creşterii eficienţei acestui compartiment;  în 
cadrul acestei direcţii s-a înfiinţat Biroul Comunicare şi Relaţii 
Internaţionale în scopul realizării unei bune comunicări în 
interiorul agenţiei şi în exterior. 

 9 s-a înfiinţat Serviciul Ombudsman  în scopul rezolvării oricăror 
plângeri adresate instituţiei, într-un mod echitabil şi transparent. 

Modificarea structurii a fost completată prin adoptarea de noi reglementări 
interne privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă 
AGERPRES.

 Astfel, pe parcursul anului 2013 au fost adoptate:

 y Regulamentul de organizare şi funcţionare al AGERPRES, 
care a fost modificat şi completat;

 y Regulamentul intern al AGERPRES, care a fost modificat şi 
completat;

Direcţia Resurse Umane - Salarizare a pus accentul şi în anul 2013 pe 
angajarea de oameni competenţi, tineri, cu reale aptitudini pentru activitatea 
specifică unei agenţii de presă. 

Au fost organizate peste 20 de concursuri pentru ocuparea unor posturi 
vacante sau temporar vacante, cu respectarea Procedurii operaţionale 
privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor în AGERPRES. 

Concursurile au fost organizate cu respectarea strictă a următoarelor 
principii:

 9 competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare 
la concurs sau examen a oricărei persoane care îndeplineşte 
condiţiile cerute de lege pentru ocuparea postului vacant;

 9 selecţia în funcţie de competenţa psihosocioprofesională, prin 
stabilirea persoanelor admise pentru ocuparea posturilor vacante 
exclusiv pe baza rezultatelor obţinute;
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 9 asigurarea transparenţei, prin punerea, la dispoziţia tuturor 
celor interesaţi, a informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare 
a concursului;

 9 garantarea şanselor egale pentru toţi candidaţii prin aplicarea, 
în mod nediscriminatoriu, a unor criterii de selecţie clar definite 
şi cât mai puţin subiective, astfel încât orice candidat să aibă 
şanse egale la ocuparea postului respectiv;

 9 confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor furnizate pe 
parcursul procedurilor de recrutare şi selecţie, prin garantarea 
protejării datelor personale ale candidaţilor, în condiţiile legii.

Plecându-se de la premisa că numai prin angajarea unor oameni competenţi, 
dinamici, Agerpres poate face faţă concurenţei pieţei media, concursurile 
organizate au fost de un înalt grad profesional, cu o largă publicitate, care 
au asigurat o selecţie riguroasă a candidaţilor.

În privinţa salarizării cu toate că s-a revenit la nivelul din anul 2009, veniturile 
salariale ale majorităţii personalului din redacţii au scăzut în medie cu peste 
30% faţă de perioada anterioară anului 2009 prin: desfiinţarea premiului anual 
(al 13-lea salariu), interzicerea plăţii primelor de 2% din cheltuielile salariale, 
desfiinţarea salariului de merit, interzicerea plăţii primelor din veniturile 
proprii, interzicerea plăţii orelor suplimentare prestate, interzicerea tichetelor 
de vacanţă şi a tichetelor de masă etc.

La toate acestea se adaugă şi interzicerea plăţii orelor suplimentare prestate, 
în condiţiile în care personalul redacţional din AGERPRES are obligaţia să 
lucreze şi în fiecare sămbătă, duminică sau sărbători legale.

Compensarea muncii prestate suplimentar de personalul redacţional prin 
ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea 
acesteia, conform art.122 alin.1 din Codul muncii, republicat, a devenit aproape 
imposibilă fără a perturba activitatea redacţiei. 

Venitul mediu net al unui redactor cu experienţă din AGERPRES este de circa 
1.700 lei, iar al unui redactor debutant circa 600 lei, în timp ce în alte instituţii 
publice din media (Televiziune, Radio) veniturile medii nete ale redactorilor 
sunt de de 2 sau 3 ori mai mari.

La data de 31 decembrie 2013 Agenţia Naţională de Presă AGERPRES avea 
ocupate 292 de posturi, dintre care 253 posturi de studii superioare şi 39 
posturi de studii medii.

Din punct de vedere a repartizării personalului pe activităţi, personalul 
redacţional şi tehnic redacţional reprezenta 77% din totalul posturilor 
ocupate (224 de salariaţi). 

Activitatea de Resurse Umane
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Personal redacţional
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Tehnic

3 %

Administrativ

2013

Personalul agenţiei este un personal relativ tânăr dacă luăm în considerare 
faptul că 64% dintre salariaţii agenţiei au sub 45 ani, dintre care 25% au sub         
35 de ani, ceea ce oferă agenţiei dinamism şi posibilităţi reale de dezvoltare 
în următorii ani. 

Pe categorii de vârstă situaţia personalului agenţiei se prezintă astfel :

12 %

sub 30 ani

25 %

36 - 40 ani

4 %

peste 60 ani

14 %

46 - 50

14 %

41 - 45 ani

13 %

31 - 35 ani

2013

8 %

56 - 60 ani

10 %

51 - 55 ani

Personalul agenţiei era format la data de 31 decembrie 2013 din 180 femei 
(62%) şi 112 bărbaţi (38%).

La data de 31 decembrie 2013 ponderea posturilor de conducere în totalul 
posturilor din Agerpres era de 11%.
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Femeile sunt bine reprezentate în structurile de conducere ale agenţiei 
ocupând 76% din posturile de conducere.

Şi în cursul anului 2013 conducerea agenţiei a fost preocupată de 
profesionalizarea şi specializarea angajaţilor săi, prin intermediul cursurilor 
de perfecţionare profesională. În acest sens, demersurile Direcţiei Resurse 
Umane - Salarizare s-au concentrat asupra următoarelor obiective:

 9 identificarea nevoilor de perfecţionare profesională împreună cu 
şefii de compartimente;

 9 dezvoltarea unei organizaţii flexibile şi dinamice, capabilă să 
răspundă obiectivelor strategice;

 9 elaborarea programului de perfecţionare profesională care 
să cuprindă toate formele de dezvoltare a unor competenţe 
profesionale;

 9 elaborarea unor programe de dezvoltare a aptitudinilor manageriale 
destinate conducătorilor de compartimente pentru familiarizarea 
acestora cu cele mai noi metode şi tehnici de conducere, cât şi o 
înţelegere mai bună a rolului şi responsabilităţilor pe care le au; 

 9 propunerea de proiect de buget pentru această activitate;
 9 identificarea furnizorilor de cursuri de perfecţionare.

Alte activităţi importante ale Direcţiei Resurse Umane au privit gestionarea 
dosarelor de personal, organizarea muncii şi salarizarea personalului 
agenţiei. Putem menţiona dintre acestea: întocmirea proiectului de stat de 
funcţii, întocmirea de proiecte de buget cu privire la cheltuielile de personal, 
gestionarea bazei de date, întocmirea actelor adiţionale ale contractelor 
individuale de muncă, întocmirea actelor necesare pentru evaluarea 
performanţelor profesionale ale salariaţilor, întocmirea dosarelor de pensii, 
actualizarea fişelor pentru posturile existente, înregistrarea modificărilor 
din contractele individuale de muncă în aplicaţia REVISAL, urmărirea 
completării în condiţiile şi termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de 
avere şi de interese de către personalul de conducere, întocmirea statelor 
de plată, eliberarea pentru fiecare salariat, la termenul prevăzut de lege, 
a adeverinţei cu veniturile din salariu, eliberarea de adeverinţe privind 
drepturile de personal, note de lichidare, soluţionarea unor cereri ale 
actualilor şi foştilor salariaţi, întocmirea de diverse situaţii şi analize cerute 
de conducerea instituţiei sau de alte instituţii, evidenţa contractelor de 
asigurare ale salariaţilor la casele de sănătate, eliberarea sau reţinerea, la 
încetarea raporturilor de muncă, a  legitimaţiilor de serviciu etc.
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Unul dintre obiectivele principale ale direcţiei noastre pentru anul 2014 îl 
va constitui continuarea aplicarii unor programe de instruire a salariaţilor 
agenţiei, ca metodă de creştere a performanţei profesionale şi a stabilităţii 
în muncă, prin oportunităţile oferite salariaţilor de a se dezvolta profesional.

Preocuparea direcţiei pentru anul 2014, va fi de a angaja, în continuare, 
personal bine pregătit profesional, iar prin asigurarea unui cadru optim de 
muncă  de a mări stabilitatea personalului agenţiei.
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Potrivit Legii nr.19/2003, de organizare si functionare a Agenţiei Naţionale 
de Presă AGERPRES , cu modificarile si completarile ulterioare, finanţarea 
cheltuielilor curente şi de investiţii ale institutiei se asigură de la bugetul 
de stat şi din venituri proprii . Contul de executie privind veniturile  si 
cheltuielile  Agerpres, s-a derulat in cadrul capitolului 67.10  ”Cultura, 
recreere si religie”.   

