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AGERPRES în 2016 

 
În anul 2016, site-ul www.agerpres.ro a ajuns de la 40.140.738 la 51.121.076 de 

vizualizări, în timp ce media zilnică a utilizatorilor unici a crescut de la 41.001 la 54.311. Până 
în decembrie 2016, site-ul www.agerpres.ro, potrivit datelor SATI, a înregistrat 100 de 
milioane de vizualizări (perioada 2014-2016).  

Trendul ascendent  a continuat şi pe reţelele de socializare. Numărul fanilor paginii de 
Facebook a AGERPRES a crescut de la 25.865 la 37.112, iar cel al fanilor paginii Twitter de la 
5.800 la 10.546.  
 AGERPRES a continuat să informeze prompt, corect și obiectiv, diversificându-și 
totodată conținutul editorial. Astfel, au fost lansate, de-a lungul anului, noi fluxuri, cel în limba 
maghiară și cel dedicat alegerilor parlamentare, precum și o serie de proiecte editoriale, ca: 
România Colorată, ce prezintă cititorilor săi o Românie expresivă, bogată în imagini, adesea 
trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori, 160 ani de rafinare, proiect 
desfășurat în parteneriat cu KMG Internaţional, în contextul în care în anul 2017, în România 
se împlinesc 160 de ani de când s-a procesat pentru prima dată petrol în rafinăria de la Râfov, 
de lângă Ploieşti, Tânăr de România, o campanie AGERPRES Video în care singurul „brand” 
este curajul.  
 De asemenea, în martie 2016 a fost lansată ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES, în 
prezenţa unor invitaţi de renume la nivel internaţional şi naţional, dintre care amintim: 
vicepreşedintele Associated Press, membru al consiliului care acordă premiile Pulitzer, John J. 
Daniszewski, membrii consiliului de conducere al EANA (Alianţa Europeană a Agenţiilor de 
Presă), reprezentanţi ai altor agenţii partenere, ai ambasadelor, dar şi parteneri ai Agenţiei 
Naţionale de Presă. De asemenea, la eveniment au fost prezente şi figuri emblematice din 
lumea sportului (Ivan Patzaichin, Cristian Gațu) sau personalităţi culturale precum Margareta 
Pâslaru. De-a lungul anului, arhiva istorică a AGERPRES a mai fost prezentată și în cadrul unor 
evenimente organizate în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul 
Național Cotroceni, Festivalul Serile Filmului Românesc (Iași), Azomureș sau Cinema Florin 
Piersic (Cluj-Napoca). Imagini din ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES au fost expuse și în cadrul 
unor evenimente organizate de Ziua Națională a României de Misiunea Permanentă a 
României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite și Ambasada României în Statele Unite ale 
Americii.  
 Odată cu înființarea Redacției Video, AGERPRES a realizat o serie de filme 
documentare, precum:  

http://www.agerpres.ro/
http://www.agerpres.ro/
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• România, drumul de la patimi la lumină - O călătorie în imagini, în satele 
României în care tradiția și portul popular încă mai sunt păstrate. O țesătoare 
din Apuseni, meșterul crucilor celebre din Săpânța, o oșancă declarată „Tezaur 
uman viu” și cel mai premiat ceramist din Maramureș vă spun poveștile lor în 
documentarul AGERPRES, ce a fost lansat în aprilie 2016. Documentarul a fost 
prezentat în cadrul România Film Festival de la Roma . Cele trei părți ale 
documentarului pot fi urmărite la linkurile: https://goo.gl/ITrMmk; 
https://goo.gl/Zys43Z; https://goo.gl/poGsY8. 

• Descoperă România cu Peter Hurley - După 15 ani lucrați în publicitate, timp în 
care a promovat tot felul de bunuri către români, irlandezul Peter Hurley, 
stabilit în țara noastră, a hotărât să promoveze românilor bunul numit 
România. Irlandezul a plecat în 2012, pe jos, de la Săpânța până la Muzeul 
Țăranului Român din Capitală. A scris mai apoi o carte despre oamenii care l-au 
primit fără să-i ceară nimic în schimb. În drumul său, pas cu pas, Peter Hurley 
descoperă ce înseamnă România reală. Documentarul a fost primit cu 
entuziasm la Festivalul Internațional de Film , Diaporamă și Fo tografie „Toamnă 
la Voroneț” , aflat la cea de -a XXVI -a ediție , care s -a desfăș urat la Gura 
Humorului, în octombrie 2016, precum și la Cinema Muzeul Țăranului, în luna 
decembrie. Documentarul poate fi urmărit la linkul: https://goo.gl/GoJWob. 

• Medievalia - Documentarul prezintă, pe parcursul a 22 de minute, munca 
câtorva dintre membrii echipei - istorici, arhiviști, paleografi, doctoranzi - care 
au lucrat la digitizarea a peste 50.000 de documente anterioare anului 1600 
păstrate în arhivele din țară. Acestea sunt accesibile prin intermediul bazei de 
date - Arhiva Medievală a României. Documentarul poate fi urmărit la linkul:  
https://goo.gl/eOhOKJ. 

• Tărâmul dintre ape - Un material care invită la o călătorie în Delta Dunării, într-
o lume în care totul pare desprins din alte timpuri și unde încercarea vine dintr-
o singură întrebare: ce mai poate fi salvat, conservat și dat mai departe? Cele 
trei părți ale documentarului pot fi urmărite la linkurile: https://goo.gl/Wl1zZS; 
https://goo.gl/OIWqwt; https://goo.gl/VYsSsm. 

• Cu drag, Cristian din Cristian – O poveste de Crăciun care nu se spune la gura 
sobei, ci se scrie cu litere de-o șchioapă. O poveste care se rostogolește, ca un 
bulgăre de zăpadă, de la o inimă, la alta și... poate să facă minuni. O poveste 
despre familie, puterea dragostei și libertatea speranței. Documentarul poate fi 
urmărit la linkul:  https://goo.gl/OX52E1. 

Toate documentarele AGERPRES Video pot fi accesate pe pagina oficială de YouTube –
AGERPRES, precum și pe pagina oficială de Facebook a AGERPRES Video. 
 Tot în 2016, AGERPRES a lansat primul Facebook Messenger NewsBot din România - 
AGERPRES NewsBot. AGERPRES NewsBot îi ajută pe utilizatorii de Facebook să identifice cele 

https://goo.gl/ITrMmk
https://goo.gl/Zys43Z
https://goo.gl/poGsY8
https://goo.gl/GoJWob
https://goo.gl/eOhOKJ
https://goo.gl/Wl1zZS
https://goo.gl/OIWqwt
https://goo.gl/VYsSsm
https://goo.gl/OX52E1
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mai importante știri ale agenției, într-un mod ușor, interactiv și practic. Astfel, cei care vor 
accesa AGERPRES NewsBot vor putea citi, utilizând Facebook Messenger, știri în limbile 
română sau engleză, din domeniile Cultură, Economic, Politică și Sport.  
 AGERPRES NewsBot este parte a proiectului AGERPRES Innovation Lab, o inițiativă a 
Agenției Naționale de Presă dedicată creării unui mediu de inovare, care vizează testarea și 
implementarea celor mai noi tehnici de producție și distribuție media la nivel național și 
internațional. 
 Fotografiile AGERPRES au fost puse în valoare la diverse expoziții internaționale, cum a 
fost „OANA-Yonhap Press Photo Exhibition 2016”, organizată în cadrul reuniunii celui de-al V-
lea Congres Mondial al Agențiilor de Presă de la Baku, sau expoziția de fotografie de la sediul 
ONU din New York, dedicată celor mai importante momente din activitatea României la ONU, 
dar și principalelor operațiuni de menținere a păcii la care a participat țara noastră.  
 În plan internațional, AGERPRES a organizat o expoziție de fotografie istorică în cadrul 
reuniunii Consiliului Consultativ Mass-Media România - Republica Moldova. Evenimentul a 
avut loc la sediul Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și a 
cuprins imagini care ilustrează momente importante atât din istoria României, cât și a 
Republicii Moldova. De asemenea, documentarul video Descoperă România cu Peter Hurley a 
fost prezentat la prima ediție a Festivalului de Film Românesc din China, organizat de Institutul 
Cultural Român. 
 În luna martie 2016, AGERPRES a organizat conferința internatională cu titlul „Protecția 
jurnaliștilor și libertatea presei” la Palatul Parlamentului, ce s-a desfășurat sub patru teme de 
discuții: „Protecția juridică a jurnaliștilor”, „Măsuri tehnologice de protecție a datelor”, 
„Drepturi de autor și etică”, „Teroare și manipulare prin media”. La conferință au participat: 
John J. Daniszewski — vicepreședinte al AP, Clive Marshall — CEO al Press Association, Erik 
Nylen — Secretar General al Alianței Europene a Agențiilor de Presă (EANA), Ricardo Gutiérrez 
— Secretar general al Federației Europene a Jurnaliștilor. De asemenea, au fost prezenți și 
reprezentanți ai altor agenții de presă străine, ai UNESCO, ai Forumului Mondial al Editorilor, 
reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România, ai Senatului, ai unor asociații și organizații, 
precum: ActiveWatch, Smartlink Communications, Centrul pentru Jurnalism Independent, 
CERT-RO, MediaSind, dar și ai unor publicații și bloguri. Conferința a fost organizată de 
AGERPRES împreună cu ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent, FAIR-MediaSind 
și Federația Europeană a Jurnaliștilor.  
 Totodată, de-a lungul anului, au fost încheiate numeroase parteneriate importante 
pentru agenție prin implicarea în campanii sociale, umanitare, de promovare a culturii.  

Pentru anul 2017, echipa AGERPRES îşi propune în continuare să ofere informaţii 
corecte şi obiective tuturor cititorilor, dar şi diversificarea conţinutului prin realizarea de 
materiale video, prin lansarea unor noi proiecte editoriale, prin fotoreportaje și 
videoreportaje cu diferite teme în Bucureşti şi în ţară, pentru informare și pentru promovarea 
României. De asemenea, AGERPRES îşi doreşte dezvoltarea unor noi parteneriate, atât în plan 
naţional, cât şi internaţional.  
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Redacţia Ştiri Interne 

 
În anul 2016, redactorii Redacţiei Ştiri Interne şi-au continuat obiectivul asumat de 

relatare corectă şi completă a evenimentelor la zi, de difuzare de interviuri, în colaborare cu 
redacţiile foto şi video, şi reportaje din toate domeniile de activitate. Redacţia Ştiri Interne a 
urmărit informarea în masă, cu respectarea deplinei obiectivităţi, materialele de presă 
prezentând echidistant realităţile vieţii social-politice şi cultural-ştiinţifice şi promovând 
valorile democratice, civice şi morale. 

În acest an, au fost acoperite evenimentele majore - alegerile locale şi alegerile 
parlamentare -, atât prin ştiri factuale şi interviuri realizate în campaniile electorale, cât şi prin 
relatarea desfăşurării scrutinelor. Principiile care au guvernat politica editorială a Redacţiei 
Ştiri Interne în cele două campanii electorale au fost echidistanţa şi pluralismul opiniilor. 

Redacţia Ştiri Interne a difuzat pe fluxurile proprii aproximativ 58.860 de materiale de 
presă. 

Pe parcursul anului 2016, au fost realizate de redactorii şi corespondenţii judeţeni 
peste 100 de interviuri, difuzate pe fluxurile AGERPRES, cu oameni politici, membri ai 
Guvernului, ambasadori, şefi de instituţii, actori, regizori, artişti, şi peste 200 de reportaje şi 
materiale feature, care au adus în prim-plan evenimente, locuri, oameni şi fapte de pe întreg 
cuprinsul României. Accesările cele mai multe pe site-ul AGERPRES, la rubrica INTERVIU, le-a 
avut cel cu istoricul Neagu Djuvara.  
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Redacţia Ştiri Interne a realizat patru proiecte editoriale în 2016: România Colorată 

(demarat în 1 februarie); Constantin Brâncuşi - 140 de ani de la naşterea marelui sculptor (în 
luna februarie); Alegeri locale 2016 şi Alegeri parlamentare 2016, dar şi prin continuarea a 
două proiecte asumate anul anterior:  #MemorialColectiv şi Opinia Nutriţionistului.  

  
 *** România Colorată  
Proiectul editorial a fost început la 1 februarie şi a urmărit redescoperirea României 

expresive, bogată în imagini, adesea trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori. 
În cadrul proiectului au fost difuzate 712 de materiale, respectiv ştiri şi reportaje 

despre o România altfel, cu o semnificaţie aparte.  
„România colorată”, proiect încă în desfăşurare, doreşte să promoveze diversitatea 

expresiilor culturale, fie ele de tradiţie îndepărtată sau contemporane, poveşti şi performanţe 
ale unor nume mai puţin celebre, curiozităţi şi întâmplări inedite, ieşite din comun. De la 
primul manual de patrimoniu cultural local pentru liceeni din Sălaj, la un apel pentru salvarea 
unei biserici de lemn din Vâlcea sau la sărbătoarea tăiţeilor ce are loc anual la Reşiţa, România 
Colorată a prezentat materiale jurnalistice cu subiecte variate, sugestive şi pline de viaţă. 

 
*** Constantin Brâncuşi  
Anul 2016 a marcat împlinirea a 140 de ani de la naşterea sculptorului Constantin 

Brâncuşi. 
Redacţia Ştiri Interne a avut ca obiectiv o incursiune în viaţa şi opera marelui sculptor.  
Proiectul jurnalistic s-a derulat pe parcursul lunii februarie a anului 2016 şi a cuprins 

interviuri, reportaje şi reflectarea evenimentelor organizate în judeţele din ţara noastră dar şi 
în străinătate.  

Unul dintre interviurile realizate a fost cu Doina Lemny, doctor în istoria artei, 
muzeograf-cercetător la Muzeul Naţional de Artă Modernă, Centrul Pompidou din Paris. 
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*** 80 de ani - Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti” 
2016 a fost şi anul aniversării a 80 de ani de la inaugurarea Muzeului Naţional al Satului 

„Dimitrie Gusti”. 
Redacţia Ştiri Interne a reflectat, prin ştiri şi materialele transmise, toate manifestările 

dedicate împlinirii a 80 de ani de la înfiinţarea acestei instituţii. 
De asemenea, a fost realizat şi un interviu cu managerul Muzeului Satului, Paula 

Popoiu. 
 

 
 
*** Alegeri locale 2016  
Pentru a marca alegerile locale AGERPRES a lansat un flux dedicat acestui eveniment, 

adresat presei şi celor interesaţi de procesul de alegere a reprezentanţilor administraţiei 
publice locale, desfăşurarea campaniei electorale, derularea scrutinului, anunţarea 
rezultatelor votului şi crearea noilor structuri în teritoriu. 