Pentru anul 2013, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a avut alocat - în 
baza Legii nr.  5 / 2013 - un buget în sumă de 16.654 mii lei , alcătuit din 3.150 
mii lei venituri proprii şi 13.504 mii lei subvenţii de la bugetul de stat.

La rectificarea bugetară conform O.G.nr.17/2013, subvenţiile si veniturile 
proprii ale Agerpres , au ramas cele initiale, dar s-a redistribuit suma de 290 
mii lei de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”   la titlul 20 ”Bunuri si servicii”.

Bugetul agenţiei s-a majorat în luna decembrie -  potrivit prevederilor art. 63, 
alin. (4) din Legea finanţelor publice nr.500/2002 - cu suma de 7 mii lei, 
reprezentând sponsorizare.

Veniturile proprii incasate în anul 2013, prin contul de executie bugetara, 
inclusiv sponsorizări,  au fost de 2.874 mii lei la care se adaugă 151 mii lei, 
venituri din compensări.

Platile efective realizate în anul 2013, au fost finanţate în proporţie de 82% 
de la bugetul de stat şi 18% din venituri proprii, constituite pe categorii de 
cheltuieli, după cum urmează:

 t cheltuieli de personal = 12.042 mii lei, finanţate în proporţie de 100% 
din subvenţie;

 t bunuri şi servicii = 3.874 mii lei, finanţate în proporţie de  34% din 
subvenţie şi 66% din venituri proprii; 

 t cotizaţie anuală la EANA (Alianţa Europeană a Agenţiilor de Ştiri) 
reglementată prin HG. nr. 443/1995 = 29 mii lei , echivalentul a 8.000 CHF, 
finanţată integral de la bugetul de stat;

 t cheltuieli de capital la poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii – dotări 
independente” = 306 mii lei , finanţate  integral din venituri proprii. 

Situaţia financiară a agenţiei
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Angajamentele şi obiectivele asumate de agenţie în anul 2013, în condiţiile unui 
an de criză economică şi ţinând cont de toate restricţiile impuse de legislaţia 
în vigoare, au fost realizate cu încadrarea în fondurile alocate prin buget. 

Veniturile instituţiei

Veniturile proprii încasate de AGERPRES în anul bugetar 2013, au reprezentat 
91 %  din veniturile programate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 si tot 91 % din  veniturile proprii realizate în anul 2012.

Veniturile proprii realizate de AGERPRES în anul 2013 au fost utilizate în 
proporţie de 90% pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi 10% 
pentru cheltuieli de capital. 

Dinamica încasarilor realizate în anul 2013  şi structura acestora pe  categorii 
de produse se prezintă după cum urmează: 

       
1 %

Agenda Instituţii şi Organizaţii

22 %

Monitorizări
(presă, audio, video)

9 %
Buletine

(zilnice, săptămânale, lunare)
7 %

Servicii la cerere şi selecţii online

44 %
Ştiri în timp real

6 %
Servicii foto

3 %
Fluxuri specializate

5 %
Servicii externe

3 %
Diverse (documentare,

publicitate, penalități etc.)

2012

Structura încasărilor pe categorii de servicii şi produse situează pe primul loc 
fluxul de ştiri în timp real (44 %), urmat de monitorizări (22%), buletine  de ştiri 
(9 %) servicii la cerere (7 %), fluxul de fotografii ( 6 %) şi servicii externe (5 % ) .

Dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control

Agenția Națională de Presă AGERPRES dispune de un sistem de control 
managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii  și Consiliului 
Director să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în 
scopul îndeplinirii obiectivelor generale  și specifice au fost utilizate în condiții 
de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Situația financiară a Agenției
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Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, 
iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază 
evaluarea riscurilor. În cursul anului 2013 a avut loc reorganizarea activității 
AGERPRES, restructurarea  compartimentelor în scopul îmbunatățirii 
activității agenției precum și relansarea AGERPRES, prin activități menite a 
crește vizibilitatea și prestigiul instituției noastre.

Rapoartele de audit intern și extern și auditul pentru recertificarea sistemului 
de management au atestat conformitatea cu standardele europene ISO 
9001/2008 privind calitatea produselor, ISO 14001/2005 privind protecția 
mediului și ISO 18001/2007 privind sănătatea și securitatea în muncă.

Sistemul de management și de control intern este adaptat la schimbările 
intervenite prin luarea în considerație a concluziilor desprinse din reevaluare, 
evaluarea performanțelor, raportarea neconformităților și a riscurilor 
identificate. Aceste analize permit conducerii sa emita ipoteze și să adopte 
deciziile optime privind măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor 
propuse. 

De asemenea, evaluarea realizată pentru anul 2013 pe baza chestionarelor 
de autoevaluare a sistemului de management întocmite de către managerii 
compartimentelor, concretizată în situațiile de raportare anuală și în Raportul 
ordonatorului de credite, au relevat conformitatea sistemului de control 
intern/managerial cu cele 24 de standarde internaționale de management 
cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Situația financiară a Agenției
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Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a întocmit, în conformitate cu Legea 
contabilităţii şi a Legii finanţelor publice, următoarele situaţii financiare:

 9 Execuţia bugetară la 31 decembrie 2013;
 9 Bilanţul contabil;
 9 Creanţe şi datorii la 31 decembrie 2013.

Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2013, precum 
şi închiderea conturilor contabile la finele exercitiului bugetar, specifice 
modului de finanţare al AGERPRES, s-au efectuat în conformitate cu 
Normele Metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 116 / 2014. 

Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza balanţei de verificare întocmite 
la 31.12.2013 şi a registrului-inventar în care sunt evidenţiate rezultatele 
inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv.

Inventarierea anuală a patrimoniului agenţiei, s-a efectuat în baza prevederilor 
O.M.F.P. nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii şi cu respectarea Procedurii operaţionale privind 
Inventarierea patrimoniului, actualizată prin Ordinul directorului general al 
AGERPRES nr. 589 / 19.12.2013.

I. EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2013

Se prezintă astfel:

A. La capitolul 67.01 “Cultură, recreere, religie ”, a avut alocate credite 
bugetare reprezentând “Transferuri de la buget către instituţiile publice”, în 
valoare totală de 13.504.000 lei, pentru care execuţia bugetară se prezintă 
astfel:

Rapor t de gest iune
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                                - lei -
CAP.
67.01

Titlu Credite deschise Plăţi efective
Disponibil

la 31.12.2013

01
Cheltuieli 
curente

13.504.000 13.377.455 126.545 *

51 Transferuri 13.504.000 13.377.455 126.545 *

* Menţionăm că suma de 126.545 * lei, rămasă neutilizată la 31.12.2012, a fost virată la bugetul 
statului, conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2020 / 17.12.2013. 

B. La Capitolul 67.10 “Venituri si Cheltuieli ale instituţiilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat”, execuţia bugetară la data 
de 31.12.2013 se prezintă astfel:

                                - lei -

INDICATORI
PREVEDERI

INITIALE
 2013

PREVEDERI
DEFINITIVE 

2013

REALIZĂRI
2013

TOTAL VENITURI 
 - Venituri proprii
 - Subventii de la buget

16.654.000
3.150.000

13.504.000

16.660.680
 3.156.680

13.504.000

16.251.065
  2.873.610*

13.377.455

TOTAL CHELTUIELI
- Chelt. curente
  Chelt.personal
  Bunuri si servicii
  Transferuri (cotizaţii)
- Chelt. de capital 

16.654.000
16.339.000
12.704.000
3.602.000

33.000
315.000

16.660.680
16.345.680
12.414.000

    3.898.680
   33.000
  315.000

16.251.065
15.944.772
12.042.114
 3.874.012
    28.646

   306.293

DISPONIBIL LA 31.12.2013              
(ÎNCASĂRI – PLĂȚI )

- - 0

* Reprezinta valoarea totală a incasarilor realizate în anul 2013, inclusiv sponsorizare. Precizam 
ca, pe langa veniturile incasate, Agerpres a obtinut si venituri din compensări , in valoare de 
151.041 lei, conform art.12, lit.e din Legea  nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare, dar care nu reprezinta 
incasari efective.

 

ANALIZA EXECUŢIEI BUGETARE LA CAP. 67.10

Pentru exerciţiul bugetar 2013, agenţia a prevăzut realizarea unor venituri 
proprii de 3.150.000 lei, echivalând cu 19% din necesarul de cheltuieli aprobat 
prin bugetul initial.

Realizările efective la venituri proprii s-au cifrat la 2.873.610 lei, reprezentând 
18% din totalul cheltuielilor aferente exerciţiului financiar 2013 şi au fost 
încasate, după cum urmează:
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 9 2.830.482 lei - încasări realizate în perioada 1.01-31.12.2013, ce 
provin din serviciile prestate, din vânzarea de informaţii, fotografii, 
documentare, monitorizări şi publicaţii proprii ;

 9 36.448 lei – diverse venituri încasate legal  , din penalitati de 
intarziere la plata;

 9 6.680 lei – venituri încasate din sponsorizări .

Veniturile proprii încasate în anul 2013, în sumă de 2.873.610 lei, au 
reprezentat 91% atât din prevederile bugetare anuale definitive pe anul 
2013, de 3.156.680 lei, cat si din totalul veniturilor realizate în anul 2012, 
in timp ce numarul clientilor Agerpres a crescut de la 543 in anul 2012 la 
590 in anul 2013. 

Cheltuielile curente şi de investiţii ale AGERPRES, s-au efectuat conform 
art.25, alin. (1) din Legea nr. 19/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, din cele 2 surse de finanţare prezentate anterior: transferuri 
de la bugetul de stat pentru instituţiile publice ( 82%) şi venituri proprii 
(18%).

Valoarea totală a plăţilor efectuate până la finele anului 2013, a fost în 
sumă de 16.251.065 lei, constituită pe indicatori de cheltuieli, după cum 
urmează:

A.  CHELTUIELI CURENTE - 15.944.772 lei din care :

A1.  ”Cheltuieli de personal” - s-au efectuat până la 31.12.2013 plăţi 
totale în valoare de 12.042.114 lei din care: 

Cheltuieli salariale în bani,                       9.472.644 lei

C.A.S                                                1.937.761 lei 

Şomaj                                                   45.208 lei 

Sănătate                                             483.977 lei

Contribuţii pentru accidente de muncă            13.973 lei 

şi boli profesionale

Contribuţii pentru.concedii şi indemnizaţii       88.551 lei 
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    A2. “Bunuri şi servicii” - s-au efectuat până la data de 31.12.2013, plăţi 
în valoare totală de 3.874.012 lei , din care :

 9 859.954 lei plăţi la furnizori externi (abonamente la agenţiile 
internaţionale de presă conform contractelor încheiate pe 
anul 2013 cu Agenţia France Presse, Associated Press, Reuters, 
Agenţia spaniolă de Presă E.F.E., Itar – Tass, Xinhua, precum şi 
prestări servicii si chirii pentru corespondenţi externi);

 9 3.014.058 lei plăţi la furnizori interni de produse şi servicii (utilităţi 
sediu central şi sedii corespondenţi judeţeni, telefonie fixă şi mobilă 
sediu şi corespondenţi judeţeni, internet, servicii informatice, pază, 
materiale, piese de schimb şi obiecte de inventar pentru buna 
funcţionare a agenţiei, reparaţii şi carburanţi auto, transport şi cazare 
pentru deplasări în interesul serviciului, pregătire profesională) .

Menţionăm că la data de 31.12.2013, AGERPRES înregistrează în contul 401, 
“Furnizori”, datorii către furnizorii interni, pentru facturi curente, în valoare de 
7.807 lei , și datorii curente la furnizori externi (agentia internationala de presa 
A.P. ), în valoare de 14.261 lei, care au fost achitate integral în luna ianuarie 
2014, la termenele legale de scadenţă. 

A3. “Transferuri” - s-a efectuat o plată în valoare de 28.646 lei reprezentând 
echivalentul a 8.000 CHF  - cotizaţie anuală la “Alianţa Europeană a Agenţiilor 
de Ştiri” (E.A.N.A) pe anul 2013 - reglementată prin HG. 443/1995.

B. CHELTUIELI DE CAPITAL – s-au efectuat plăţi, până la data de 
31.12.2013, în valoare totală de 306.293 lei, în baza contractelor încheiate cu 
furnizorii si cu respectarea procedurilor de achiziţie în vigoare. 

În concluzie, execuţia bugetară a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, 
la data de 31.12.2013, se încadrează în subvenţia de la buget aprobată şi 
repartizată de Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu Legea 
Bugetului de Stat nr. 5/2013 şi O.G. nr. 17/2013 privind rectificarea bugetară pe 
anul 2013, dar şi în prevederile bugetare definitive detaliate pe titluri, articole 
şi alineate, aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Atât alocaţiile bugetare cât şi veniturile proprii constituite de agenţie, în 
baza art. 25, alin. 2 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificarile si completarile 
ulterioare, au fost utilizate eficient şi pe destinaţiile aprobate, iar plăţile 
efectuate s-au încadrat în structura şi cuantumul indicatorilor prevăzuţi, 
pe categorii de cheltuieli, în bugetul anual definitiv al agenţiei, aprobat de 
ordonatorul principal de credite.

Raport de gestiune
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II. BILANȚUL CONTABIL

BILANŢUL CONTABIL

2013 2013

Activele necurente
6.303.230 lei

Capitaluri proprii
6.960.904 lei

Datorii curente
1.047.861 lei

Activele curente
1.724.741 lei

Datorii necurente
19.206 lei

PASIVACTIV

CREANŢE ŞI DATORII LA 31 DECEMBRIE 2013

1. Creanţele AGERPRES, în sumă totală de 647.124 lei, sunt creanţe curente 
ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an, compuse din :

 9 Creanţe din operaţiuni comerciale şi avansuri      = 617.415 lei
 9 Creanţe bugetare           = 29.709 lei

2. Datoriile AGERPRES însumează 1.067.067 lei şi sunt compuse din :

 9 Datorii curente reprezentând drepturile salariale ale personalului 
agentiei si contributiile la bugete aferente lunii decembrie 2013 
achitate in luna ianuarie 2014     =  1.025.793 lei 

 9 Datorii curente faţă de furnizorii de produse şi servicii, facturate în 
luna decembrie 2013 cu scadenţă în luna ianuarie 2014 = 22.068 lei 

 9 Datorii necurente reprezentand provizioane constituite pentru 
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 
personalului AGERPRES în baza unor hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii până la 31 decembrie 2012 , ce se vor anula 
esalonat, pe masura ce obligatiile de plata vor fi achitate pana in 
2016,   în conformitate cu OUG nr. 71/2009, art. 1, alin.(1), aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 230/2011 privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. = 19.206 lei.
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Anexa  Directia Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale
 Tel:+4 021 207 61 02
 Fax: +4 021 317 07 04
 Email: marketing@agerpres.ro
 www.agerpres.ro

                                                                                                                                                                                                           OFERTA DE SERVICII pentru anul 2014

SERVICIUL DE ŞTIRI ÎN LIMBA ROMÂNĂ SERVICII FOTO - VIDEO - MULTIMEDIA

Ştiri în timp real   1.  Foto AGERPRES în timp real 
  2.  Foto extern în timp real  (surse:  XINHUA,    

  1.  Ştiri interne        AP, TANJUG, MOLDPRES şi altele)TANJUG, MOLDPRES, REUTERS)
  2.  Ştiri economice   3.  Videoreportaj

a. economic intern   4.  Live streaming
b. economic extern

  3.  Ştiri sportive SERVICII DE MONITORIZARE
  4.  Ştiri externe*
  5.  Flux documentare   1.  Monitorizare de presă scrisă
  6.  Mondorama - revista presei externe   2.  Monitorizare Radio - TV 
  7.  Serviciul general (1+2+3+4+5)   3.  Monitorizare web (publicaţii online, portaluri de ştiri, 
*Secţiunile fluxului se pot vinde şi separat blogguri, Facebook, Twitter, Forumuri, Google Plus)

  4.  Monitorizare de presă străină de limbă engleză, 
 Fluxuri speciale        franceză, germană, italiană, spaniolă şi rusă

  5.  Analize media, analize cantitative si calitative
  1.  Bucureşti / centrale   6.  Revista presei interne
  2.  Moldova   7.  Alerte SMS, mail
  3.  Muntenia
  4.  Transilvania DOCUMENTARE - ARHIVĂ
  5.  Viaţa parlamentară
  6.  Ora Europei   1.  Arhiva de ştiri AGERPRES 
  7.  România în lume   2.  Arhiva foto
  8.  Bănci - Pieţe - Capital   3.  Agenda zilei
  9.  Zigzag   4.  Azi in istorie
10.  Info AGERPRES   5.  Colecţii de presă: România Liberă şi Scânteia(1944-1989)