Fluxul ALEGERI LOCALE 2016 a fost lansat la data de 6 iunie.  
Până la finalizarea procesului electoral, pe acest flux au fost transmise aproximativ 

1.600 de materiale, ştiri, grupaje şi interviuri. 
Au fost acoperite editorial, cu informaţii complete şi corecte, verificate, atât 

evenimentele din campania electorală, cât şi din ziua votului şi rezultatele finale.  
Pe perioada campaniei electorale, fiecare redactor acreditat la un partid şi/sau 

formaţiune politică s-a ocupat de relatarea acţiunilor candidaţilor, relatând de la lansarea 
candidaturilor, întâlnirile cu electoratul, vizite, conferinţe de presă, emisiuni televizate. Au fost 
transmise ştiri pe baza informaţiilor postate pe reţelele de socializare sau site-urile de 
campanie electorală. La monitorizarea talk-show-rilor şi redactarea de ştiri au participat, în 
egală măsură, echipe formate din redactori din Bucureşti, dar şi corespondenţi judeţeni. 
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De-a lungul campaniei, au fost realizate interviuri cu lideri ai partidelor şi formaţiunilor 
politice care au avut candidaţi pentru funcţiile de primar. Solicitările au fost transmise către 
toţi liderii de partide şi către toţi candidaţii pentru funcţia de primar general al Capitalei. 
Astfel, AGERPRES a realizate interviuri în perioada campaniei pentru alegerile locale cu: 
copreşedintele PNL Vasile Blaga, copreşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu, preşedintele 
USR, Nicuşor Dan (candidat la PMB), preşedintele Partidului România Unită, Bogdan Diaconu 
(candidat la PMB), preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, Partidul Dreptăţii Sociale (PDS), 
Marian Vanghelie, preşedintele UNPR, Valeriu Steriu, Gabriela Firea - candidat PSD la PMB, 
Daniel Barbu - candidat ALDE la PMB, Adrian Severin - candidatul Partidului Dreptăţii Sociale la 
Primăria Capitalei, Cătălin Predoiu - candidat PNL la PMB, Robert Turcescu - candidat PMP la 
Primăria Capitalei. De asemenea, a fost realizat un interviu şi cu preşedintele Autorităţii 
Electorale Permanente.  

Pe plan local, au fost realizate de către corespondenţi grupaje - mini interviuri cu 
candidaţii la primăria reşedinţă de judeţ privind proiectele şi soluţiile avute în vedere de către 
aceştia pentru remedierea unor probleme ale municipalităţii.   

 
*** Alegeri parlamentare 2016  
AGERPRES a lansat la data de 11 noiembrie fluxul special gratuit - ALEGERI 

PARLAMENTARE 2016, pe care au fost transmise peste 1.600 de ştiri, materiale şi interviuri 
despre procesul de alegere a viitorilor membri ai Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
desfăşurarea campaniei electorale, derularea scrutinului, anunţarea rezultatelor votului şi de 
formarea noului Legislativ. 

La debutul campaniei, redactorii domeniului politic au realizat materiale tehnice, 
calendarul procesului electoral, noutăţile legislative. De asemenea, a fost făcută o paralelă 
între campania 2016 şi cea din 2012. Au fost difuzate materiale şi pe tema votului prin 
corespondenţă - reguli noi, persoane care au optat pentru acest tip de vot, informaţii despre 
candidaţi (cel mai tânăr vs cel mai bătrân, câte femei/câţi bărbaţi) şi profesiile acestora. 

Redactorii au realizat de asemenea materiale tematice cu sociologi şi analişti politici:  
  * la început de campanie, despre sloganuri, desfăşurarea campaniei, 

locuri eligibile, cooptarea în rândul candidaţilor a tinerilor, jurnaliştilor sau a unor miniştri 
tehnocraţi; 

  * la sfârşitul campaniei, despre prognoză prezenţă la vot, rezultate, 
alcătuirea noului guvern. 

Pentru o reflectare obiectivă, echidistanţă şi asigurarea pluralismului opiniilor, au fost 
solicitate interviuri de la liderii tuturor partidelor şi formaţiunilor politice care au avut 
candidaţi pentru alegerile parlamentare. Au fost transmise în total zece interviuri, şi VIDEO, cu 
liderii formaţiunilor care au acceptat solicitarea AGERPRES. Astfel, au fost realizate interviuri 
cu: preşedintele PNL, Alina Gorghiu, copreşedinţii ALDE Călin Popescu-Tăriceanu şi Daniel 
Constantin, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Nicuşor Dan, presedintele Partidului 
Mişcarea Populară, Traian Băsescu, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, preşedintele 
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Partidului România Mare, Adrian Popescu, preşedintele Alianţei Noastre România, Marian 
Munteanu, preşedintele Partidului România Unită, Bogdan Diaconu, preşedintele Partidului 
Ecologist Român (PER), Dănuţ Pop. 

Totodată, pentru acoperirea campaniei la nivelul întregii ţări, au fost realizate grupaje - 
mini-interviuri cu locomotivele listelor partidelor din toate judeţele. Aceste materiale au 
cuprins întrebări standard pentru candidaţii 'locomotivă', aflaţi în fruntea listelor pentru Senat 
şi Camera Deputaţilor ale partidelor, dar şi cu candidaţii independenţi, acolo unde a fost cazul.  

Reflectarea campaniei a fost completată cu ştiri din acţiunile şi conferinţele organizate 
de candidaţi şi partide politice, din programelor lor, vizitele în judeţ, apariţiile la emisiunile 
televizate, anunţurile postate pe reţelele de socializare, dar şi cu ştiri de la evenimente 
organizate sau informaţii transmise de instituţiile implicate în acest proces, precum BEC şi 
AEP.  

În ziua alegerilor, întreaga echipă redacţională a transmis ştiri despre votul principalilor 
politicieni şi lideri de partid, din Capitală şi judeţe, prin asigurarea unui echilibru al 
formaţiunilor. Materialele difuzate au cuprins şi informaţii despre incidentele care au avut loc 
în ziua respectivă, anunţate de instituţiile implicate în procesul electoral, dar şi despre 
prezenţa la vot,  exit-poll-urile şi primele reacţii ale şefilor de partide, după închiderea urnelor.  

Mobilizarea redactorilor şi corespondenţilor a continuat până la anunţarea rezultatelor 
finale şi distribuirea mandatelor.  

Ulterior, Redacţia Ştiri Interne a realizat peste 100 de profiluri de parlamentari.   
  
*** Continuarea proiectului  #MemorialColectiv - o iniţiativă AGERPRES împotriva 

uitării 
Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a continuat în lunile ianuarie şi februarie să 

aducă în atenţia publică opiniile unor personalităţi pe tema #Colectiv, care au fost difuzate la 
secţiunea specială deschisă pe site-ul www.agerpres.ro.  

Proiectul s-a derulat pe o perioadă de trei luni, materialele realizate bazându-se pe un 
set de întrebări adresate unor persoane care au dorit să fie implicate în mod direct sau să 
schimbe ceva în urma incendiului din clubul Colectiv. 

#MemorialColectiv este hashtagul sub care s-au adunat materialele jurnalistice, 
răspunsurile şi dezbaterile şi care a reunit toate propunerile de realizare a unui simbol în 
memoria celor dispăruţi. 

   
 *** Continuarea proiectului Opinia Nutriţionistului  
Proiectul a fost demarat în 2015, însă a continuat şi în 2016 cu alte 28 de materiale. 
Rubrica Opinia Nutriţionistului a cuprins materiale realizate de specialişti în nutriţie pe 

teme referitoare la alimentaţie, mod de viaţă sănătos, diete şi remedii naturiste.  
Reguli de nutriţie, valoarea nutriţională a alimentelor pe care le consumăm, modul în 

care dietele pot afecta organismul, sfaturi pentru o alimentaţie sănătoasă a copiilor, efectele 
unor alimente consumate în exces, sugestii cu privire la felul în care alimentele ne pot 
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influenţa starea de sănătate sunt doar câteva dintre temele pe care specialiştii în nutriţie le-au 
abordat în materialele difuzate de AGERPRES. 

  

 
 
 *** Ca o continuare a proiectelor derulate anterior, dar nu ca un proiect în sine, 

Redacţia Ştiri Interne a transmis materiale organizate de Ziua universală a Iei.  
Materiale şi reportaje dedicate Zilei Iei au fost transmise în luna iunie de la 

evenimentele organizate în judeţe. 
 
 *** La sfârşitul anului 2016, Redacţia Ştiri Interne şi-a propus creşterea 

numărului de retrospective, realizând 63 de astfel de materiale pe principalele domenii, dar şi 
din judeţe.  

Retrospectivele realizate pe judeţe reprezintă un proiect readus în atenţia abonaţilor şi 
cititorilor după ce în anii anteriori nu s-a făcut acest lucru.  
 

Pentru anul 2017, obiectivele principale ale Redacţiei Ştiri Interne rămân calitatea şi 
diversificarea materialelor de presă realizate şi transmise pe fluxurile de ştiri, menţinerea 
trendului pozitiv înregistrat în decursul anului trecut, atât în ceea ce priveşte numărul de 
materiale difuzate, cât şi în privinţa gradului de preluare de către clienţi şi de vizualizare pe 
pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES. 
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Redacţia Ştiri Sportive 

 
Redacţia Ştiri Sportive acoperă prin fluxurile proprii de ştiri, interne şi externe, un 

domeniu de mare audienţă, transformat într-un adevărat fenomen social - sportul. 
Anul sportiv 2016 a avut două evenimente foarte importante, Campionatul European 

de fotbal - EURO 2016 (10 iunie – 10 iulie) şi Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (5-21 
august), acoperite amănunţit de Redacţia Ştiri Sportive, care a avut şi un trimis special la 
turneul final din Franţa, pe perioada parcursului echipei României. 

Ambele evenimente au beneficiat de widget-uri speciale pe site-ul agenţiei. 
Ca de obicei, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, ramura sportivă cea mai bogat 

ilustrată a fost fotbalul. Redactorii au acoperit acest domeniu cu ştiri, sinteze, analize şi alte 
informaţii despre meciurile echipei naţionale, meciurile echipelor româneşti angrenate în 
competiţiile UEFA, precum şi desfăşurarea campionatului intern. 

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

Redacţia Ştiri Sportive a desfăşurat cu succes parteneriate de imagine cu mai multe 
federaţii - Federaţia Română de Atletism, Federaţia Română de Rugby, Federaţia Română de 
Karate WKC, cu Federaţia de Arte Marţiale Mixte şi nu numai.  

În 2016, numărul angajaţilor Redacţiei Ştiri Sportive a crescut la zece, număr pe care 
nu l-a mai atins de peste 15 ani. 

În 2016, redacţia a realizat 8 interviuri şi peste 250 de ştiri cu informaţii sau declaraţii 
cu caracter exclusiv, la care se adaugă 35 de retrospective la final de an, 23 interne şi 12 
externe. 

 Ştirile Redacţiei Ştiri Sportive publicate pe site-ul agenţiei sunt promovate în reţelele 
de socializare pe conturile redacţiei (https://www.facebook.com/AGERPRES.sport şi  
https://twitter.com/AGERPRES_Sport). Pagina de Facebook a redacţiei se apropie de 4.000 de 
like-uri, în timp ce contul de Twitter are peste 2.000 de urmăritori. 

În 2016, Redacţia Ştiri Sportive a realizat un număr de 27.394 materiale, dintre care 
18.608 externe şi 8.786 interne (medie de 74 de ştiri pe zi). 

https://www.facebook.com/agerpres.sport
https://twitter.com/Agerpres_Sport
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Comparativ, în 2015, fluxul de sport a cuprins un număr total de 27.298 de ştiri, 
comentarii, interviuri şi sinteze, dintre care 18.554 externe şi 8.744 interne, cu o medie de 74 
de ştiri pe zi.  

Cele două fluxuri speciale din 2016 s-au prezentat astfel: EURO 2016 - 1.120 ştiri în 
total (110 interne, 910 externe), JO 2016 – 1.362 ştiri (207 interne, 1.155 externe). 

Faţă de precedentul an cu Jocuri Olimpice şi EURO, 2012, cifrele sunt superioare în 
2016, având în vedere că în urmă cu patru ani Secţia Sport a livrat 26.899 ştiri, comentarii şi 
sinteze, 19.167 materiale externe şi 7.732 interne, cu o medie de 73 de ştiri pe zi. 

Se remarcă o uşoară creştere a ponderii ştirilor interne, unul dintre principalele 
obiective ale redacţiei. 

Redacţia Ştiri Sportive acoperă cel mai larg spectru sportiv din presa de specialitate din 
România şi îşi propune să menţină acest lucru, să crească în continuare ponderea ştirilor 
interne, a interviurilor şi exclusivităţilor. De asemenea, alte obiective vizate sunt creşterea în 
rapiditate şi menţinerea obiectivităţii. 

 
Strategie editorială 2017 

 Strategia editorială pentru 2017 prevede realizarea a cel puţin patru proiecte, 
Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Cluj-Napoca (19-23 aprilie), Campionatul 
European de baschet masculin - Eurobasket 2017, de la Cluj-Napoca (31 august - 17 
septembrie), Cupa Confederaţiilor la fotbal - Rusia (17 iunie - 2 iulie), precum şi promovarea 
unor sporturi mai puţin cunoscute sau mai puţin dezvoltate în ţara noastră. 

De asemenea, vor fi prezentate in extenso competiţiile de prim rang (campionate 
europene şi mondiale) la disciplinele de tradiţie pentru sportul românesc etc.  

Un loc de cinste îl vor avea turneele de tenis ATP şi WTA, cu un plus pentru turneul 
WTA de la Bucureşti, meciurile din Fed Cup şi Cupa Davis, Liga I de fotbal, meciurile din cupele 
europene de fotbal şi ale echipei naţionale etc.  

Nu în ultimul rând vom desfăşura în continuare parteneriate media cu diferite federaţii 
sportive (rugby, karate, atletism etc). 
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goo.gl/mD1hES 

 

 

goo.gl/1Pl3C8 

 

https://goo.gl/mD1hES
https://goo.gl/1Pl3C8
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goo.gl/xSZAaP 

 

 

 

goo.gl/rbQx7D 

 

https://goo.gl/xSZAaP
https://goo.gl/rbQx7D
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goo.gl/qOewWo 

 

 
goo.gl/kKjGlf 

 

https://goo.gl/qOewWo
https://goo.gl/qOewWo
https://goo.gl/kKjGlf
https://goo.gl/kKjGlf
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goo.gl/PemWqG 

 

goo.gl/vdhcL6 

https://goo.gl/PemWqG
https://goo.gl/vdhcL6
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goo.gl/CWcSAO 

 

 

 

goo.gl/211fQY 

 

https://goo.gl/CWcSAO
https://goo.gl/211fQY
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goo.gl/WJbqS8 

 

goo.gl/6Xt7Mt 

https://goo.gl/WJbqS8
https://goo.gl/6Xt7Mt
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goo.gl/9JkTMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://goo.gl/9JkTMB
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Redacţia Politici Internaţionale – România 

în lume 
 

Redacția Politici Internaționale-România în Lume, acoperă evenimente internaționale 
care țin de sfera politicului, inclusiv terorism, conflite, reuniuni internationale, afaceri 
europene și prezența României la nivel politic și social în lume.  