  6.  Guvernele României
 Selecţie de ştiri   7.  Documentare (dosare tematice, cronologii, Documentare (dosare tematice, cronologii, 

sinteze, retrospective anuale) - la cerere
  1.  Ştiri interne   8.  Biografii si bioportrete

a. centrale   9.  Ştiri/ articole/ secţiuni pe bază de comandă
b. locale 10.  Agenda Instituţii şi Organizaţii din România 

  2.  Ştiri economice (abonament anual pe suport de hârtie sau electronic)
  3.  Ştiri sportive 11.  Calendarul evenimentelor interne şi internaţionale (Pdf / tipărit)
  4.  Ştiri externe
  5.  Administratie Publica SERVICIUL DE PUBLICITATE
  6.  Info locale (pentru barter pdf)

Spaţii publicitare pe www.agerpres.ro 
Buletine de ştiri*   1.  Advertorial

  2.  Bannere publicitare
  1.  Ştiri interne (zilnic)   3.  Serviciul OTS (Original Text Service)
  2.  Ştiri economice (zilnic)
  3.  Ştiri externe (zilnic) SERVICII PENTRU PRESA ONLINE
  4.  Mondorama (zilnic)
  5.  Ora Europei (zilnic)   1.  Ştiri pentru crawler (intern, internaţional, 
  6.  Breviar medical (săptămânal)        cultură, economic, social, monden, sport, Europa)

  2.  Watermark foto

SERVICII TIPOGRAFICE

Afişe, broşuri, cărţi, calendare, rapoarte, cărţi de vizită, mape etc.

Abonamente si informatii: 

Direcţia Marketing, Comunicare şi Relaţii Internaţionale
Tel: 021 2076102; Fax: 021 3170704; E-mail: marketing@agerpres.ro
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Pentru Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, 2013 a fost anul relansării 
pe piaţa media.

Asumându-şi din ce în ce mai mult misiunea de a fi o prezenţă remarcată şi 
remarcabilă în informarea corectă şi completă a opiniei publice, AGERPRES 
a transmis şi în 2013 informaţii de presă prompte şi diversificate, în condiţii 
de transparenţă şi obiectivitate, asigurând un flux informaţional competent 
şi credibil.

În 2013, activitatea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES s-a bazat pe 
calitate, inovaţie, imparţialitate, integritate, muncă în echipă, lucruri care 
aduc performanţa.

Anul 2013 a însemnat pentru Agenţia Naţională de Presă continuarea misiunii 
sale publice de informare, iniţiativele proprii probând faptul că AGERPRES 
este singurul partener competent în susţinerea şi promovarea interesului 
naţional al României.

Ştirile şi serviciile multimedia (foto, video, audio, infografice) ale Agenţiei 
Naţionale de Presă, documentarele însoţite de imagini din arhiva instituţiei, 
monitorizarea de presă sunt produse AGERPRES din ce în ce mai căutate pe 
piaţa media românească pentru calitatea şi credibilitatea lor.

În 2013, politica editorială a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES a pus 
accent pe dinamism, diversitate a genurilor jurnalistice abordate, tratarea 
echilibrată şi echidistantă a evenimentelor de presă.

În pofida concurenţei de pe piaţa media, AGERPRES şi-a menţinut, în 2013, 
reputaţia de cea mai importantă şi obiectivă agenţie de presă din România, 
informaţiile transmise fiind preluate şi citate de mass-media.

De altfel, scopul final al AGERPRES este obţinerea unor materiale de presă 
pe teme interne sau externe de o calitate cât mai bună într-un timp cât mai 
scurt, pentru informarea corectă şi completă a opiniei publice din România 
şi pentru promovarea imaginii ţării în lume.

AGERPRES în 2013
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AGERPRES în 2014

În 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES sărbătoreşte 125 de ani de 
la înfiinţare, ani care înseamnă milioane de informaţii şi fotografii ajunse la 
clienţi din ţară şi din străinătate.

Istoria AGERPRES, începută în martie 1889, străbate timpul până în 2014, în 
vremuri cu o piaţă media în continuă schimbare şi transformare, o piaţă în care 
ştirea zilei se transformă rapid în ştirea orei şi imediat în ştirea momentului.

Anul 2014, un nou an cu evenimente importante în România şi în lume, 
înseamnă pentru AGERPRES o diversificare a proiectelor editoriale, 
cuprinzând toate ariile tematice şi genurile jurnalistice de agenţie de presă, 
o intensificare a ritmului de difuzare a materialelor realizate, creşterea 
constantă a numărului de interviuri, reportaje şi fotoreportaje, precum şi a 
informaţiilor exclusive.

Strategia editorială a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pentru 
2014 vizează asigurarea echilibrului informaţional (având în vedere cele 
două campanii electorale şi scrutinurile europarlamentar şi prezidenţial), 
acoperirea cuprinzătoare a evenimentelor  din toate domeniile, 
îmbunătăţirea conţinutului şi decupajului ştirilor, printr-un control al 
informaţiei prelucrate.

În 2014, AGERPRES are ca obiectiv menţinerea trendului pozitiv atât în ceea 
ce priveşte numărul ştirilor şi fotografiilor transmise către clienţi şi postate 
pe site-ul public, cât şi conţinutul şi calitatea acestora, gradul de preluare şi 
de vizualizare pe internet şi reţelele sociale.

PROIECTE EDITORIALE 2013 

,,Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună 
este progresul, să lucrezi împreună este succesul,,
      (Henry David Thoreau)

Anul 2013 a adus în activitatea AGERPRES, mai mult ca altădată, noţiunea 
de echipă. Proiectele editoriale derulate pe parcursul întregului an 2013 au 
evidenţiat cu succes ideea de ,,echipă multimedia,,.

Cel mai important proiect editorial al AGERPRES în 2013 s-a numit ,,CARIERE 
PENTRU ROMÂNIA,,.

Timp de două luni, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a difuzat, zilnic, 
interviuri cu tineri de excepţie ai României, care, prin carierele lor de succes, 

AGERPRES în 2013
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înţeleg să schimbe faţa comunităţilor în care trăiesc şi muncesc. Campania 
a prezentat în fiecare zi poveşti de succes ale unor tineri care au reuşit să fie 
cunoscuţi dincolo de graniţele ţării.

Proiectul a fost realizat, în colaborare, de redacţiile Ştiri interne, Ştiri 
economice, Ştiri sportive şi Foto-Video-Multimedia şi a adus la lumină poveşti 
ale unor tineri care au ales să profeseze în România şi să facă performanţă 
în ţara lor, contrazicând conceptul de ,,migraţie a creierelor,,.

,,Niciodată nu mi-a trecut prin cap să plec din România,, - declara, pentru 
AGERPRES, directorul WWF România, sau ,,Acasă e acasă; de ce să nu 
încercăm să ne îngrijim şi noi grădina,,- spunea, în acelaşi proiect AGERPRES, 
dirijorul Tiberiu Soare.

,,Chiar dacă aş fi primit oferte din străinătate, cred că tot în România aş 
fi rămas,, - spunea inventatorul Corneliu Birtok Băneasă, iar gimnasta 
Andreea Răducan sublinia: ,,Dacă ar fi să o iau de la capăt aş alege tot 
acest drum,,.

,,Pentru cei optimişti incurabil, cred că România este locul perfect,, - preciza 
în interviul din proiect Răzvan Pascu, fondatorul Travel Communication 
Romania, iar sportivul Eduard Novak evidenţia:,,Ca să faci carieră în România 
trebuie să ai de două sau trei ori mentalitate de campion,,.

Au fost doar câteva din titlurile interviurilor difuzate în cadrul acestui proiect, 
important pentru Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, care are ca misiune 
promovarea imaginii României în lume.

De altfel, interviurile din cadrul proiectului au fost traduse în limba engleză 
şi difuzate pe fluxul de Ştiri pentru străinătate.

AGERPRES în 2013
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Un proiect editorial început în 2013, care însă continuă şi în 2014 a fost cel 
intitulat ,,LA PAS PRIN BUCUREŞTI,,.

Realizate de Redacţia Documentare şi difuzate iniţial pe fluxul de ştiri 
Bucureşti, materialele au prezentat obiective istorice şi turistice importante 
din capitala României, cu imagini din arhiva AGERPRES.

În prezent, proiectul este derulat de Redacţia Documentare, iar materialele 
(text şi imagine) sunt difuzate pe fluxul propriu şi postate pe site-ul 
www.agerpres.ro.

Proiectul continuă şi în 2014, an în care se marchează 555 de ani de atestare 
documentară a Bucureştilor.

AGERPRES în 2013
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Până în prezent au fost difuzate documentare despre Parcul Carol, Palatul 
Cotroceni, Parcul Herăstrău, Muzeul “Theodor Aman”, Spitalul Colţea, 
Biserica Kretzulescu, Muzeul Naţional de Istorie Naturală ”Grigore Antipa”, 
Biserica Stavropoleos, Foişorul de Foc şi Muzeul Naţional al Pompierilor, 
Teatrul Bulandra, Muzeul Ţăranului Român, Mănăstirea Radu Vodă, Palatul 
şi Muzeul CEC, Observatorul Astronomic  ”Amiral Vasile Urseanu”, Clădirea 
şi parcul Circului de Stat, Catedrala Patriarhală şi Palatul Patriarhal, 
Spitalul Clinic Colentina, Teatrul de Revistă ‘’Constantin Tănase’’, Schitul 
Darvari, Teatrul de Animaţie ‘’Ţăndărică’’, Muzeul Naţional al Satului 
‘’Dimitrie Gusti’’, Palatul Telefoanelor, Colegiul Naţional ‘’Gheorghe Lazăr’’, 
Teatrul Odeon.

La mijlocul lunii august 2013, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a 
început să deruleze un proiect, intitulat ”POLIŢIŞTII DE ELITĂ”, realizat 
în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a două luni şi a cuprins opt reportaje 
despre lucrători din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei Capitalei, Direcţiei 
Generale Anticorupţie.

 Pentru prima oară la o agenţie de presă românească, a fost prezentată 
munca la serviciul pirotehnic, la poligraf, la serviciul omoruri, la BCCO şi 
SIAS, reportajele fiind însoţite de imagini video realizate în colaborare 
cu MAI.

AGERPRES în 2013
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Rebranduirea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES din luna septembrie a 
anului 2013 a adus cu sine şi introducerea segmentului video între produsele 
instituţiei.

Au fost realizate şi difuzate interviuri video cu premierul Victor Ponta, 
preşedintele Senatului de la acea vreme Crin Antonescu, cu ministrul 
Afacerilor Externe, Titus Corlăţean, cu ministrul Agriculturii, Daniel 
Constantin, cu preşedintele Curţii Constituţionale a României, Augustin 
Zegrean, cu mari artişti şi mari sportivi ai ţării, cu importanţi oameni de 
cultură, ambasadori, personalităţi din domeniul economic şi din justiţie.

Tot în 2013, printre serviciile de ştiri AGERPRES a fost introdus fluxul NEWS 
ALERT, care difuzează alerte de la evenimentele foarte importante, interne 
şi internaţionale.

De asemenea, în 2013 a fost reluată transmiterea pe fluxurile de ştiri – 
interne, externe, economic, sport – a unor calupuri de informaţii – ŞTIRILE 
AMIEZII şi ŞTIRILE SERII, precum şi a RETROSPECTIVELOR săptămânale şi 
PREVIZIUNILOR pentru săptămâna următoare.

Fără precedent în istoria agenţiei, în decembrie 2013 redacţiile AGERPRES 
au realizat şi difuzat pe fluxurile proprii peste 70 de retrospective în toate 
domeniile. De la politic la social, de la economic la sport, teme internaţionale, 
toate au fost analizate, la final de an, în materiale ample, difuzate şi pe pagina 
de internet a instituţiei.

Totodată, redacţiile AGERPRES au difuzat un număr record de interviuri – 
peste 300 – cu personalităţi din toate domeniile vieţii publice româneşti şi 
internaţionale.

AGERPRES în 2013
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Anul trecut a adus la AGERPRES şi ,,OPINIA SPECIALIŞTILOR,,.

Analişti politici şi economici, medici veterinari, astrologi şi psihoterapeuţi au 
semnat, pentru site-ul Agenţiei Naţionale de Presă, editoriale pe subiecte de 
interes pentru public: Bogdan Chireac - ”Unde e America de altădată”, Daniel 
Lescai (dr.Vet) - ”Eutanasia”, Anca Maftei (psiholog) - ”Psihopatia la putere”, 
Cristian Socol - ”Locuri de muncă, şomaj şi hysteresis”, Bogdan Aurescu - 
,,Semnificaţiile momentului Deveselu”, Anca Iliaş (psihoterapeut) - ”Dincolo 
de boli sunt cuvintele”.

Tot pentru  ”OPINIA SPECIALIŞTILOR” au scris analize şi redactori AGERPRES: 
”Noul Drum al Mătăsii trece, teoretic, şi pe la Bucureşti” - Bogdan Mureşan 
(redacţia Ştiri externe),  ”Cu un punct nu se face primăvară europeană...” - 
Mihai Ţenea (secţia Ştiri sportive),  ”Cupa României la rugby – mulţi chemaţi, 
puţini aleşi” - Adrian Drăguţ (redacţia Ştiri interne). 

 

AGERPRES în 2013
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Pentru 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES are ca obiectiv 
acoperirea cu informaţii corecte şi complete a tuturor evenimentelor la zi, 
precum şi a evenimentelor majore din viaţa politică, economică, socială, 
culturală din ţară şi de peste hotare.

În acest sens, vor fi realizate proiecte editoriale legate de:

 9 alegerile europarlamentare şi prezidenţiale
 9 marcarea a 25 de ani de la Revoluţia Română
 9 150 de ani de la înfiinţarea Senatului României
 9 Cupa Mondială la fotbal
 9 100 de ani de la declanşarea Primului Război Mondial
 9 75 de ani de la începutul celei de a doua conflagraţii mondiale
 9 50 de ani de la inaugurarea sistemului hidroenergetic Porţile de 

Fier I
 9 30 de ani de la inaugurarea Canalului Dunăre – Marea Neagră
 9 40 de ani de la inaugurarea Transfăgărăşanului

În contextul împlinirii a 125 de ani de la înfiinţarea Agenţiei de Presă a 
statului român, AGERPRES a lansat, la începutul lui 2014, rubrica permanentă 
#agerpres125, cuprinzând 12 din cele mai importante ştiri din 5 domenii – 
intern, economic, sport, extern, multimedia.

La finalul fiecărei luni, Redacţia Foto-Video-Multimedia difuzează 
retrospective în imagini ale lunii respective, făcând o trecere în revistă a 
celor mai importante evenimente surprinse pe cameră.

Noutatea începutului de an 2014 o constituie însă retransmiterea către 
abonaţi a fluxului Documentare-Arhivă, într-o formulă adaptată cerinţelor 
pieţei media, cu text şi imagine.

Reintroducerea fluxului Documentare printre produsele AGERPRES, de la 
data de 15 ianuarie – Ziua Culturii Naţionale, vine într-un moment în care 
piaţa media a pierdut din consistenţă, iar produsele jurnalistice au nevoie 
de conţinut. Din acest punct de vedere, fluxul Documentare aduce clienţilor 

Strategia editor ia lă 
AGERPRES pentru 2014
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informaţie de bună calitate, pe domenii diverse, realizate într-un stil modern, 
îmbinând texte şi fotografii.

În fiecare zi, fluxul Documentare este deschis de materiale cu efemeride 
astronomice, un calendar al cultelor (principalele sărbători religioase 
ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice, ebraice şi musulmane), 
cuprinde, de asemenea, materiale referitoare la sărbători populare 
româneşti, calendare ale principalelor evenimente interne şi internaţionale, 
aniversări şi comemorări, previziuni economice, agenda culturală şi 
efemeride interne şi externe.

Sunt marcate sărbătorile naţionale ale tuturor statelor lumii (prin prezentări 
ale respectivelor ţări, relaţii bilaterale cu România, schimburi comerciale, 
turism, gastronomie, locuri rare/curiozităţi), precum şi zilele naţionale şi 
internaţionale.

Pentru evenimentele la zi, pe fluxul Documentare se găsesc backgrounduri 
actualizate.

Fluxul Documentare cuprinde şi rubrici permanente: O invenţie pe zi, Reţete 
de acum 100 de ani, Istorii ale competiţiilor, Organizaţii Internaţionale, 
Teatre şi opere naţionale, Sporturi mai puţin cunoscute, Muzeele ţării, 
Leacuri de grădină, Pop-Rock românesc şi internaţional, Gaming, Mărci 
româneşti de tradiţie, Totul despre.

Este continuat şi în 2014 proiectul Destinaţii de week-end care, până la 
redeschiderea fluxului Documentare era difuzat doar pe pagina de internet 
www.agerpres.ro.