Redacția Politici Internaționale – România în Lumea din cadrul AGERPRES este în acest 
moment cea mai mare și puternică redacție, care produce știri și interviuri în stilul de agenție 
de presă legate de politica internațională pentru publicul românesc. Redacția numără 15 
jurnaliști, lucrează fără întrerupere, inclusiv noaptea, și a produs în anul 2016 24.413 știri 
pentru patru fluxuri de știri – Politică Externă, Social Extern, România în Lume și fluxul Ora 
Europei, destinat afacerilor europene. 

De asemenea, jurnaliștii Redacției Politici Internaționale au transmis corespondențe de 
la evenimente importante în regiune, de la evenmente la Care România a fost reprezentantă 
la nivel politic și guvernamental și au intervievat analiști și personalități ale vieții politice 
europene și internaționale pentru a aduce informația corectă și toate punctele de vedere 
cititorilor din România.  

Sursele folosite în redactarea știrilor sunt mari agenții de presă internaționale, 
precum: Reuters, Agence Frence Presse, EFE, Deutche Presse Agentur, Xinhua, TASS, agenții 
naționale și regionale partenere în cadrul Alianţei Europene a Agenţiilor de Presă (EANA), 
ABNA şi BSANNA. De asemenea, redacția monitorizează presa internațională, marile 
televiziuni și publicații care publică investigații originale sau articole despre România. 
Redactorii mai țin sub observație feedul televiziunilor Parlamentului European, al Comisiei 
Europene, NATO și Națiunilor Unite, și, în cazul în care nu avem un trimis special în cadrul 
evenimentului, urmăresc conferințele și declarațiile de presă ale oficialilor instituțiilor 
internaționale pentru a produce știrea în timp real. Mai sunt urmărite conturile de pe social 
media ale unor instituții și politicieni, inclusiv ale ambasadelor României în lume.  

În cadrul fluxului de politică externă au fost reflectate în detaliu, cu toate punctele de 
vedere implicate și urmărite de-a lungul timpului, evenimente de anvergură, precum: 
Summitul NATO de la Varșovia, referendumul pentru brexit, evenimente complexe și situații 
de durată, ca: războiul din Siria și Irak, tentativa de lovitură de stat din Turcia si consecințele 
ei, relația țărilor din Parteneriatul Estic cu Uniunea Europeană, situația din Estul Ucrainei și 
Crimeea, evoluția politică a țărilor din Nordul Africii după Primăvara Arabă, fricțiunile din 
Marea Chinei de Sud sau cazuri de corupție la nivel înalt, precum cel din Coreea de Sud.  
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De asemenea, redacția a reușit să producă în timp real și cu informații bine verificate 
știri și declarații după atentatele teroriste care au avut loc în 2016, inclusiv cel din martie de la 
Bruxelles.  

De asemenea, în cadrul fluxului, au fost acoperite evenimente care țin de politica 
internă a Statelor Unite ale Americii, Rusiei, Marii Britanii, Franței, Chinei, Canadei, Uniunii 
Europene, dar și țărilor balcanice și din vecinătate.  

Cele mai mari evenimente acoperite în timp real au fost Campania electorală și 
alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii ca și tranziția dintre cele două 
administrații de la Casa Albă. Alegerile americane au fost reflectate în detaliu într-o secțiune 
LIVE UPDATE pe site-ul AGERPRES.  

 

 
 
Un alt eveniment important pentru România au fost alegerile prezidențiale din 

Republica Moldova, inclusiv prin corespondențe de la fața locului, unde au fost trimiși doi 
reporteri și doi fotoreporteri.  
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Fluxul Social Extern include știri din afara sferei politicului, precum: reacții ale 

autorităților locale în cazul unor cataclisme, accidente aviatice și articole legate de experiențe 
umane, ca: mărturii din războaiele din Orientul Mijlociu, criza umanitară, criza migrației, 
accidente aviatice.  

Criza migrației a fost cel mai vast subiect reflectat în știrile AGERPRES, mai ales prin 
prisma faptului că 2016 a fost anul în care s-au înregistrat cele mai multe victime în Marea 
Mediterană.  

 

 
 

Fluxul România în Lume conține subiecte legate de România, reflectarea ei în presa 
internațională, interviuri ale politicienilor români în presa internațională și evenimente 
organizate sau la care participă oficiali români și reprezentanțele diplomatice ale României.  
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Fluxul Ora Europei, destinat afacerilor europene, conține declarații, evenimente și 
analize despre Uniunea Europeană, politicile publice și viitorul blocului. Fluxul oferă in timp 
real acoperirea dezbaterilor de interes pentru România din Parlamentul European, 
evenimente ale Comisiei Europene, decizii ale Colegiului Comisarilor, conferințele de presă și 
briefingurile zilnice, activitatea grupurilor parlamentare, ale marilor partide la nivel european 
și, nu în ultimul rând, activitatea europarlamentarilor români și intervențiile lor în plen.  

 

 
 

Redacția Politici Internaționale-România în Lume are cel puțin patru jurnaliști 
specializați în politica Uniunii Europene, familiarizați cu structura instituțiilor la nivel 
european.  
 

OBIECTIVE ÎN 2017  
Pe parcursul lui 2017, Redacția Politici Internaționale-România în Lume va urmări 

evenimente și va transmite știri, reportaje și analize de politică internațională pe mai multe 
paliere:  
- va urmări îndeaproape situația în plan regional, în țările din Parteneriatul Estic, Rusia și 
Balcani valorizând parteneriatele cu agențiile de presă din zonă și încercând proiecte comune; 
- va continua să reflecte evoluțiile la nivel european și dezbaterea legată de viitorul 
Uniunii Europene; 
- va oferi  în continuare informații în timp real, dar bine verificate, și alerte de la 
evenimente urgente; 
- va continua să urmărească evenimente ale României și legate de România la nivel 
mondial, ca și activitatea politicienilor, diplomaților români și diasporei în lume; 
- va încerca să aducă din ce în ce mai multe interviuri, reportaje și relatări din surse 
primare de la evenimente importante, care afectează România sau regiunea în mod direct.  
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Redacţia Life Extern 

 
Redacţia Life Extern a realizat în 2016 un flux tot mai consistent şi bine structurat pe 

principalele domenii din actualitatea non-politică externă: cultură, ştiinţă, mediu, sănătate, 
monden şi fapt divers. 

Obiectivul nostru a fost de a diversifica informaţiile transmise şi sursele folosite, 
îmbinând ştirile despre evenimentele la zi cu diverse comentarii/dosare legate de subiecte 
de interes special şi cu materiale elaborate în cadrul unor proiecte permanente sau 
temporare.  

În colaborare cu Redacţia Online, subiectele au fost prezentate în format 
prepondenderent multimedia, cu clipuri şi galerii foto interesante, astfel încât să fie cât mai 
atractive pe site-ul public şi pe pagina de Facebook proprie.  

Am reuşit şi în acest an să fim lideri în topul celor mai accesate articole la nivelul 
agenţiei cu nu mai puţin de trei ştiri, realizate de echipa Life Extern, confirmându-se astfel 
tendinţa în creştere pentru aceste tematici. 

 

 
Evenimente marcante 
 

Dintre evenimentele care au marcat anul 2016 şi care au fost prezentate pe larg pe 
fluxurile redacţiei, amintim decernarea celor mai prestigioase premii din lumea artistică sau 
ştiinţifică (OSCAR, BAFTA, NOBEL etc.), pierderea unor nume grele din lumea muzicală sau 
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cinematografică (David Bowie, Prince, George Michael, Carie Fisher etc), detectarea directă a 
undelor gravitaţionale, fenomen prezis de Albert Einstein în 1915, întâlnirea istorică dintre 
papa Francisc şi patriarhul ortodox al Moscovei şi întregii Rusii, Kirill, epidemia de Zika. 

Fiecare dintre aceste subiecte a fost în mod cuprinzător relatat, surprinzând în fiecare 
material elemente de noutate care să completeze în mod coerent tabloul desfăşurării 
evenimentului. 

 
 
Proiecte noi, dar şi continuitate 
 

Echipa redacţiei s-a implicat în iniţierea şi definitivarea unor proiecte noi, temporare 
sau cu caracter permanent, corelate cu evenimente marcante din acest an – cum a fost, de 
exemplu, împlinirea a 140 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi.  
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În plan cultural, 2016 a fost şi anul Shakespeare şi Cervantes, nume mari ale literaturii 
universale, de la a căror moarte s-au împlinit 400 de ani. Redacţia Life Extern a reflectat pe 
larg evenimentele organizate pentru omagierea celor doi scriitori. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

30 
 

Am difuzat, de asemenea, un grupaj de materiale dedicate tendinţelor anului în 
domeniile presă, publicitate online, video online, social media, dispozitive şi accesorii, start-
up-uri, tehnologii revoluţionare. 
 

 
 

Dintre proiectele temporare, cel mai consistent, atât din punctul de vedere al 
subiectului, cât şi al duratei a fost cel dedicat aniversării reginei Elisabeta a II-a a Marii 
Britanii, care în 2016 a împlinit 90 de ani. Echipa Life extern a pregătit un amplu grupaj de 
materiale dedicate acestui eveniment cu un mare ecou mediatic. 
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În domeniul sănătăţii, după Ebola, epidemia de Zika a fost declarată la nivelul anului 
2016 urgenţă globală de sănătate publică de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Evoluţiile 
acestei epidemii s-au regasit pe larg în fluxul Sănătate al redacţiei. 

 

 
Alte dosare tematice pe care le-am propus şi realizat au fost ”Cincizeci de lucruri 

inedite despre Terra”, ”Paşte 2016” sau ”Primăvara 2016” (dedicată în 2016 temei florilor). 
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În acelaşi timp, am continuat realizarea unor proiecte editoriale anterioare: ”Itinerarii 

Turistice”, ”Top Cinema”, ”Top Ştiinţă”, ”Încălzire Globală”, ”Imaginea săptămânii de la 
NASA”, ”Ştirile Săptămânii Life Extern” şi ”Retrospective”.  
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Alte teme la zi care se regăsesc pe fluxurile Life Extern în 2016 au fost: Jubileul 
Milostivirii; fenomenul încălzirii globale şi fenomenele naturale extreme cauzate de aceasta; 
securitatea cibernetică; noii paşi făcuţi de omenire în cucerirea spaţiului; evoluţii în domeniul 
ştiinţei şi tehnologiei; fenomenul Pokemon Go. 

 
Redacţia monitorizează atent activităţile unor instituţii şi/sau organisme 

internaţionale, printre care Agenţia spaţială europeană (ESA), Agenţia spaţială americană 
(NASA), UNESCO, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), Agenţia europeană de mediu, 
Organizaţia Meteorologică Mondială (OMM), Institutul american de geofizică (USGS) etc. 
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Pe tot parcursul anului, echipa Life Extern s-a preocupat şi s-a implicat în redactarea 
unor articole mai detaliate şi mai comentate pe diverse teme de interes pentru public şi care 
necesită un timp mai lung de realizare decât o ştire obişnuită. Printre temele abordate, 
influenţa omului asupra ecosistemelor naturale, lumea obiectelor inteligente, atacurile ISIS 
asupra presei etc. 
 

 
 

 
 

În corelare cu restul evenimentelor, care au marcat anul 2016 la nivel internaţional, 
Redacţia Life Extern s-a preocupat şi a transmis pe domeniile ei de interes ştiri conexe cu 
atacuri teroriste, cum au fost cele din Belgia, Franţa, Germania sau lovitura de stat eşuată din 
Turcia.  

Ştirile difuzate de echipa Life Extern în aceste situaţii au redat reacţii în lumea media şi 
culturală (de exemplu: răspunsul deja tradiţional al caricaturiştilor la atentate), informaţii 
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despre decizia unor edificii culturale de a se ilumina în culorile drapelelor ţărilor atacate, 
anularea unor activităţi culturale (concerte sau chiar o reuniune a UNESCO care se desfăşura 
la Istanbul chiar în timpul tentativei de puci), activarea funcţiei Safety Check de către 
Facebook (verificarea stării de siguranţă). 

 
În activitatea sa, echipa Life Extern a pus accent pe calitatea materialelor, pe 

acurateţea informaţiilor şi pe dozarea echilibrată a subiectelor, astfel încât să fie atinse toate 
domeniile pe care trebuie să le reflecte. 

Evenimentele cele mai importante au foste reluate, ca de obicei, la sfârşitul anului, 
într-un grupaj de materiale retrospective cu rol de bilanţ pentru domenii de interes larg 
pentru public: cultură, ştiinţă, sănătate, mediu. 

În anul 2016, membrii redacţiei au realizat un total de 10.280 de ştiri, dintre care 2.931 
pentru fluxul Cultură, 2.105 - pentru fluxul Planeta, 1.390 - pentru fluxul Ştiinţă, 1.175 - 
pentru fluxul Sănătate şi 2.679 pentru fluxul ZigZag. 

Redacţia Life Extern a funcţionat în 2016 cu un colectiv redus în condiţiile în care pe 
parcursul anului au existat trei pensionări, iar procesul de recrutare decurge anevoios, la 
începutul anului 2017 un post fiind în continuare vacant şi încă unul devenind vacant la 
sfârşitul lunii ianuarie, tot prin pensionare. 
 
Obiective pentru anul 2017 
 

Redacţia Life Extern îşi propune să contribuie substanţial la atingerea obiectivelor 
generale ale agenţiei şi să aducă o valoare adăugată prin profesionalismul echipei, calitatea 
ridicată a materialelor jurnalistice realizate, prin ideile noi şi preocuparea permanentă pentru 
relevanţa subiectelor prezentate pe fluxul Life Extern pentru publicul din România. Astfel, în 
2017, Redacţia Life Extern îşi propune să îmbogăţească fluxul de ştiri, pentru a veni în 
întâmpinarea celor mai variate preferinţe de informare ale abonaţilor şi cititorilor site-ului 
agenţiei. 
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Avem în vedere lansarea a patru proiecte temporare (cu durată limitată de difuzare), 
concretizate ca dosare tematice pe diverse domenii şi teme de interes public: 
 

PERSPECTIVE 
Sub genericul Ce ne rezervă 2017, am realizat un grupaj de materiale ce detaliază 

tendinţele anului în domenii aflate în aria de acoperire a redacţiei - mediu, cercetare 
ştiinţifică şi tehnologică, medicină, arte, spaţiu, astronomie etc. Acesta este deja accesibil pe 
site-ul public. 