Două proiecte importante au fost realizate de la începutul anului 2014 de 
redacţiile AGERPRES:  ”EXCLUSIV: De la ‘breaking news-ul’ din ‘54 la ‘breaking 
news-ul’ din 2014”, care a cuprins text documentar, fotografii scanate cu 
ştirile AGERPRES din 1954 şi numeroase fotografii de arhivă despre ”marele 
viscol”, puse în paralel cu imagini realizate în februarie 2014 pe străzile 
Bucureştiului, în aceleaşi locuri. Cel de-al doilea proiect a fost legat de 
cutremurul din 4 martie 1977 despre care s-au difuzat materiale cu mărturii 
ale unor personalităţi ce au trăit acea noapte şi zilele care au urmat, calupuri 
de ştiri difuzate în acea perioadă pe fluxurile Agenţiei Naţionale de Presă şi 
fotoreportaje cu imagini din arhiva AGERPRES care au surprins acţiunile de 
salvare de după cutremur.

Tot în 2014, redacţiile AGERPRES (Ştiri interne – corespondenţi judeţeni, 
Ştiri economice, Documentare-Arhivă, Foto-Video-Multimedia, Ştiri pentru 
străinătate) au demarat proiectul ”DESTINAŢIE:  ROMÂNIA”, care îşi propune 
ca, săptămânal, să facă  ”vedetă” câte un judeţ din ţară, prezentându-i lucrurile 
inedite. 

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014
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În apropierea alegerilor europarlamentare din 25 mai, redacţia Ştiri externe 
a început un amplu proiect cu interviuri realizate cu membrii din partea 
României în Parlamentul European, la finalul celor cinci ani de mandat.

Pentru 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES are ca principal obiectiv 
creşterea calităţii ştirilor difuzate, menţinerea trendului pozitiv în accesarea 
materialelor de presă publicate pe site-ul www.agerpres.ro, diversificarea 
subiectelor, temelor şi genurilor jurnalistice abordate, precum şi relatarea 
exactă, corectă, echilibrată şi la timp a tuturor evenimentelor care vor face 
agenda mass-media.

De asemenea, redacţiile AGERPRES îşi menţin obiectivul de scădere a 
numărului de corecturi de sintaxă şi de conţinut aplicate informaţiilor 
transmise pe fluxurile proprii, printr-un control mai riguros al editării.

Vor fi realizate strategii editoriale separate pentru acoperirea campaniilor 
electorale şi a alegerilor europarlamentare (din mai) şi prezidenţiale (din 
noiembrie) şi vor fi difuzate, tot într-un efort de echipă, ştiri, reportaje, 
documentare tehnice, fotografii şi imagini video pe fluxuri speciale. Ca 
principiu general valabil, redacţiile AGERPRES implicate în mediatizarea 
campaniilor electorale şi a alegerilor europarlamentare şi prezidenţiale 
vor prezenta informaţiile în mod echilibrat, cu puncte de vedere atât de la 
formaţiunile politice aflate la putere, cât şi de la cele din opoziţie.

Împlinirea a 10 ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică a fost 
marcată de redacţiile AGERPRES printr-un proiect special, cu rememorări ale 
unor personalităţi politice şi militare implicate în realizarea acelui obiectiv 
al  ţării noastre.

Unul din proiectele de imagine la început de an este parteneriatul 
EUROVISION 2014. După ce AGERPRES a transmis, pentru prima oară în 
istoria sa, live text de la Selecţia Naţională a competiţiei, Redacţia Ştiri 
interne va acoperi cu informaţii toate momentele importante ale pregătirilor 
delegaţiei României pentru Eurovision şi va transmite ştiri, reportaje şi 
interviuri din finala competiţiei, care va avea loc la Copenhaga.

Din punct de vedere al informaţiilor sportive, strategia editorială cuprinde 
acoperirea cu informaţii (reunite în fluxuri speciale de ştiri) a Jocurilor 
Olimpice de Iarnă de la Soci (care au avut loc în perioada 7 - 23 februarie) şi 
a Cupei Mondiale de fotbal din Brazilia (care se va desfăşura între 12 iunie 
şi 13 iulie).

De asemenea, vor fi acoperite in extenso competiţii de prim rang (campionate 
europene şi mondiale) la disciplinele de tradiţie pentru sportul românesc: 
Campionatele europene de gimnastică artistică - feminin (Sofia, 12-18 mai) şi 

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014
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masculin (Sofia, 19-25 mai), Campionatele Mondiale de gimnastică artistică 
- Nanning (China, 3-12 octombrie), Campionatele Europene de kaiac-canoe 
(Brandenburg, 11-13 iulie), Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la 
Moscova (6-10 august), Campionatele Europene de canotaj de la Belgrad 
(30 mai-1 iunie), Campionatele Europene de canotaj de la Amsterdam 
(24-31 august), Campionatele Europene de haltere de la Tel Aviv (5-12 
aprilie), Campionatele Mondiale de la Almatîi (Kazahstan, 4-16 noiembrie), 
Campionatele Europene de scrimă de la Strasbourg (7-14 iunie), Campionatele 
Mondiale de scrimă de la Kazan (Rusia, 16-23 iulie), Campionatele Europene 
de judo de la Montpellier (24-27 aprilie), Campionatele Mondiale de judo 
(25-31 august, Celiabinsk/Rusia), Campionatele Europene de lupte de la 
Vantaa (Finlanda, 1-6 aprilie), Campionatele Mondiale de lupte de la Taşkent 
(8-14 septembrie), Campionatele Mondiale de atletism indoor de la Sopot 
(Polonia, 7-9 martie), Campionatele Europene de atletism la Zurich (12-17 
august), Campionatul European de handbal feminin 2014 (7-21 decembrie, 
Ungaria şi Croaţia) şi meciurile din cupele europene, turneele de tenis 
ATP şi WTA, cu un plus pentru BRD Năstase Ţiriac Trophy (ATP) şi Turneul 
WTA de la Bucureşti, Jocurile Olimpice ale Tineretului de la Nanjing (China, 
16-21 august), Liga I de fotbal, meciurile din cupele europene de fotbal şi ale 
echipei naţionale etc.

Printre subiectele care vor constitui capul de afiş al Ştirilor economice în 
acest an se numără noul acord cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială, misiunile în România ale celor trei organisme 
internaţionale, modificările Codului fiscal, listările la bursă ale unor companii 
din energie (Hidroelectrica, Complexul Energetic Oltenia, Electrica etc), 
relansarea la privatizare a companiei CFR Marfă, privatizarea combinatului 
Oltchim Râmnicu Vâlcea, rectificarea bugetară şi elaborarea bugetului pentru 
anul 2015 etc.

Ţinând cont de faptul că, printre abonaţii fluxului economic se numără şi 
instituţii media, ai căror reprezentanţi s-au arătat interesaţi de materialele 
exclusive realizate de AGERPRES, în special analize şi reportaje, principalul 
obiectiv al Redacţiei Ştiri economice pentru 2014 este diversificarea fluxului 
de informaţii.

Ca obiectiv editorial general pentru anul 2014, Redacţia Ştiri externe îşi 
propune să asigure o arie tematică diversificată de materiale, atât în ceea 
ce priveşte subiectele abordate, cât şi genurile utilizate, şi să menţină zilnic 
calitatea şi consistenţa fluxurilor pe care le realizează.

Dintre evenimentele politice previzibile, alegerile pentru Parlamentul 
European (22 - 25 mai) şi schimbările la vârful tuturor celor trei mari instituţii 
ale UE vor predomina aproape pe tot parcursul anului, fiind o sursă de ştiri 

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014



14AGERPRES -  Raport  anual  2013

atât în perioada pre, cât şi în cea post-electorală. După alegeri şi în funcţie de 
rezultatul lor, va fi ales nu doar un nou preşedinte al legislativului comunitar, ci 
şi o nouă conducere a Comisiei Europene, care va fi formată din noi comisari. 
Va fi, de asemenea, ales, şi un nou preşedinte al Consiliului European, cel de-al 
doilea şi ultim mandat al actualului preşedinte expirând la 30 noiembrie.

Tot în categoria evenimentelor anunţate deja intră referendumurile pentru 
independenţă în Scoţia şi Catalonia şi semnarea Acordului de asociere UE 
- Republica Moldova, toate aşteptate în a doua jumătate a anului. Dat fiind 
interesul pe care îl prezintă aceste subiecte la nivelul ţărilor membre ale 
Uniunii Europene, inclusiv al României, Redacţia Ştiri externe îşi propune să 
reflecteze aceste evenimente într-o manieră extinsă.

2014 va fi şi anul retragerii din Afganistan a trupelor Forţei Internaţionale 
de Asistenţă şi Securitate (ISAF), misiune la care participă şi România, 
procesul urmând a fi prezentat pe tot parcursul anului, termenul limită fiind 
31 decembrie.