 
MEDIU - Poluarea pe Terra 
Proiectul va consta într-un grupaj de materiale cu detalierea cauzelor şi consecinţelor 

acestui fenomen la nivel global şi va continua ca rubrică permanentă având în vedere că, 
alături de încălzirea globală, poluarea este una dintre cele mai stringente probleme aflate în 
atenţia autorităţilor şi altor factori de decizie şi actori implicaţi. 
 

CULTURĂ  
Abordări  ale procesului educaţional în diferite ţări   

Pornind de la rezultatele clasamentelor Programului pentru Evaluarea Internaţională a Elevilor 
(PISA), aplicat şi în România, proiectul va prezenta derularea procesului de predare/învăţare în 
diverse locuri de pe mapamond, suprinzând totodată şi rezultatele fiecărui model. 
 

Culturi antice pe care istoria le-a uitat 
Grupajul va fi dedicat fluxurilor Cultură şi Planeta şi va conţine prezentări ale unor popoare şi 
civilizaţii antice mai puţin aflate în centrul atenţiei. 
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RUBRICI PERMANENTE 
De asemenea, la cele şase proiecte cu caracter permanent continuate din anul 

precedent (Premiere de weekend, Top cinema, Imaginea săptămânii de la NASA, Top ştiinţă 
(lunar), Ştirile săptămânii Life Extern, Retrospectivele anului) se vor adăuga şase noi iniţiative 
editoriale:  

 
Animale pe cale de disparitie  

Situaţia unor specii vulnerabile preocupă din ce în ce mai mult comunitatea ştiinţifică, 
deoarece dispariţia lor duce la prăbuşirea unor ecosisteme. Materialele vor surpinde eforturile 
făcute pentru salvarea acestor animale şi cauzele pentru care sunt ameninţate cu dispariţia. 
 

Invitaţie la concert 
Constă în realizarea unor articole detaliate dedicate trupelor/soliştilor străini care susţin 
concerte în România. 
 

Spotlight cultural  
Va consta în prezentarea unor evenimente de top din domeniul cultural. 
 

Actori şi personaje 
Rubrica este menită să prezinte modul în care actori celebri s-au pregătit pentru diverse roluri 
la fel de celebre. 
 

Viralul săptămânii 
În condiţiile mutării masive a informaţiilor pe social media, fenomenul viral ia amploare. 
Rubrica va face săptămânal a selecţie a clipurilor, fotografiilor sau provocărilor răspândite cel 
mai rapid pe reţelele de socializare. 
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Redacţia Ştiri pentru Străinătate 

 
În anul 2016, Redacţia Ştiri pentru Străinătate a continuat tradiţia calităţii începută 

acum mulţi ani în cadrul AGERPRES, oferind publicului larg de limbă engleză cele mai 
importante ştiri în limba engleză din domeniile economic intern, social, cultural, actualitate 
internă, vizite în străinătate ale oficialilor români şi ale reprezentanţilor României în diverse 
evenimente sportive şi academice pe trei platforme importante: website, Facebook şi Twitter, 
oferind de asemenea şi un serviciu pentru abonaţi conţinând mult mai multe ştiri.  

 
Fluxul English 
Per total, anual, Redacţia a oferit publicului de limbă engleză 10.661 de ştiri, adunând 

în cele 12 luni 399.385 vizualizări (în medie 1094 pe zi), o creştere cu 29% faţă de anul anterior 
(308.109 vizualizări), şi cu 209% comparativ cu cifra înregistrată în 2014, înaintea începutului 
procesului de eficientizare a mecanismului de postare online şi uniformizarea procedeelor pe 
social media.  

Privind retrospectiv, atenţia cititorilor s-a manifestat intens asupra subiectului familiei 
Bodnariu, atât în ceea ce priveşte protestele din România pe temă (Hundreds rally in several 
cities urging Norwegian authorities return Bodnariu children - 4897 vizualizări), dar mai ales 
după vizita unei delegaţii parlamentare române în Norvegia (Bodnariu family might get back 
its children after Romanian Parliament delegation visit to Norway - 12025 vizualizări). 

 

 
 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

39 
 

De asemenea, cititorii au oferit atenţie sporită articolelor despre artă (Painting by 
Romanian Adrian Ghenie sold for 3.1 million GBP in Sotheby's auction - 4935 vizualizări), 
precum şi celor 22 de interviuri traduse şi oferite publicului, cel mai de succes în materie de 
vizualizări fiind cel al istoricului belgian Koert Debeuf - 2746 vizualizări. De asemenea, 
interviurile publicate de către redacţie, pe subiecte de interes, au avut interlocutori de 
maximă importanţă dintre care îi amintim pe Manfred Weber - liderul grupului 
europarlamentar EPP, Sergei Stanishev - liderul grupului europarlamentar PES, Greg Konieczny 
- vicepreşedinte executiv Templeton Emerging Markets Group, Sinan Ülgen - Analist pentru 
Carnegie Europe, Dimitar Bechev - Cercetător la Centrul pentru Studii Europene al 
Universităţii Harvard, Heinz Koller - Director Regional pentru Europa şi Asia Centrală al 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Norman Manea - autor reputat şi profesor universitar la 
Bard College din statul New York, Robert D. Kaplan - analist politic şi autor american reputat, 
precum şi Jose Manuel Barroso, fostul Preşedinte al Comisiei Europene. 

O altă activitate importantă a Redacţiei Ştiri pentru Străinătate în anul 2016 a fost 
constituită de lansarea de noi produse media. 

 
 Fluxul Magyar 
 Astfel, la data de 5 octombrie 2016, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES, prin 
Redacţia Ştiri pentru Străinătate, a lansat fluxul gratuit de ştiri în limba maghiară, acesta fiind 
într-un fel continuatorul unui mai vechi flux special (de buletine) al Agenţiei în limba maghiară, 
care a funcţionat în mod continuu până în anii '90, mai apoi fiind continuat de buletine cu 
frecvenţă mai redusă până în anii 2000.  
 

 
 
 De la lansarea fluxului, cei patru redactori de limbă maghiară au publicat un număr 
total de 3352 de ştiri în limba maghiară, acestea fiind disponibile în întregime pentru publicul 
interesat, redacţia având însă şi un site de prezentare ce include materiale complexe de presă. 
Ştirile publicate pe acest flux sunt preluate în mod regulat de către presa de limbă maghiară 
din România şi de cea din Ungaria, având numeroase preluări în ediţiile online ale ziarelor HVG 
- hvg.hu, Magyar Nemzet - mno.hu, 24.hu, mandiner.hu, index.hu etc. 
 În cele trei luni ale anului 2016, în care fluxul de limbă maghiară a fost activ, acesta a 
acumulat un număr de 39.896 de vizualizări (în medie 458 pe zi) din care 2200 doar în prima zi 
de activitate. 
 Privind retrospectiv, atenţia cititorilor s-a manifestat intens asupra subiectului 
urmăririi penale a viceprimarului din Cluj Napoca, Anna Horváth (Bírósági felügyelet alá 
helyezték Horváth Annát, Kolozsvár alpolgármesterét - 804 vizualizări) precum şi asupra 
declaraţiilor şefei DNA, Laura Codruţa Kövesi, despre sumele de bani investite în campanii de 
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denigrare a DNA (L. C. Kövesi: Rengeteg pénzt költöttek az utóbbi időben a korrupcióellenes 
ügyészek meghurcolására - 541 vizualizări). 
 

 
 

 Este demn de menţionat că fluxul AGERPRES este oferit şi în mod gratuit printr-un 
banner pe pagina AGERPRES în limba maghiară, fiind metoda preferată de acces pentru 
publicul maghiar dată fiind abundenţa informaţiei acolo, însă limitările tehnologice din acest 
moment nu permit date precise privind accesul şi vizualizările. 
 
 Fluxul Ştiri pentru Republica Moldova 
 De asemenea, în anul 2016, începând cu 13 mai, Redacţia Ştiri pentru Străinătate a 
lansat un flux special dedicat presei din Republica Moldova, punând, în mod gratuit, la 
dispoziţia presei din Republica Moldova cele mai importante ştiri în limba română de pe 
fluxurile AGERPRES.  
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Dat fiind specificul redacţiei şi specialitatea acesteia în alegerea celor mai importante 
ştiri pentru publicul de peste graniţe, până în acel moment doar cel de limbă engleză, aceasta 
a fost selectată pentru a manageria acest flux de limbă română dedicat presei din Republica 
Moldova. De la lansarea fluxului până la finalul anului, redactorii de limbă engleză au selectat 
2816 ştiri ce au fost oferite presei moldovene cu celeritate. 
 Redacţia Ştiri pentru Străinătate a participat, ca în fiecare an, la toate proiectele 
editoriale majore ale AGERPRES prin traducerea în limba engleză a materialelor de presă 
aferente şi prin difuzarea lor pe flux şi site. 
 În cadrul proiectului editorial Colorful Romania (România Colorată), Redacţia Ştiri 
pentru Străinătate a selectat spre traducere în limba engleză cele mai importante materiale 
parte a proiectului editorial România Colorată, ce a prezentat cititorilor o Românie expresivă, 
bogată în imagini, adesea trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori, promovând 
diversitatea expresiilor culturale, fie ele de tradiție îndepărtată sau contemporane, povești și 
performanțe ale unor nume mai puțin celebre, curiozități și întâmplări inedite, ieșite din 
comun. 
 Redacţia Ştiri pentru Străinătate, prin prisma noilor capacităţi ale agenţiei, a primit şi 
responsabilitatea traducerii materialelor video produse de noua Redacţie Video a agenţiei, 
atât în, cât şi din limba engleză. În acest sens, redacţia a participat la producţia filmelor 
documentare Discover Romania with Peter Hurley (Descoperă România cu Peter Hurley), 
People of the Danube Delta, the realm between the waters (Tărâmul dintre ape). 
 

 
 Nu în ultimul rând, Redacţia Ştiri pentru Străinătate, pe toate fluxurile asupra cărora 
are control editorial, a derulat, în anul 2016, două proiecte editoriale de mare aploare şi 
importanţă, referitoare la alegerile locale şi la alegerile parlamentare ce au avut loc în 2016. În 
parcursul celui din urmă proiect, Redacţia Ştiri pentru Străinătate a oferit cu obiectivitate şi 
imparţialitate aproximativ 200 de ştiri pentru publicul şi abonaţii fluxului de limbă engleză şi 
150 de ştiri pentru publicul fluxului de limbă maghiară. Tot ca parte a acestui proiect editorial, 
ambele fluxuri au urmărit, tradus şi prezentat câte nouă interviuri cu liderii partidelor 
implicate în alegeri. 
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 În anul 2016, Redacţia a mai participat şi la lansarea bilingvă română-engleză a Arhivei 
Fotografice AGERPRES, precum şi prezentările acesteia ulterioare în străinătate, prin 
traducerea captionurilor materialelor fotografice de arhivă în limba engleză. Aceasta a fost 
lansată la Palatul Parlamentului de către directorul general Alexandru Giboi în cadrul unui 
eveniment ce a dezvăluit şi noul proiect AGERPRES Video. În cadrul prezentării Arhivei 
Fotografice la sediul ONU de la New York a fost dezvăluit şi primul bot conversaţional de presă 
din România în limba engleză, AGERPRES NewsBot, în implementarea căruia au participat şi 
membri ai Redacţiei Ştiri pentru Străinătate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBIECTIVE EDITORIALE 2017 
 

 Redacţia Ştiri pentru Străinătate îşi propune în anul 2017 va urmărirea în continuare şi 
prezentarea a cât mai multe domenii de interes ale României. 
 Redacţia Ştiri pentru Străinătate va participa, ca în anii anteriori, la cele mai importante 
proiecte editoriale ale AGERPRES prin traducerea acestora în limba engleză şi maghiară, 
difuzarea lor pe flux şi site, precum şi prin promovarea lor pe paginile de socializare în limba 
engleză ale agenţiei. 
 De asemenea, Redacţia Ştiri pentru Străinătate va căuta să dezvolte şi noi modalităţi de 
prezentare editorială, capitalizând noile capabilităţi tehnice ale agenţiei în domeniul video 
pentru a crea materiale video de limbă engleză ce vor facilita accesul la informaţii despre 
România persoanelor interesate din lumea întreagă.  

Tot în 2017, redacţia Ştiri pentru Străinătate intenţionează să îşi lărgească orizontul de 
prezentare prin dezvoltarea unei pagini de Facebook şi una de Twitter dedicate fluxului de 
limbă maghiară. 
 Nu în ultimul rând, Redacţia Ştiri pentru Străinătate intenţionează să editeze două noi 
produse ale Agenţiei Naţionale de Presă în 2017, mai anume două ghiduri de stil ale Agenţiei 
în limbile maghiară şi engleză ce vor conţine, de asemenea, un breviar instituţional în cele 
două limbi. 
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Redacţia Ştiri Economice 

 
 Anul 2016 a fost, în cazul Redacţiei Ştiri Economice, marcat printr-o creştere atât a 
numărului de ştiri difuzate pe flux, cât şi a calităţii acestora, numărul exclusivităţilor 
majorându-se semnificativ, în contextul unei scăderi cu circa 15% a numărului de redactori. 

 
 *Numărul de ştiri de pe fluxul Ştiri Economice 
 

 În total, pe fluxul Economic au fost difuzate 18.316 ştiri, din care 16.925 ştiri 
economice, 503 ştiri preluate de la Redacţia Centrale, 377 de la Locale, 263 de la Externe şi 
247 de la documentare. 
 Numărul ştirilor realizate de Redacţia Ştiri Economice a crescut cu 5% faţă de anul 
anterior. În medie, fiecare redactor (inclusiv editori, redactor sef si redactor sef adjunct) a 
redactat 1.410 ştiri, cu 23% mai multe comparativ cu anul anterior.  

  
     *Numărul de ştiri proprii 
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 Numărul de ştiri proprii difuzate pe fluxul Economic Intern a crescut cu 7%, de la 
11.554 în 2015 la 12.369 ştiri, iar cel a ştirilor difuzate pe fluxul Economic Extern cu 1,5%, de 
la 4.540 la 4.556. 

      
     *Ştiri exclusive 
 
În ceea ce priveşte materialele exclusive, acestea au consemnat un salt de 44%, de la 

607 în 2015, la 876 în 2016. 
 Anul trecut au fost realizate 57 de interviuri, atât cu miniştrii economici, cât şi cu 
directori de  companii, reprezentanti ai mediului de afaceri, instituţii  internaţionale etc. 

Astfel, printre alţii, a fost realizat un interviu cu vicepreşedintele Băncii Mondiale 
pentru Europa şi Asia Centrală, Cyril Muller, şi cu Sharan Burrow, secretar general al 
Confederaţiei Internaţionale a Sindicatelor 
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 Printre  cele mai vizualitate inteviuri a fost cel cu directorul general al RNP Romsilva, 
Ciprian Pahonţu – 10.332 afişări. 
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           Anul trecut au fost realizate şi patru reportaje, la târgurile de turism, dar şi la turnul de 
control de la Otopeni. 

 
Principalele subiecte economice din 2016 au fost sintetizate în cele 20 de 

Retrospective difuzate pe Fluxul Economic Intern la finele anului. Acestea au vizat, printre 
altele, activitatea ministerelor economice, evoluţia bursei, protestele sindicale etc.  

 

 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

47 
 

În 2016, Redacţia Ştiri Economice a derulat, în parteneriat cu Rompetrol, şi proiectul 
”160 de ani de rafinare”. Proiectul a fost derulat în perioada noiembrie-decembrie şi a 
presupus realizarea a 20 de materiale (reportaje, interviuri) privind sectorul de rafinare din 
ţară şi străinătate. 

 

  
 
Obiective 2017 
 
            Pentru anul 2017, Redacţia Ştiri Economice îşi propune cel puţin menţinerea numărului 
de ştiri din 2016 şi, în măsura posibilităţilor, realizarea a două proiecte editoriale.  
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Redacţia Companii 

 
Anul 2016 a însemnat pentru Redacţia Companii un an de consolidare a structurii 

redacţionale cu dezvoltare organică pe segmentul publicistic.  
După un prim an, în care conducerea noii structuri jurnalistice incluse în organigrama  

AGERPRES a implementat obiectivele stabilite prin strategia editorială aprobată de 
conducerea Agenţiei, s-a trecut la etapa a doua de dezvoltare – consolidarea relaţiei cu 
partenerii externi, în speţă companiile şi entităţile din mediul privat -, domeniu pe care 
Redacţia Companii îl acoperă, prin atribuţiile sale. 

Aşa cum a stabilit prin proiecţia editorială din 2015 pentru anul următor, conducerea 
Redacţiei, împreună cu echipa de redatori, a dezvoltat secţiunea de publireportaj  (ca surse de 
venit pentru Agenţie), a extins rubrica  Interviu (ca vector de imagine pentru AGERPRES) şi a 
diversificat articolele de review pe alte segmente decât cel auto şi IT&C . 

Ca volum de ştiri, a fost respectată proiecţia iniţială privind numărul de materiale la o 
medie de 350 de ştiri lunar, adică o medie de 14 ştiri pe zi, la un număr de 25 de zile 
lucrătoare. (Aici se va ţine cont de fluctuaţiile generate de perioada de concedii legale de 
odihnă ale redactorilor) 

Redacţia a păstrat un ritm de creştere şi dezvoltare similar celui din 2016, cu un număr 
de ştiri apropiat de cele transmise la abonaţi în 2015, în condiţile unui an electoral, când au 
prevalat ştirile politice. 

Structura editorială a redacţiei, la cele două sectoare mari – Sector Privat şi Bănci – 
Pieţe Financiare arată un număr de 3.162 de ştiri transmise la abonaţi, la rubrica Sector Privat, 
şi 544 de ştiri la secţiunea Bănci – Pieţe Financiare. 
 

                 GRAFIC EVOLUŢIE TRIMESTRIALĂ 
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La secţiunea Sector Privat producţia publicistică a avut o evoluţie trimestrială 
echilibrată cu 766 ştiri în trimestrul unu, 823 ştiri în trimestrul doi, 776 ştiri în trimestrul trei şi 
797 ştiri în trimestrul patru. La secţiunea Bănci – Pieţe Financiare evoluţia trimestrială arată 
un număr de 143 de ştiri în trimestrul unu, 150 de ştiri în trimestrul doi, 140 de ştiri în 
trimestrul trei şi 111 ştiri în trimestrul patru. 

Pe cele două segmente evoluţia trimestrială a ştirilor a fost următoarea: 909 ştiri în 
trimestrul unu, 973 de ştiri în trimestrul doi, 916 în trimestrul trei şi 908 în trimestrul patru. 

Aceasta arată asigurarea pentru abonaţi a unui flux jurnalistic fără fluctuaţii majore pe 
întreaga perioadă a anului, fără sincope, cu predictibilitate în ceea ce priveşte furnizarea de 
ştiri, ca parte a strategiei editoriale a Redacţiei Companii. 

Structura editorială a inclus informaţie despre companiile private din Energie, Sectorul 
auto – producători, importatori, dealeri, industria de componente, companiile private de 
transport, Multinaţionale din telecom – IT şi industria orizontală, Construcţii – plus industria 
orizontală, producători de mobilă, exportatori, industria lemnului, societăţi de prelucrare a 
cărnii şi a laptelui, industria tutunului şi băuturilor, Farma, industria consmeticelor, Turism, 
industria hotelieră, industria de agrement, Comerţ – servicii, retail, Bănci comerciale, Leasing, 
Instituţii financiare nebancare, industria de asigurări. 

Pe domenii prevalente la secţiunea Sector Privat, statistica anuală arată un număr de 
167 ştiri la domeniul Industrie (5,57 %), 470 de ştiri la Servicii şi real estate (17,45 %), 199 la 
Retail (6,71 %), 40 la turism (1,28 %), Auto 109 (3,57 %). 

 
  261 ştiri      985 ştiri  
      S 3    36,04%    
S 1 2015 
                  S 1+S2 2016 
 

    Sector Privat                                                              Sector Privat   
 
 
Performanţa redacţiei este reflectată nu doar de numărul de ştiri transmise pieţei 

media, ci şi de gradul de preluare a materialelor. 
Prezenţa în piaţa media a fost de 80% materiale preluate din total producţiei 

publicistice, faţă de 30% în 2015, creştere de 62,5%. 
Frecvenţa preluării a fost în medie de trei titluri pe zi, în condiţiile în care redacţia nu a 

avut ieşire pe pagina publică. 
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2015 – 30%    
 
 
 
2016 – 80% 
 
 
 
Ţinta de număr de ştiri stabilită pentru 2016, o medie anuală de peste 3.700 de ştiri, a 

fost atinsă, în condiţiile unui personal redus, de patru redactori, inclusiv redactorul şef. 
În toată această perioadă a fost publicată informaţie netă, de noutate, fără ştiri sau 

articole repetitive. 
O analiză pe ultimele trei luni ale anului 2016, ca luni de bilanţ al afacerilor, şi deci 

intensificarea comunicării de către companii, arată un număr de 844 de comunicate primite la 
redacţie şi 51 de acţiuni pe teren (conferinţe de presă sau inaugurări de noi obiective, 
organizate de entităţile private). 

În condiţiile pieţei concurenţiale, companiile preferă o comunicare mai rapidă şi 
asigurarea unei preluări de către presă cu exactitate a datelor transmise, fapt ce explică 
recurgerea la mijloacele electronice. 

 
OBIECTIVE PENTRU 2017 
 
Principalul obiectiv pentru 2017 rămâne creşterea efectivului redacţional cu cel puţin 

doi redactori, pentru a putea atinge ţintele propuse, anume creşterea numărului de interviuri, 
ca vector de imagine pentru AGERPRES, realizarea de publireportaje, ca surse de venit şi 
realizarea de reportaje video în colaborare cu departamentul Foto-Video, pentru creşterea 
numărului de accesări a paginii de internet a Agenţiei. 

Realizarea unui site specific dedicat Redacţiei Companii, ca parte a portalului public 
AGERPRES, a rămas în analiză privind detaliile tehnice. 

În colaborare cu Departamentul Marketing, redacţia îşi propune creşterea numărului 
de abonamente la Fluxul Companii, pe fondul creşterii interesului faţă de producţia redacţiei, 
reflectat de evoluţia crescătoare a preluării în presă a știrilor realizate de echipa de redactori a 
Redacţiei Companii. 
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Redacţia Foto  

 
În cursul anului 2016, Redacția Foto a realizat numeroase fotografii, ce cuprind 

actualitatea românească în ansamblul ei. 
Oferta de fotografie de presă a fost de: 73.166 în 2016 față de 68.671 în 2015. 
Redacția Foto a acoperit în anul 2016, atât misiuni interne, cât și internaționale.  
Fluxul online de fotografii furnizate de AGERPRES cu cele două categorii componente, 

AGERPRES flux și AGERPRES arhivă - disponibile la foto.AGERPRES.ro, este alcătuit, cu 
precădere, din fotografii de actualitate internă, dar și din fotoreportaje ale AGERPRES 
realizate în țară și străinătate, în 2016, AGERPRES furnizând 69.206 fotografii pe flux și 3.960 
pe arhivă (din care 1.112 stoc). 

Oferta AGERPRES a inclus, în 2016, pe lângă fluxul propriu și fotografii furnizate de 
Xinhua, Tanjug, Moldpres, AP și EPA. 

Pe pagina foto.AGERPRES.ro, pe parcursul anului 2016, clienții au putut să urmărească, 
să aleagă și să își ilustreze materialele privind evenimentele internaționale, dintr-un număr de 
1.082.324 fotografii produse de aceste agenții (AP: 453.346, EPA: 521.321, Xinhua: 107.657). 

Vânzările AGERPRES Foto, în 2016, au fost următoarele: 
12.471 – Arhivă 
6.200 – Flux 
Total: 18.671 
4.295 – AP 
5.128 – EPA 
1.065 – Xinhua 
48 - Tanjug 
17 – Moldpres 
Total foto agenții străine: 10.553. 
WATERMARK: 
3.322 – AGERPRES 
635 – EPA 
493 – AP 
131 – Xinhua 
13 – Tanjug 
8 – Moldpres 
Total: 4602. 
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AGERPRES FOTO – Imaginile anului 2016 

 
În localitatea prahoveană Puchenii Mari există obiceiul că de Sărbătoarea Botezului Domnului — Boboteaza caii 
sătenilor să fie botezați de către preotul din sat pentru ca animalele să fie păzite pe tot parcursul anului de boli. 

Conform tradiției, în aceeași zi se organizează și o întrecere între cai, în cadrul căreia animalele, dar și stăpânii lor, 
își demonstrează abilitățile, Puchenii Mari, județul Prahova, 6 ianuarie 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
Participanți la evenimentul "No Pants Subway Ride", ediția a II-a, desfășurat la metroul bucureștean, București, 

10 ianuarie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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O fotografie a poetului Mihai Eminescu poate fi văzută la mormântul său din Cimitirul Bellu, în timpul slujbei  
de pomenire, organizată cu prilejul Zilei Culturii Naționale, București, 15 ianuarie 2016. Foto: Cristian Nistor. 

 

 
Zeci de persoane, familiile victimelor, prieteni, cunoscuți, dar și oameni obișnuiți, au venit, în fața Clubului 

Colectiv, la 3 luni după tragedie, cu flori și lumânări în memoria celor care și-au pierdut viața în urma incendiului 
din seara de 30 octombrie 2015, București, 30 ianuarie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Schiori și alpiniști participă la cursurile de schi alpinism și schi de tură organizate de Asociația Adventure and 

Mountainguide în Munții Făgăraș, în perioada 29-31 ianuarie 2016, Munții Făgăraș, 31 ianuarie 2016. Foto: Radu 
Tuță. 

 
 
 

           

              

 

 

 

 

Releul Coștila din Parcul Natural Bucegi, Munții Bucegi, 21 februarie 2016. Foto: Silviu Matei. 
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Imagine cu un păun, la Grădina Zoologică din Roma, Italia, 28 februarie 2016. Foto: Cristian Nistor. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dance All Stars, campionatul Național de Dans Sportiv, ediția 2016, la Sala Polivalentă din București, 

5 martie 2016. Foto: Cristian Nistor.  
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Imagine de la Zidul Plângerii din Ierusalim, Israel, 9 martie 2016. Foto: Cristian Nistor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participanți la ceremonia militară de predare-primire a comenzii Academiei Tehnice Militare, la sediul instituției, 
București, 15 martie 2016. Foto: Angelo Brezoianu. 
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Viorel Simion (România) și Alexander Miskirtchian (Belgia) se luptă în cadrul Galei de box profesionist 
"Noaptea Campionilor — Careul de Ași", organizată de King Promotion, la Circul Globus, București, 18 

martie 2016. Foto: Cristian Nistor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai mulți tineri se bat cu pernele în cadrul celei de-a treia ediții a Zilei Internaționale a Bătăii cu Perne 
(International Pillow Fight Day), organizată în Piața Universității din Capitală. Evenimentul va avea loc, 
simultan, în New York, Londra, Barcelona, Tokyo și alte peste 50 de orașe din toată lumea, București, 2 

aprilie 2016. Foto: Silviu Matei. 
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The Color Run, în Piața Constituției, București, 16 aprilie 2016. Foto: Radu Tuță. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa națională a României a pierdut barajul cu Germania și a retrogradat în Grupa Mondială II a Fed Cup după 
înfrângerea suferită de jucătoarea de tenis Monica Niculescu, 31 WTA, în meciul cu Andrea Petkovic (în img.), 30 

WTA, cu scorul de 6-0, 6-7 (1), 3-6 , disputat în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, 17 aprilie 2016. Foto: Grigore 
Popescu. 
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Numeroși credincioși participă la slujba de Înviere, la Mânăstirea Comana, comuna Comana, județul Ilfov, 1 mai 
2016. Foto: Cristian Nistor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa de fotbal Astra Giurgiu a primit trofeul de campioană a României, tricourile și medaliile de campioni, pe 
Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, după meciul cu Dinamo (4-2), din etapa a 9-a a fazei play-off a Ligii I 

la fotbal, penultima a campionatului, Giurgiu, 2 mai 2016. Foto: Ionuț Anghel. 
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Festivalul Internațional al Luminii — Spotlight, ce se desfășoară în perioada 5-8 mai în București, 5 mai 2016. 
Foto: Radu Tuță. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Festivitatea de premiere a echipei CSM București care a câștigat trofeul Ligii Campionilor la handbal feminin, 

după ce a învins formația maghiară Gyor ETO cu scorul de 29-26 (13-12, 22-22), după prelungiri și aruncările de la 
7 metri, în finala turneului Final Four al Ligii Campionilor EHF la handbal feminin, desfășurat la Papp Laszlo Arena 

din Budapesta, Ungaria, 8 mai 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Trei avioane ale Iacărilor Acrobați survolează parcul regal în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea zilei 

de 10 Mai — Ziua Regalității, la Castelul Peleș din Sinaia, 10 mai 2016. Foto: Silviu Matei. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un copil înalță un zmeu, în timpul demonstrației aeronautice "Ploiești Airshow 2016", desfășurată la 
Aerodromul de la Strejnic, cu prilejul aniversării a 80 de ani de la înființare, Strejnic, județul Ilfov, 14 mai 2016. 