Indicatorii generali de performanţă vor fi şi în 2014 relevanţa subiectelor 
selectate pentru publicul din România, calitatea redactării, rapiditatea şi 
acoperirea tuturor evenimentelor externe importante pentru România sau 
la nivel global.

În 2014, Redacţia Ştiri pentru străinătate are ca obiectiv dimensiunea 
calitativă a materilelor difuzate, pentru o bună informare a străinătăţii cu 
privire la ce se întâmpla în România şi pentru stimularea interesului de a 
accesa constant informaţiile AGERPRES.

Dezvoltarea paginii în limba engleza a site-ului Agenţiei Naţionale de Presă 
va continua şi în 2014 printr-o mai mare diversitate de informaţii prezentate 
şi prin îmbogăţirea ilustraţiei cu materiale foto, video şi audio.

Dincolo de evenimentele la zi pe care le va acoperi cu profesionalism şi 
promptitudine în anul 2014, Redacţia Foto-Video-Multimedia se va afla în 
prim-planul promovării imaginii AGERPRES, având în vedere aniversarea a 
125 de ani de la înfiinţarea Agenţiei Naţionale a statului român.

Creşterea profesionalismului angajaţilor prin participarea la cursuri de 
formare în domeniu, precum şi aplicarea la competiţii de profil rămân printre 
obiectivele Redacţiei Foto-Video-Multimedia şi în 2014, alături de ilustrarea 
obiectivă, profesionistă şi în timp real a celor mai importante evenimente 
din România.

Strategia editorială AGERPRES pentru 2014
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Potrivit Legii nr.19/2003, de organizare si functionare a Agenţiei Naţionale 
de Presă AGERPRES , cu modificarile si completarile ulterioare, finanţarea 
cheltuielilor curente şi de investiţii ale institutiei se asigură de la bugetul 
de stat şi din venituri proprii . Contul de executie privind veniturile  si 
cheltuielile  Agerpres, s-a derulat in cadrul capitolului 67.10  ”Cultura, 
recreere si religie”.   

Pentru anul 2013, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a avut alocat - în 
baza Legii nr.  5 / 2013 - un buget în sumă de 16.654 mii lei , alcătuit din 3.150 
mii lei venituri proprii şi 13.504 mii lei subvenţii de la bugetul de stat.

La rectificarea bugetară conform O.G.nr.17/2013, subvenţiile si veniturile 
proprii ale Agerpres , au ramas cele initiale, dar s-a redistribuit suma de 290 
mii lei de la titlul 10 ”Cheltuieli de personal”   la titlul 20 ”Bunuri si servicii”.

Bugetul agenţiei s-a majorat în luna decembrie -  potrivit prevederilor art. 63, 
alin. (4) din Legea finanţelor publice nr.500/2002 - cu suma de 7 mii lei, 
reprezentând sponsorizare.

Veniturile proprii incasate în anul 2013, prin contul de executie bugetara, 
inclusiv sponsorizări,  au fost de 2.874 mii lei la care se adaugă 151 mii lei, 
venituri din compensări.

Platile efective realizate în anul 2013, au fost finanţate în proporţie de 82% 
de la bugetul de stat şi 18% din venituri proprii, constituite pe categorii de 
cheltuieli, după cum urmează:

 t cheltuieli de personal = 12.042 mii lei, finanţate în proporţie de 100% 
din subvenţie;

 t bunuri şi servicii = 3.874 mii lei, finanţate în proporţie de  34% din 
subvenţie şi 66% din venituri proprii; 

 t cotizaţie anuală la EANA (Alianţa Europeană a Agenţiilor de Ştiri) 
reglementată prin HG. nr. 443/1995 = 29 mii lei , echivalentul a 8.000 CHF, 
finanţată integral de la bugetul de stat;

 t cheltuieli de capital la poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii – dotări 
independente” = 306 mii lei , finanţate  integral din venituri proprii. 

Situaţia financiară a agenţiei
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Angajamentele şi obiectivele asumate de agenţie în anul 2013, în condiţiile unui 
an de criză economică şi ţinând cont de toate restricţiile impuse de legislaţia 
în vigoare, au fost realizate cu încadrarea în fondurile alocate prin buget. 

Veniturile instituţiei

Veniturile proprii încasate de AGERPRES în anul bugetar 2013, au reprezentat 
91 %  din veniturile programate prin bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2013 si tot 91 % din  veniturile proprii realizate în anul 2012.

Veniturile proprii realizate de AGERPRES în anul 2013 au fost utilizate în 
proporţie de 90% pentru finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii şi 10% 
pentru cheltuieli de capital. 

Dinamica încasarilor realizate în anul 2013  şi structura acestora pe  categorii 
de produse se prezintă după cum urmează: 

       
1 %

Agenda Instituţii şi Organizaţii

22 %

Monitorizări
(presă, audio, video)

9 %
Buletine

(zilnice, săptămânale, lunare)
7 %

Servicii la cerere şi selecţii online

44 %
Ştiri în timp real

6 %
Servicii foto

3 %
Fluxuri specializate

5 %
Servicii externe

3 %
Diverse (documentare,

publicitate, penalități etc.)

2012

Structura încasărilor pe categorii de servicii şi produse situează pe primul loc 
fluxul de ştiri în timp real (44 %), urmat de monitorizări (22%), buletine  de ştiri 
(9 %) servicii la cerere (7 %), fluxul de fotografii ( 6 %) şi servicii externe (5 % ) .

Dezvoltarea sistemelor de management financiar şi control

Agenția Națională de Presă AGERPRES dispune de un sistem de control 
managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii  și Consiliului 
Director să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în 
scopul îndeplinirii obiectivelor generale  și specifice au fost utilizate în condiții 
de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Situația financiară a Agenției
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Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, 
iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază 
evaluarea riscurilor. În cursul anului 2013 a avut loc reorganizarea activității 
AGERPRES, restructurarea  compartimentelor în scopul îmbunatățirii 
activității agenției precum și relansarea AGERPRES, prin activități menite a 
crește vizibilitatea și prestigiul instituției noastre.

Rapoartele de audit intern și extern și auditul pentru recertificarea sistemului 
de management au atestat conformitatea cu standardele europene ISO 
9001/2008 privind calitatea produselor, ISO 14001/2005 privind protecția 
mediului și ISO 18001/2007 privind sănătatea și securitatea în muncă.

Sistemul de management și de control intern este adaptat la schimbările 
intervenite prin luarea în considerație a concluziilor desprinse din reevaluare, 
evaluarea performanțelor, raportarea neconformităților și a riscurilor 
identificate. Aceste analize permit conducerii sa emita ipoteze și să adopte 
deciziile optime privind măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor 
propuse. 

De asemenea, evaluarea realizată pentru anul 2013 pe baza chestionarelor 
de autoevaluare a sistemului de management întocmite de către managerii 
compartimentelor, concretizată în situațiile de raportare anuală și în Raportul 
ordonatorului de credite, au relevat conformitatea sistemului de control 
intern/managerial cu cele 24 de standarde internaționale de management 
cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Situația financiară a Agenției
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Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a întocmit, în conformitate cu Legea 
contabilităţii şi a Legii finanţelor publice, următoarele situaţii financiare:

 9 Execuţia bugetară la 31 decembrie 2013;
 9 Bilanţul contabil;
 9 Creanţe şi datorii la 31 decembrie 2013.

Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2013, precum 
şi închiderea conturilor contabile la finele exercitiului bugetar, specifice 
modului de finanţare al AGERPRES, s-au efectuat în conformitate cu 
Normele Metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice 
nr. 116 / 2014. 

Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza balanţei de verificare întocmite 
la 31.12.2013 şi a registrului-inventar în care sunt evidenţiate rezultatele 
inventarierii anuale a elementelor de activ şi de pasiv.

Inventarierea anuală a patrimoniului agenţiei, s-a efectuat în baza prevederilor 
O.M.F.P. nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea 
şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii şi cu respectarea Procedurii operaţionale privind 
Inventarierea patrimoniului, actualizată prin Ordinul directorului general al 
AGERPRES nr. 589 / 19.12.2013.

I. EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2013

Se prezintă astfel:

A. La capitolul 67.01 “Cultură, recreere, religie ”, a avut alocate credite 
bugetare reprezentând “Transferuri de la buget către instituţiile publice”, în 
valoare totală de 13.504.000 lei, pentru care execuţia bugetară se prezintă 
astfel:

Rapor t de gest iune
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                                - lei -
CAP.
67.01

Titlu Credite deschise Plăţi efective
Disponibil

la 31.12.2013

01
Cheltuieli 
curente

13.504.000 13.377.455 126.545 *

51 Transferuri 13.504.000 13.377.455 126.545 *

* Menţionăm că suma de 126.545 * lei, rămasă neutilizată la 31.12.2012, a fost virată la bugetul 
statului, conform prevederilor O.M.F.P. nr. 2020 / 17.12.2013. 