Foto: Cristian Nistor. 
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Mai multe persoane participă la evenimentul "Deschide umbrela!", organizat de MozaiQ cu prilejul IDAHOT / Ziua 

Internaționala Împotriva Homofobiei, Lesbofobiei, Transfobiei și Bifobiei, desfășurat în Piața Constituției din 
București, 17 mai 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai multe persoane vizitează Muzeul Național de Istorie a României (MNIR), în cadrul evenimentului Noaptea 

Muzeelor, ediția 2016, București, 21 mai 2016. Foto: Radu Tuță. 
 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concert Ara Malikian 15, la Sala Radio din București, 26 mai 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atmosfera în timpul unui concert susținut ăn cadrul Metalhead Meeting Festival 2016, la Arenele Romane, 
București, 3 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Un suporter al echipei naționale de fotbal a României pozează în zona dedicată fanilor Campionatului European 
de Fotbal EURO 2016, de lângă Turnul Eiffel, din Paris, Franța, 10 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parașutiști participă la evenimentul organizat pe Aerodromul Clinceni, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la 
înființarea primei subunități de parașutiști din Armata României, Clinceni, județul Ilfov, 10 iunie 2016. Foto: 

Cristian Nistor.  
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Arda Turan și Ivan Perisic luptă pentru balon, în timpul meciului Turcia — Croația, din Grupa D a Campionatului 
European de Fotbal EURO 2016, Paris, Franța, 12 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mai multe persoane hrănesc porumbeii, în Paris, Franța, 13 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Suporter suedez în tribunele Stade de France, înainte de începerea meciului Irlanda — Suedia, din Grupa E a 

Campionatului European de Fotbal EURO 2016, Saint-Denis, Franța, 13 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Xherdan Shaqiri la balon, în timpul meciului România — Elveția, din Grupa A a EURO 2016, disputat pe 
Stadionul "Parc des Princes" din Paris, Franța, 15 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Suporteri ai selecționatei de fotbal a României în apropierea Stade de Lyon, înaintea începerii meciului România 

— Albania, din grupa A a EURO 2016, Lyon, Franța, 19 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traficul rutier este deviat pe Str. Roma, unde un copac a căzut pe carosabil, București, 29 iunie 2016. Foto: Silviu 
Matei. 
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     Doi tineri se îmbrățișează în ploaie, în Parcul Izvor, București, 29 iunie 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premierul Dacian Cioloș participă la o acțiune de salubrizare a Parcului Văcărești din București, 30 iunie 2016. 
Foto: Silviu Matei. 
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Mai mulți copii joacă Pokemon GO pe telefonul mobil, în Parcul Herăstrău din București, 21 iulie 2016. Foto: 
Silviu Matei. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un avion C27 Spartan aparținând Forțelor Aeriene Române lansează capcane termice în cadrul show-ului aviatic 

BIAS 2016, pe Aeroportul Băneasa din București, 30 iulie 2016. Foto: Silviu Matei.  
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Un membru al forțelor de securitate stă în fața unui panou cu o fotografie de la Olimpiada din Londra 2012, pe 
Rio de Janeiro International Airport, Brazilia, 1 august 2016. Foto: Cristian Nistor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echipa feminină de spadă a României (formată din: Simona Gherman, Ana-Maria Popescu, Simona Pop și 
Loredana Dinu) a cucerit medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, după ce a învins China, 

deținătoarea titlului, în finală, cu scorul de 44-38, Rio de Janeiro, Brazilia, 12 august 2016. Foto: Cristian Nistor. 
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Echipa feminină de spadă a României (formată din: Simona Gherman, Ana-Maria Popescu, Simona Pop și 
Loredana Dinu) a cucerit medaliile de aur la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, după ce a învins China, 

deținătoarea titlului, în finală, cu scorul de 44-38, Rio de Janeiro, Brazilia, 12 august 2016. Foto: Cristian Nistor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Judoka Daniel Natea a fost învins de Abdullo Tangriev, prin ippon, în optimile de finală ale categoriei +100 de 
kilograme, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Brazilia, 12 august 2016. Foto: Cristian Nistor. 
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Sportivi concurează în proba de înot sincron, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, Brazilia, 15 august 2016. 
Foto: Cristian Nistor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O paradă a mașinilor de epocă și o bătaie cu flori au fost organizate, de Primăria sectorului 2, cu prilejul celei de-a 

XXIV-a ediții a Târgului Anticarilor, București, 3 septembrie 2016. Foto: Angelo Brezoianu. 
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Sute de persoane au luat cu asalt o poieniță din apropierea localității Pericei, în încercarea de a introduce în 
Cartea Recordurilor un preparat tradițional din zona, "clisă friptă-n botă și pită cu ceapă picurată", Pericei, 

județul Sălaj, 3 septembrie 2016. Foto: Sebastian Olaru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meșterul popular în arta lemnului Florin Cramariuc sculptează o lingură de lemn, la Muzeul Național al Țăranului 
Român, cu prilejul deschiderii târgului "Primenire", București, 10 septembrie 2016. Foto: Silviu Matei. 
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Transportatori rutieri protestează, în Piața Victoriei, nemultumiți de creșterea tarifelor RCA, București, 15 
septembrie 2016. Foto: Radu Tuță. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meciul FC Dinamo București — CSM Poli Iași, disputat în cadrul etapei a opta a Ligii I de fotbal, București, 17 

septembrie 2016. Foto: Alex Micsik. 
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Fațada Ateneului Roman este transformată într-un video-mapping intitulat "Trăiește-ți visul!", inspirat de muzica 
și valorile lui George Enescu, la finalul Concursului Internațional "George Enescu" 2016, București, 25 septembrie 

2016. Foto: Alex Tudor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asociația Touched România, organizație care militează împotriva violenței domestice, lansează, în perioada 28 

septembrie — 2 octombrie, la Centrul Maternal "Casa Agar", prima ediție a evenimentului "Zilele Porților 
Deschise", București, 28 septembrie 2016. Foto: Cristian Nistor. 
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Expoziția Internațională Felină de Toamnă — SofistiCAT, organizată la Romexpo, București, 1 octombrie 2016. 
Foto: Ilie Bumbac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mai multe persoane îmbrăcate elegant, în stil "vintage", participă la cea de-a III-a ediție a The Dandy Run — 

plimbare urbană cu bicicleta pe bulevardele Bucureștiului, 1 octombrie 2016. Foto: Radu Tuță. 
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Fostul pugilist american Mike Tyson vizitează Palatul Parlamentului, București, 5 octombrie 2016. Foto: Mihai  
Poziumschi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meciul de handbal masculin dintre Dinamo București și Beșiktaș, din cadrul Ligii Campionilor ediția 2016-2017, 

Grupa D, București, 9 octombrie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Tehnici prezentate în cadrul Seminarului Internațional Aikido condus de Yukimitsu Kobayashi Shihan, maestru cu 
7 Dan Aikido Aikikai, organizat de Aikikai România, în sala de lupte a liceului cu program sportiv "Mircea Eliade", 

București, 15 octombrie 2016. Foto: Alex Micsik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actrița Medeea Marinescu (stg.), ambasador al Conferinței Paris Climat 2015 și al Acordului de la Paris, a fost 
distinsă cu Ordinul Național al Meritului în grad de Cavaler, de către ambasadorul Franței, Francois Saint-Paul 

(dr.), București, 20 octombrie 2016. Foto: Cristian Nistor. 
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Iubitori ai sportului, antreprenori și persoane cu dizabilități, și-au dat întâlnire la Sala Polivalentă pentru a juca 
baschet în scaune rulante, București, 21 octombrie 2016. Foto: Sorin Lupșa. 

 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai mulți manifestanți care au participant la marșul "Luptă pentru Basarabia" continuă protestul la Universitate, 
unde au instalat corturi, intenționând să rămțână peste noapte, București, 22 octombrie 2016. Foto: Grigore 

Popescu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesiune religioasa, în cadrul căreia Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfinților Împărați 
Constantin și Elena sunt aduse până la Catedrala Patriarhală, București, 22 octombrie 2016. Foto: Silviu Matei. 
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Concert simfonic dedicat zilei Austriei și aniversării lui W.A. Mozart în Peștera Românești din județul Timiș, 23 

octombrie 2016. Foto: Constantin Duma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pentru a-și alegere președintele, în primul scrutin prin vot 
direct de după anul 2000; imagine cu secția de votare organizată în satul Malcoci, Republica Moldova, 30 

octombrie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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O lebădă neagră înoată pe Lacul Herăstrău într-o zi însorită de toamnă, București, 31 octombrie 2016. Foto: Silviu 

Matei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O veveriță ia din mâna unui copil o nucă în Parcul Herăstrău din București, 2 noiembrie 2016. Foto: Silviu Matei. 
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Antrenamentul deschis al echipei naționale de fotbal a României, care s-a reunit la Centrul Național de Fotbal 
Mogoșoaia pentru a pregăti meciul cu Polonia din preliminariile Campionatului Mondial 2018, Mogoșoaia, 

județul Ilfov, 7 noiembrie 2016. Foto: Radu Tuță. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O persoana urmărește pe o aplicație a telefonului mobil, rezultatul alegerilor prezidențiale din SUA, București, 9 

noiembrie 2016. Foto: Alex Tudor. 
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O tânără plimbă câinele într-un parc, din centrul orașului Chișinău, Republica Moldova, 11 noiembrie 2016. Foto: 
Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un jucător polonez este rănit de o fumigenă aruncată din tribună, la meciul dintre România și Polonia, care are 
loc pe Arena Naționala, în Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale de fotbal din 2018, București, 11 noiembrie 

2016. Foto: Cristian Nistor. 
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Mai multe persoane protestează, lângă Centrul Electoral CEC Chișinău, față de modul de organizare a celui de-al 

doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, dar și față de victoria socialistului Igor Dodon, Chișinău, Republica 
Moldova, 14 noiembrie 2016. Foto: Grigore Popescu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Expoziția "Descoperă arhiva fotografica AGERPRES", expusă la Grand Cinema & More, cu ocazia proiecției filmului 
"Sieranevada" realizat de Cristi Puiu, propunerea României la premiile Oscar, în prezența regizorului și a echipei, 
în cadrul unui eveniment organizat de Agenția Națională de Presă AGERPRES și Casa de producție Mandragora, 

București, 18 noiembrie 2016. Foto: Liviu Șova. 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Clădiri din New York, SUA, 28 noiembrie 2016. Foto: Alex Micsik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jucători se luptă pentru balon în timpul meciului dintre FC Dinamo București și FC Steaua București, din etapa a 
18-a a Ligii I de fotbal, disputat pe Arena Națională, București, 30 noiembrie 2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Paradă militară organizată de MApN, împreună cu MAI și SRI, alături de militari din mai multe țări, în zona Arcului 
de Triumf, București, 1 decembrie 2016. Foto: Silviu Matei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expoziția "Repere electorale istorice în România" organizată la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), 
București, 4 decembrie 2016. Foto: Liviu Șova. 
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Concert extraordinar de Crăciun susținut de Orchestra Română de Tineret, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare, 
organizat de Primăria Municipiului București, la Ateneul Român, București, 5 decembrie 2016. Foto: Ilie Bumbac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drapelul Statelor Unite ale Americii, New York, SUA, 6 decembrie 2016. Foto: Alex Micsik. 
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Sute de autoturisme trec pe sub instalațiile de iluminat aprinse pe Bd. Magheru din București, 6 decembrie 2016. 
Foto: Silviu Matei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jucătoarea de tenis Simona Halep susține un antrenament deschis la Complexul Olimpic Sydney 2000 de la 
Izvorani, județul Ilfov, 8 decembrie 2016. Foto: Cristian Nistor. 
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Răsărit de Lună, București, 13 decembrie 2016. Foto: Silviu Matei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O pisică stă la soare pe veranda unei case, la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti", București, 18 decembrie 
2016. Foto: Grigore Popescu. 
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Un tânăr participă la Jocul Urșilor, din cadrul celei de-a XXI ediții a Festivalului de Datini și Obiceiuri Strămoșești 
din orașul Comănești, județul Bacău, 30 decembrie 2016. Foto: Silviu Matei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagine cu focurile de artificii cu ocazia noului an, în Piața "George Enescu", București, 31 decembrie 2016. Foto: 
Ilie Bumbac. 
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Redacţia Video 

 
 Redacţia Video din cadrul Agenţiei Naţionale AGERPRES a început să funcţioneze 
începând cu luna martie 2016. Materialele realizate sunt difuzate în mediul on-line, respectiv, 
pe site-ul oficial al instituţiei, pe canalul YouTube, precum şi în mediile de socializare: 
Facebook, Twitter, Instagram etc. 
 În total, pe canalul YouTube sunt publicate 2361 de clipuri video, începând cu anul 
2012, dintre care 1485 au fost publicate în anul 2016, comparativ cu anul 2015, când au fost 
postate 615 clipuri video.  

 
 
 Din cele 1485 de material video, 17 sunt reportaje, 5 documentare, 46 de interviuri, 
restul fiind ştiri, care abordează subiecte de actualitate.  
 Redacţia Video a reuşit să aducă în atenţia publicului subiectele care au constituit teme 
importante pe agenda publică: şedinţele de Guvern, declaraţii de presă ale preşedintelui 
României, premierului, alegerile locale 2016 şi cele parlamentare 2016, dar a acoperit şi 
evenimente de interes major: incendii la scară mare, accidente de proporţii sau intervenţii ale 
autorităţilor în cazul localităţilor afectate de viscol şi ninsori.  

https://www.youtube.com/watch?v=-qJocal9WDQ
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 În perioada sus menţionată, Redacţia Video a realizat următoarele documentare: 
“România, drumul de la patimi la lumină”, “Tărâmul dintre ape”, “Medievalia”, “Cu drag, 
Cristian din Cristian”, “Descoperă România cu Peter Hurley”. O parte dintre aceste 
documentare au fost vizionate în cadrul unor evenimente organizate în colaborare cu 
partenerii AGERPRES şi au fost înscrise la festivaluri de film documentar.  
 Documentarul “România, drumul de la patimi la lumină”, realizat în trei episoade, a 
fost difuzat pe site-ul agenţiei, precum şi pe pagina oficială de Facebook şi pe canalul oficial 
YouTube. Materialul video reprezintă “O călătorie în imagini, în satele României în care 
tradiția și portul popular încă mai sunt păstrate. Aici, românii își primenesc, în Săptămâna 
Mare, sufletele și casele, așteptând lumina Învierii. Cu bucurie sau amărăciune, cu dor sau cu 
nădejde, dar mai ales cu dragoste de cele sfinte, oamenii se apropie, fiecare în felul său, de 
Dumnezeu. Drumul către lumină e presărat cu patimi, pentru fiecare din noi, pentru neam și 
pentru țară. Ce-i drept, în case care s-au golit de tinerețe. O țesătoare din Apuseni, meșterul 
crucilor celebre din Săpânța, o oșancă declarată "Tezaur uman viu"; și cel mai premiat 
ceramist din Maramureș spun poveștile lor în cadrul acestui documentar video.”  

 
 “Descoperă România cu Peter Hurley” este un documentar video şi “nu e doar o 
călătorie, nu e doar o aventură, așa cum Peter Hurley nu e doar un străin venit pe meleaguri 
românești. Un irlandez, care iubește această țară, a plecat în 2012, pe jos, de la Săpânța până 
la Muzeul Țăranului Român din Capitală. A scris mai apoi o carte despre oamenii care l-au 
primit și l-au omenit fără să-i ceară nimic la schimb. În drumul său, pas cu pas, Peter Hurley 

https://www.youtube.com/watch?v=24aagyRBUuw
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descoperă ce înseamnă România reală, țara care l-a primit cu brațele deschise. Irlandezul a 
reluat călătoria alături de echipa AGERPRES Video.”   