B. La Capitolul 67.10 “Venituri si Cheltuieli ale instituţiilor finanţate din 
venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat”, execuţia bugetară la data 
de 31.12.2013 se prezintă astfel:

                                - lei -

INDICATORI
PREVEDERI

INITIALE
 2013

PREVEDERI
DEFINITIVE 

2013

REALIZĂRI
2013

TOTAL VENITURI 
 - Venituri proprii
 - Subventii de la buget

16.654.000
3.150.000

13.504.000

16.660.680
 3.156.680

13.504.000

16.251.065
  2.873.610*

13.377.455

TOTAL CHELTUIELI
- Chelt. curente
  Chelt.personal
  Bunuri si servicii
  Transferuri (cotizaţii)
- Chelt. de capital 

16.654.000
16.339.000
12.704.000
3.602.000

33.000
315.000

16.660.680
16.345.680
12.414.000

    3.898.680
   33.000
  315.000

16.251.065
15.944.772
12.042.114
 3.874.012
    28.646

   306.293

DISPONIBIL LA 31.12.2013              
(ÎNCASĂRI – PLĂȚI )

- - 0

* Reprezinta valoarea totală a incasarilor realizate în anul 2013, inclusiv sponsorizare. Precizam 
ca, pe langa veniturile incasate, Agerpres a obtinut si venituri din compensări , in valoare de 
151.041 lei, conform art.12, lit.e din Legea  nr.19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare, dar care nu reprezinta 
incasari efective.

 

ANALIZA EXECUŢIEI BUGETARE LA CAP. 67.10

Pentru exerciţiul bugetar 2013, agenţia a prevăzut realizarea unor venituri 
proprii de 3.150.000 lei, echivalând cu 19% din necesarul de cheltuieli aprobat 
prin bugetul initial.

Realizările efective la venituri proprii s-au cifrat la 2.873.610 lei, reprezentând 
18% din totalul cheltuielilor aferente exerciţiului financiar 2013 şi au fost 
încasate, după cum urmează:

Raport de gestiune
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 9 2.830.482 lei - încasări realizate în perioada 1.01-31.12.2013, ce 
provin din serviciile prestate, din vânzarea de informaţii, fotografii, 
documentare, monitorizări şi publicaţii proprii ;

 9 36.448 lei – diverse venituri încasate legal  , din penalitati de 
intarziere la plata;

 9 6.680 lei – venituri încasate din sponsorizări .

Veniturile proprii încasate în anul 2013, în sumă de 2.873.610 lei, au 
reprezentat 91% atât din prevederile bugetare anuale definitive pe anul 
2013, de 3.156.680 lei, cat si din totalul veniturilor realizate în anul 2012, 
in timp ce numarul clientilor Agerpres a crescut de la 543 in anul 2012 la 
590 in anul 2013. 

Cheltuielile curente şi de investiţii ale AGERPRES, s-au efectuat conform 
art.25, alin. (1) din Legea nr. 19/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, din cele 2 surse de finanţare prezentate anterior: transferuri 
de la bugetul de stat pentru instituţiile publice ( 82%) şi venituri proprii 
(18%).

Valoarea totală a plăţilor efectuate până la finele anului 2013, a fost în 
sumă de 16.251.065 lei, constituită pe indicatori de cheltuieli, după cum 
urmează:

A.  CHELTUIELI CURENTE - 15.944.772 lei din care :

A1.  ”Cheltuieli de personal” - s-au efectuat până la 31.12.2013 plăţi 
totale în valoare de 12.042.114 lei din care: 

Cheltuieli salariale în bani,                       9.472.644 lei

C.A.S                                                1.937.761 lei 

Şomaj                                                   45.208 lei 

Sănătate                                             483.977 lei

Contribuţii pentru accidente de muncă            13.973 lei 

şi boli profesionale

Contribuţii pentru.concedii şi indemnizaţii       88.551 lei 

Raport de gestiune
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    A2. “Bunuri şi servicii” - s-au efectuat până la data de 31.12.2013, plăţi 
în valoare totală de 3.874.012 lei , din care :

 9 859.954 lei plăţi la furnizori externi (abonamente la agenţiile 
internaţionale de presă conform contractelor încheiate pe 
anul 2013 cu Agenţia France Presse, Associated Press, Reuters, 
Agenţia spaniolă de Presă E.F.E., Itar – Tass, Xinhua, precum şi 
prestări servicii si chirii pentru corespondenţi externi);

 9 3.014.058 lei plăţi la furnizori interni de produse şi servicii (utilităţi 
sediu central şi sedii corespondenţi judeţeni, telefonie fixă şi mobilă 
sediu şi corespondenţi judeţeni, internet, servicii informatice, pază, 
materiale, piese de schimb şi obiecte de inventar pentru buna 
funcţionare a agenţiei, reparaţii şi carburanţi auto, transport şi cazare 
pentru deplasări în interesul serviciului, pregătire profesională) .

Menţionăm că la data de 31.12.2013, AGERPRES înregistrează în contul 401, 
“Furnizori”, datorii către furnizorii interni, pentru facturi curente, în valoare de 
7.807 lei , și datorii curente la furnizori externi (agentia internationala de presa 
A.P. ), în valoare de 14.261 lei, care au fost achitate integral în luna ianuarie 
2014, la termenele legale de scadenţă. 

A3. “Transferuri” - s-a efectuat o plată în valoare de 28.646 lei reprezentând 
echivalentul a 8.000 CHF  - cotizaţie anuală la “Alianţa Europeană a Agenţiilor 
de Ştiri” (E.A.N.A) pe anul 2013 - reglementată prin HG. 443/1995.

B. CHELTUIELI DE CAPITAL – s-au efectuat plăţi, până la data de 
31.12.2013, în valoare totală de 306.293 lei, în baza contractelor încheiate cu 
furnizorii si cu respectarea procedurilor de achiziţie în vigoare. 

În concluzie, execuţia bugetară a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, 
la data de 31.12.2013, se încadrează în subvenţia de la buget aprobată şi 
repartizată de Ministerul Finanţelor Publice în conformitate cu Legea 
Bugetului de Stat nr. 5/2013 şi O.G. nr. 17/2013 privind rectificarea bugetară pe 
anul 2013, dar şi în prevederile bugetare definitive detaliate pe titluri, articole 
şi alineate, aprobate de ordonatorul principal de credite. 

Atât alocaţiile bugetare cât şi veniturile proprii constituite de agenţie, în 
baza art. 25, alin. 2 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu modificarile si completarile 
ulterioare, au fost utilizate eficient şi pe destinaţiile aprobate, iar plăţile 
efectuate s-au încadrat în structura şi cuantumul indicatorilor prevăzuţi, 
pe categorii de cheltuieli, în bugetul anual definitiv al agenţiei, aprobat de 
ordonatorul principal de credite.
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II. BILANȚUL CONTABIL

BILANŢUL CONTABIL

2013 2013

Activele necurente
6.303.230 lei

Capitaluri proprii
6.960.904 lei

Datorii curente
1.047.861 lei

Activele curente
1.724.741 lei

Datorii necurente
19.206 lei

PASIVACTIV

CREANŢE ŞI DATORII LA 31 DECEMBRIE 2013

1. Creanţele AGERPRES, în sumă totală de 647.124 lei, sunt creanţe curente 
ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an, compuse din :

 9 Creanţe din operaţiuni comerciale şi avansuri      = 617.415 lei
 9 Creanţe bugetare           = 29.709 lei

2. Datoriile AGERPRES însumează 1.067.067 lei şi sunt compuse din :

 9 Datorii curente reprezentând drepturile salariale ale personalului 
agentiei si contributiile la bugete aferente lunii decembrie 2013 
achitate in luna ianuarie 2014     =  1.025.793 lei 

 9 Datorii curente faţă de furnizorii de produse şi servicii, facturate în 
luna decembrie 2013 cu scadenţă în luna ianuarie 2014 = 22.068 lei 

 9 Datorii necurente reprezentand provizioane constituite pentru 
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea 
personalului AGERPRES în baza unor hotărâri judecătoreşti 
devenite executorii până la 31 decembrie 2012 , ce se vor anula 
esalonat, pe masura ce obligatiile de plata vor fi achitate pana in 
2016,   în conformitate cu OUG nr. 71/2009, art. 1, alin.(1), aprobată 
cu modificări prin Legea nr. 230/2011 privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de 
drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. = 19.206 lei.
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