Documentarul "Descoperă România cu Peter Hurley", realizat de redacția Video a 
AGERPRES, a fost primit cu entuziasm la cea de-a 36-a ediție a Festivalului Internațional de 
Film, Diaporamă și Fotografie 'Toamnă la Voroneț', care a avut loc la sfârşitul anului 2016 la 
Gura Humorului. De asemenea, a fost prezentat în premieră la București, în cadrul celei de-a 
XV-a ediții a Festivalului Internațional de Film Studențesc – HyperFest, iar în luna decembrie 
2016 a fost difuzat la Cinema Muzeul Țăranului Român din Bucureşti.  
 

 
“Tărâmul dintre ape”, un documentar video, de 50 de minute, ilustrează nu doar o 

monografie a localităţilor care, de-a lungul istoriei, au fost strâns legate de destinul unei 
naţiuni. Materialul te provoacă la o altfel de călătorie, într-o lume în care totul pare desprins 
din alte timpuri, mai mult sau mai puţin îndepărtate. O lume care şi-a pierdut din bogăţia sa, 
dar care mai păstrează din trecut, prin poveştile oamenilor, puţini şi ei, din ce în ce mai puţini. 
Delta Dunării a devenit locul în care, naţii din întreaga Europă şi-au ridicat case şi şi-au 
întemeiat familii. „Tărâmul dintre ape” este un documentar video care provoacă minţile dar 
mai ales sufletul. Încercarea vine dintr-o singură întrebare: ce mai poate fi salvat, conservat şi 
dat mai departe? Tehnicile de filmare a documentarului sunt variate, printre care filmări 
aeriene (dronă) şi filmări subacvatice, tocmai pentru a ilustra cât mai bine realitatea unui loc, 
pe care nu îl prezentăm într-un mod turistic. Fiecare personaj e emblematic prin ceea ce face, 
dar mai ales prin destinul pe care l-a primit; fiecare personaj e ca un ghid al locului iar fiecare 

https://www.youtube.com/watch?v=ywDHSpVui8o
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poveste strânge în intriga sa momentele care au făcut ca lumea dintre ape să fie aşa cum doar 
cei care vor să o vadă altfel o şi pot face.  

Documentarul “Tărâmul dintre ape” a fost lansat pe 30 noiembrie 2016 la sediul ONU, 
în New York, SUA, iar pe 1 decembrie 2016 pe siteul official al instituţiei, precum şi pe canalele 
de difuzare: Facebook şi YouTube. Totodată, a fost prezentat studenților și profesorilor din 
cadrul Universității Columbia, New York, SUA. Evenimentul s-a desfășurat în prezența 
profesorilor: Alan H. Timberlake, directorul Centrului pentru Europa de Est și Centrală și 
director adjunct pentru Programă Umanistă, Institutul Harriman, Universitatea Columbia, 
Mona Momescu, șefa Catedrei Nicolae Iorga pentru Limbă și Cultură Română, Centrul pentru 
Europa de Est și Centrală, Universitatea Columbia și Valentina Izmirlieva, profesor asociat de 
limbi slave, Centrul pentru Europa de Est și Centrală, Universitatea Columbia.  

 

 “Medievalia” este un documentar video de 22 de minute, care abordează o temă 
diferită faţă de materialele video realizate de Redacţia Video AGERPRES. “Un ciob, o 
fotografie, o bucată de hârtie, fie și un document, toate acestea au în spate câte o poveste. De 
la secretul unui artefact, până la fila îngălbenită a unui act, ce poate însemna chiar actul de 
naștere al unei națiuni, fiecare obiect de patrimoniu are un secret sau o poveste în spate, 
secret pe care îl știu doar pasionații sau specialiștii. Însă, atunci când specialiștii sunt și 
pasionați, misterele care înconjoară toate aceste lucruri se deschid precum 'corola de minuni 
a lumii' “.  

https://www.youtube.com/watch?v=41IcGFBj_iM
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O echipă de arhiviști, studenți și profesori, adică o echipă de specialiști pasionați, s-au 

adunat în cadrul proiectului Digitizarea documentelor medievale din Arhivele Naționale ale 
României. Acest proiect a fost implementat de către Universitatea din București, în 
parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, Arhivele Naționale ale României și 
Arhivele Naționale ale Norvegiei în cadrul Programului PA16/Ro12 'Conservarea și 
revitalizarea patrimoniului cultural și natural', finanțat prin Mecanismul financiar SEE 2009-
2014. Echipa AGERPRES a realizat documentarul video 'Medievalia', care urmărește laborioasa 
reconstituire a bazei de date digitale. Fie că este vorba despre un hrisov, denumire care se 
dădea în Evul Mediu unui act domnesc emis în Țara Românească și în Moldova, care servea ca 
titlu de proprietate sau de privilegiu, fie că este vorba de un act ce însemna drept de viață și 
de moarte asupra unor destine, toate pot fi consultate acum, de fiecare dintre noi.  

https://www.youtube.com/watch?v=31kMjg-3qHE
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“Cu drag, Cristian din Cristian” este un documentar video de aproximativ 41 de 

minute, lansat pe 24 decembrie 2016. Pe scurt, documentarul poate fi prezentat ca o poveste 
de iarnă, cu personaje care ne îndeamnă la sensibilitate, dar care surprinde momente dintr-o 
realitate a unei părţi din ţara noastră.  “Uneori, poveștile de Crăciun nu se spun la gura sobei, 
ci se scriu cu litere de-o șchioapă. Uneori, o poveste de Crăciun se rostogolește, ca un bulgăre 
de zăpadă, de la o inimă, la alta și... poate să facă minuni. Uneori, uitam că pentru fiecare 
dintre noi, Crăciunul ar trebui sa fie o poveste despre familie, puterea dragostei și libertatea 
speranței. Uneori, avem nevoie de câte un... Cristian din Cristian care să ne aducă aminte.”   

Documentarul video "Cu drag, Cristian din Cristian", a fost proiectat la Muzeul Bisericii 
"Adormirea Maicii Domnului" din localitatea brașoveană Cristian. 

 
Redacţia Video a lansat pe site-ul oficial, precum şi pe pagina oficială Facebook şi 

campania “Tânăr de România”, care are ca scop promovarea tinerilor antreprenori, prin 
prezentarea poveştilor de succes. “Tânăr de România”, o campanie AGERPRES în care singurul 
"brand" este Curajul! a început să fie difuzată săptămânal, începând cu 21 noiembrie 2016. “Trăim în 
vremurile în care ți se cere să fii cool, iar dacă ceea ce mănânci, bei, asculți, porți nu are 
eticheta unui brand mainstream, atunci ...nu exiști. Dar, paradoxal, ți se vorbește despre cum 
un simplu training poate să îți schimbe viața și să devii ...powerful. Nu e ușor să fii tânăr, dar 
noi am văzut că se poate și altfel: cu viziune, speranță, multă muncă și determinare; sunt 
tineri care au rămas în țara noastră și au demonstrat că dacă vrei, poți și dacă poți, înseamnă 
că reușești.”  

https://www.youtube.com/watch?v=VAauISmxvG4
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În fiecare episod este prezentată povestea unui tănăr care a ales să rămână în România pentru 

a-şi dezvolta o afacere, pe care a transformat-o într-o carieră. Tinerii provin din toate colţurile ţării şi 
din domenii de activitate diferite.  
 O altă componentă importantă o reprezintă realizarea interviurilor video cu 
personalităţi din ţară, dar şi din străinătate, din medii diferite: cultură, sport, administraţie, 
politică, justiţie etc, aducând publicului, cu obiectivism, informaţii de interes. De asemenea, 
interviurile video au fost realizate, fie în producţie proprie, fie în colaborare cu alte redacţii ale 
agenţiei.   
 
    
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GqufiHwyaw4
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Redacția Documentare – Arhivă 

 
Redacţia Documentare - Arhivă cuprinde două componente importante ale Agenţiei 

Naţionale de Presă AGERPRES. Pe de o parte, livrează materiale de presă specifice, distincte 
prin conţinut şi formă de ştirile redacţiilor operative, iar pe de altă parte, este depozitar şi 
valorificator al arhivelor instituţiei, mai exact Arhiva de ştiri, Arhiva istorică de fotografie şi 
Arhiva de personal. 

Redacţia Documentare - Arhivă realizează, zilnic, două fluxuri: Fluxul Documentare şi 
Fluxul Diaspora, cel din urmă reprezentând o selecţie zilnică de circa 23 de ştiri din toate 
domeniile (politic, social, cultural, economic, sportiv), care sunt trimise organizaţiilor şi mass-
mediei româneşti de peste hotare. În 2016, au fost livrate, pe Fluxul Diaspora, 4.010 ştiri. 

Prin intermediul Fluxului Documentare, care a însumat, la nivelul anului 2016, 8.282 
de materiale, redacţia transmite către publicul larg şi către abonaţi materialele specifice de 
documentare, materiale ample, bogat ilustrate, cum ar fi: cronologii, sinteze, documentare 
tematice, fişe biografice, relaţii bilaterale între România şi alte state, materiale la zi etc. 

 

 
 
goo.gl/3cq3im 
 
Pe lângă acestea, colectivul redacţional transmite, zilnic sau săptămânal, o serie de 

materiale de informare, cum ar fi: efemeridele astronomice, sărbătorile religioase ale zilei, 
calendarele de evenimente, evenimentele importante ale zilei următoare, principalele 
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evenimente interne/externe ale zilei anterioare, fişe de aniversări sau de comemorări, 
previziuni economice, agenda culturală. 

 
SĂRBĂTORI RELIGIOASE reprezintă o rubrică zilnică, în care sunt expuse sărbătorile din 

calendarul Bisericii Ortodoxe Române, al Bisericii Catolice şi al Bisericii Greco-Catolice, rubrica 
incluzând un material în care este prezentată mai pe larg sărbătoarea ortodoxă a zilei. 

 

 
 
goo.gl/EvjwsV 
 
CALENDARUL EVENIMENTELOR INTERNE DE 3, respectiv 7 ZILE cuprinde cele mai 

importante evenimente anunţate pentru următoarele 3 zile, respectiv 7 zile, acoperind 
domenii precum cel politic, social, economic, cultural, dar şi o rubrică distinctă care 
semnalează prezenţele româneşti în străinătate. De asemenea, acest calendar are un 
corespondent pentru prezentarea principalelor evenimente externe, anunţate pentru acelaşi 
interval de timp, CALENDARUL EVENIMENTELOR EXTERNE DE 3, respectiv 7 ZILE. În total, în 
anul 2016, au fost transmise 713 calendare.  

 
PREVIZIUNI ECONOMICE reprezintă un alt material transmis zilnic, în zilele lucrătoare, 

care semnalează principalele evenimente economice programate atât în România, cât şi în 
alte state ale lumii, pentru următoarele luni. Materialele anunţă evenimente precum 
forumuri, reuniuni, lansări de produse, conferinţe tematice, târguri de profil, fiind un mijloc 
important de informare atât pentru societatea civilă, cât şi pentru jurnalişti sau pentru 
reprezentanţi ai mediului de afaceri.  
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Un material similar este consacrat şi principalelor evenimente culturale, sub 
denumirea de AGENDA CULTURALĂ, aceasta anunţând premiere, spectacole, conferinţe, 
concerte sau dezbateri pe teme culturale, care sunt programate pentru următoarele luni.  

 
De asemenea, tot zilnic, le sunt oferite abonaţilor materiale reunite sub denumirea de 

ANIVERSĂRI, COMEMORĂRI, care cuprind fişe biografice sau fişe de eveniment, atât la nivel 
naţional cât şi internaţional. În total, în anul 2016, au fost transmise 1.611 astfel de materiale.  

 
Pentru valorificarea Arhivei de ştiri AGERPRES, Redacţia Documentare - Arhivă a 

realizat rubrica AGERPRES A TRANSMIS, oferind, zilnic, cititorilor ştiri „vechi”, publicate de 
Agenţie de-a lungul timpului.  

 

 
 
goo.gl/yms3ed 
 
Totodată, Redacţia Documentare - Arhivă oferă materiale grupate pe rubrici tematice, 

de interes divers, cu o periodicitate prestabilită, din care vom ilustra câteva exemple. 
 

DESTINAŢII DE WEEK-END este o rubrică săptămânală, ce prezintă evenimentele 
culturale care au loc în Capitală, în următorul sfârşit de săptămână. Materialul este ilustrat pe 
site-ul Agenţiei cu imagini şi filme (trailer) reprezentative pentru evenimentele care sunt 
aduse în atenţia publicului.  
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goo.gl/NVUGlK 
 
Rubrica săptămânală LEACURI DIN GRĂDINĂ prezintă informaţii despre ceea ce 

consumăm zilnic (legume, fructe, plante) din perspectiva menţinerii şi protecţiei sănătăţii  
noastre, dar şi a vindecării. 
 

 
 
goo.gl/sJUMVC 
 
Proiectul dedicat viticulturii a continuat şi în anul 2016, sub forma unei rubrici noi, 

VITICULTURA ŞI VINURILE LUMII, care a prezentat specificul vitivinicol al marilor ţări cu 
tradiţie în domeniu, dar şi soiurile de struguri şi vinurile celebre în lumea întreagă. Rubrica s-a 
adresat atât publicului larg, cât şi cunoscătorilor sau chiar specialiştilor, având în vedere că o 
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parte dintre materiale au fost preluate pe site-ul Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului, 
de unde au fost difuzate către abonaţii acestora.  

 

 
goo.gl/2TI4QV 
 
Oferind o diversitate foarte mare de rubrici, Redacţia Documentare - Arhivă a dedicat 

una dintre ele şi gastronomiei. Astfel, REŢETE VECHI DE 100 DE ANI prezintă preparate 
culinare vechi, preluate din diferite ''tratate'' de specialitate.  

 

 
goo.gl/LhEvTK 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

104 
 

Redacţia Documentare - Arhivă a abordat şi domeniul muzical, prin două rubrici 
tematice: PORTATIV ROMÂNESC/INTERNAŢIONAL şi MELODII DE NEUITAT. Prima dintre 
acestea a prezentat câte un cântăreţ, compozitor sau o trupă din muzica românească sau din 
cea internaţională, iar cea de-a doua - câte o melodie care a făcut istorie în timp, din 
repertoriul românesc sau din cel internaţional.  

 

  
goo.gl/DG1iKE 

 
Rubrica săptămânală dedicată festivalurilor internaţionale a prezentat, de-a lungul 

anului 2016, o serie de tradiţii culturale ori culinare, obiceiuri ale diferitelor popoare şi 
sărbători din întreaga lume.  

 
 
goo.gl/LJR7qU 
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O altă rubrică este cea care prezintă CASE MEMORIALE, proiect ce a debutat în anul 
2016, cu o frecvenţă lunară, cuprinzând materiale care prezintă locul de naştere, cel unde şi-
au petrecut copilăria sau unde au creat importante personalităţi ale culturii române.  

 
Rubrica TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI şi-a propus, pe parcursul anului 2016, să aducă 

în atenţia publicului marile realizări ale cinematografiei româneşti, prin prezentarea atât a 
filmelor deja consacrate, cât şi a producţiilor noi, care aduc prestigiu României la cele mai 
importante festivaluri de film din lume.  

 

 
 
goo.gl/efJi6O 
 
Având o periodicitate bilunară, rubrica ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE a avut drept 

obiectiv prezentarea instituţiilor formate la iniţiativa şi prin participarea mai multor state, 
prezentând atât istoricul lor, cât şi activitatea pe care o desfăşoară în prezent. Astfel, 
totalizând 27 de materiale, această rubrică a constituit un important mijloc de informare atât 
pentru publicul larg, cât şi pentru factorii de decizie din diverse domenii sau pentru cursanţi 
din ciclurile de studii universitare.  

 
Rubrica LĂCAŞURI DE CULT, transmisă cu o frecvenţă lunară, are ca obiectiv 

prezentarea, în text şi imagine, a aşezămintelor de cult ortodoxe care au o lungă istorie şi 
tradiţie, locuri unde au vieţuit mari părinţi duhovniceşti, aducând astfel în spaţiul public date 
care să actualizeze valori şi repere identitare.  
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goo.gl/JY3WsJ 
 
Tot cu o frecvenţă lunară, a fost transmisă şi rubrica PATRIMONIUL MONDIAL 

UNESCO, care a prezentat, pe întreg parcursul anului 2016, informaţii interesante despre 
obiectivele şi bunurile culturale, naturale şi mixte, cuprinse în lista Patrimoniului mondial 
UNESCO. Fiecare material cuprinde o prezentare generală a unui obiectiv, data înscrierii 
acestuia în Patrimoniul mondial UNESCO, precum şi informaţii referitoare la importanţa 
turistică şi culturală a acestuia.  

 

 
 
goo.gl/OG5hzt 
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Pe parcursul anului 2016, Redacţia Documentare - Arhivă a dedicat o rubrică ZILELOR 
SĂRBĂTORITE ÎN ROMÂNIA, care a cuprins materiale despre zilele oficiale marcate la nivel 
naţional, cu prezentarea istoricului acestora şi a parcursului legislativ care a dus la adoptarea 
lor.  

 

 
goo.gl/A8IbXU 
 
De asemenea, o rubrică separată a fost dedicată şi principalelor ZILE 

INTERNAŢIONALE, îndeosebi celor marcate de Organizaţia Naţiunilor Unite, aceste materiale 
cuprinzând informaţii referitoare la scopul marcării acestor zile, iniţiatorii, actele normative şi 
contextul în care au fost adoptate şi, nu în ultimul rând, informaţii privitoare la ţările care 
marchează aceste zile şi evenimentele specifice organizate cu acest prilej.  

În total, în anul 2016, au fost prezentate 289 de zile, reunind, în acest număr, atât 
Zilele sărbătorite în România, cât şi pe cele internaţionale.  

 

 
 
goo.gl/dFCnC1 
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Redacţia Documentare - Arhivă a continuat să prezinte, în anul 2016, 344 de materiale 
documentare în cadrul rubricii ZILE NAŢIONALE, oferind, astfel, o prezentare a ţării respective, 
dar şi elemente deosebite, care îi conferă o anumită particularitate, de la repere geografice şi 
turism până la cultură şi gastronomie.  

 

 
goo.gl/TxrOpF 
 
Prezentarea fenomenelor astronomice care au avut loc în cursul anului au dovedit un 

interes deosebit din partea vizitatorilor site-ului Agenţiei, prin prezentarea evenimentului, dar 
şi prin informarea datei şi a locului din care pot fi observate. Materialele conţin informaţii 
despre evenimente similare care au avut loc şi păreri ale specialiştilor în domeniu. 

 

 
goo.gl/las3Ou 
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Redacţia Documentare - Arhivă a acoperit, pe parcursul anului 2016, cu materiale de 
background şi de sinteză, şi evenimente importante de actualitate, în special pe zona de 
partide politice, decizii ale Curţii Constituţionale, proceduri legislative etc. 

   

goo.gl/P19jlR 

Reuniunile unor instituţii europene au fost, în 2016, o altă componentă pe care a 
reflectat-o Redacţia Documentare - Arhivă, prin materiale de prezentare a şedinţelor, în 
special a consiliilor Uniunii Europene (Consiliul European, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne, 
Consiliul Afaceri Generale etc.) 

 

goo.gl/0ahKHr 
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Anul 2016 a fost marcat de două campanii electorale şi de două scrutinuri, local şi 
parlamentar. Redacţia Documentare - Arhivă a oferit, în varianta on-line, 15 materiale despre 
ALEGERILE LOCALE şi 15 materiale despre ALEGERILE PARLAMENTARE, desfăşurate în 
România după 1990. Acestea cuprind atât materiale retrospective, cât şi materiale care au 
vizat cadrul legal, procedurile de vot în ţară şi în străinătate, evoluţia sistemului de vot din 
România după 1989, calendarul alegerilor din decembrie 2016, reprezentarea femeilor în 
Parlament după 1990 etc.  

 
goo.gl/ivWu9L 

 
 De asemenea, la nivel internaţional, în 2016, au avut loc două competiţii sportive 
foarte importante: Campionatul European de fotbal şi Jocurile Olimpice de la Rio, celor două 
evenimente fiindu-le consacrate două rubrici speciale: CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL 
EURO, care a însumat 43 de materiale, şi JOCURILE OLIMPICE 2016, cu 60 de materiale. 
Acestea au prezentat atât retrospective ale competiţiilor anterioare, cât şi prezentarea 
ediţiilor din acest an.  

În decembrie 2016, la împlinirea a 27 de ani de la Revoluţia din 1989, Redacţia 
Documentare - Arhivă a realizat rubrica REVOLUŢIA DIN 1989 ÎN IMAGINI, care a reprezentat 
o rememorare, în imagini din Arhiva istorică de fotografie a AGERPRES, a evenimentelor 
dramatice petrecute în perioada 16-31 decembrie 1989.  

 



 

 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

111 
 

 
 
goo.gl/XqFKix 
 
La sfârşitul anului, Redacţia Documentare - Arhivă a oferit RETROSPECTIVA 

PRINCIPALELOR EVENIMENTE ALE ANULUI 2016, care a însumat, în 12 materiale tematice, 
108 pagini, prezentând, printre altele, activitatea preşedintelui, a prim-ministrului, a 
ministrului de Externe, premii, medalii şi distincţii obţinute de români, accidente produse în 
România şi în lume, fenomene naturale în România şi în lume, decese în România şi în lume 
şi reuniuni internaţionale.   

 
Pe lângă toate aceste materiale, Redacţia Documentare - Arhivă editează, atât în 

format tipărit cât şi on-line, două publicaţii: AGENDA INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII DIN 
ROMÂNIA (cu 829 de pagini livrate beneficiarilor în anul 2016) şi CALENDARUL 
EVENIMENTELOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE, publicaţie lunară, care a însumat, în anul 
2016, 1.675 de pagini.  

 
AGENDA INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII DIN ROMÂNIA este o publicaţie ce conţine 

informaţii despre instituţiile de interes naţional şi local, de la administraţia publică centrală şi 
locală până la organizaţii şi federaţii sportive, misiuni diplomatice, organizaţii 
neguvernamentale, instituţii de învăţământ şi culte etc. Redacţia oferă beneficiarilor, lunar, 
seturi de file, cu date actualizate „la zi”. Astfel, în anul 2016, au fost livrate 829 de pagini. 
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CALENDARUL EVENIMENTELOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE este o publicaţie lunară, 

reprezentând o amplă documentare cronologică a celor mai importante evenimente, 
aniversări şi comemorări din istoria României sau a altor state, reunind, astfel, biografii de 
personalităţi, precum şi fişe de evenimente şi date la zi. În total, în 2016, au fost tipărite 1.675 
de pagini.  
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Pe lângă difuzarea de materiale de presă, Redacţia Documentare - Arhivă are şi rolul de 
a păstra şi de a valorifica materialul de arhivă pe care îl deţine AGERPRES. Este vorba, pe de o 
parte, de ştiri de presă, din 1928 la zi, colecţii de ziare, din 1944 la zi, şi selecţii tematice de 
material jurnalistic. Începând cu anul 2001, ştirile AGERPRES sunt stocate în format electronic.  

 

 
În imagine: Castelul Peleş (placă fotografică); Sinaia, 20 iulie 1961  
 
Redacţia Documentare - Arhivă deţine, din anul 2013, şi Arhiva istorică de fotografie a 

AGERPRES, care cuprinde peste 400.000 de filme şi circa 5.000 de plăci fotografice, din 
perioada 1928-2003. Pentru valorificarea acesteia, pe parcursul anului 2016, s-a continuat 
acţiunea de scanare şi de identificare a filmelor RADOR-AGERPRES, iar, ulterior, de 
introducere a fotografiilor în baza de Arhivă. Astfel, în 2016, au fost scanate 32.240 de 
fotografii, iar 5.423 au fost introduse în arhivă, acestea putând fi accesate pe site-ul 
AGERPRES, la secţiunea Foto. Arhiva istorică de fotografie a fost, de asemenea, valorificată şi 
prin ilustrarea materialelor realizate de Redacţie, cu fotografii aparţinând acestui fond 
arhivistic. 

Evenimentul de lansare a Arhivei fotografice AGERPRES a avut loc la 16 martie 2016, la 
Palatul Parlamentului.  
 

Plan editorial pentru anul 2017 
 Redacţia Documentare - Arhivă va continua, pe parcursul anului 2017, să promoveze 
Arhiva istorică de fotografie a AGERPRES, prin rubrici noi, care vor fi difuzate pe site-ul 
www.agerpres.ro. Prima dintre acestea este o rubrică tematică în imagini, care va prezenta 
una sau mai multe fotografii din Arhiva istorică de fotografie a AGERPRES, dintr-un domeniu 
specific, fiind difuzată de luni până vineri. Cea de-a doua este INSTANTANEU DE WEEKEND şi 
prezintă o imagine spectaculoasă din aceeaşi Arhivă fotografică, fiind transmisă în zilele de 
sâmbătă şi duminică.  
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 Tot în vederea promovării Arhivei istorice de fotografie, colectivul redacţional va 
pregăti materiale ilustrative într-un nou format, sub genericul DOCUMENTAR ÎN IMAGINI, 
care vor oferi imagini de arhivă legate de un anumit context.  
 În 2017, în cadrul rubricii DIALOG PRINTRE FOTOGRAFII, ne vom întâlni cu 
personalităţi din lumea artistică şi sportivă, în interviuri pe parcursul cărora invitaţii vor 
rememora momentele surprinse în imagini din Arhiva istorică de fotografie AGERPRES.  
 O rubrică nouă, bilunară, abordează domeniul sportiv. ISTORIA SPORTULUI 
ROMÂNESC va prezenta sporturi care se joacă în România, evoluţia acestora şi performanţele 
obţinute, dar şi jucătorii români celebri.   

CITATUL ZILEI este, de asemenea, o rubrică nouă, zilnică, ce va cuprinde un citat 
celebru, o maximă, un aforism, o cugetare sau o reflecţie.  

Redacţia Documentare - Arhiva va continua, şi în anul 2017, să prezinte materiale 
grupate pe rubrici tematice, cum ar fi: LĂCAŞURI DE CULT; CASE MEMORIALE; PATRIMONIUL 
MONDIAL UNESCO; MONUMENTE ALE NATURII; LEACURI DIN NATURĂ; ANIMALE DE 
COMPANIE; PREMII, MEDALII, DISTINCŢII; GAMING; TEATRU ŞI FILME ROMÂNEŞTI; A FOST 
HIT, REŢETE VECHI DE 100 DE ANI, precum şi documentare tematice.  
 De asemenea, va continua difuzarea materialelor documentare specifice, cu frecvenţă 
zilnică sau săptămânală, printre care: Efemeride astronomice, Sărbători religioase, S-a 
întâmplat într-o zi de …, Aniversări, comemorări, Previziuni economice, Agenda culturală, 
efemeride intern, efemeride extern, calendar 3 zile intern şi extern şi calendar 7 zile intern şi 
extern, Destinaţii de weekend. 

Având în vedere că 1918 va fi Anul Centenar al Marii Uniri, Redacţia Documentare - 
Arhivă va pregăti materiale sub genericul 1917, ANUL PREMERGĂTOR AL MARII UNIRI, în 
cadrul cărora va prezenta atât evenimentele importante care au avut loc în vara anului 1917, 
cât şi fişe biografice ale marilor personalităţi ce au marcat evenimentul din 1 decembrie 1918.  
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Redacţia On-line 

 
Echipa Redacţiei Online a continuat şi în 2016 să aducă un număr din ce în ce mai mare 

de cititori pe site-ul Agenţiei Naţionale de Presă. În acelaşi timp, activitatea social-media s-a 
dezvoltat simţitor în comparaţie cu anul precedent.  

În cifre,  numărul vizualizărilor pe site-ul public al AGERPRES a crescut în ultimul an de 
la 40.140.738 la 51.121.076, în timp ce media zilnică a utilizatorilor unici a crescut de la 
41.001 la 54.311.  Până în decembrie 2016, site-ul AGERPRES.ro, potrivit datelor SATI, a 
înregistrat 100 de milioane de vizualizări (perioada 2014-2016).  
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Pe categorii, în 2016 au fost publicate:    

• 7134 articole în secţiunea Politică 
• 4712 articole în secţiunea Economie 
• 3685 articole în secţiunea Justiţie 
• 4808 articole în secţiunea Social 
• 1177 articole în secţiunea Sci&Tech 
• 1905 articole în secţiunea Sănătate 
• 13111 articole în secţiunea Externe 
• 2984 articole în secţiunea Cultură 
• 1810 articole în secţiunea Mediu 
• 7864 articole în secţiunea Sport 
• 1893 articole în secţiunea Lifestyle 
• 3536 articole în secţiunea Documentare 

 
 
 
 
 
 
 

 

Primele materiale ale anului 2016: 

1. La zece ani, "cea mai frumoasă fetiță 
din lume" a semnat contracte cu 
două agenții de modele – 58259 
vizualizări 

2. O fotografie cu ambasadoarea bulgară 
în Luxemburg a devenit virală – 51252 
vizualizări 

3. Picioarele pot prezenta simptomele 
unor boli grave – 46247 vizualizări 

4. Primarul general nu mai vrea străzi din 
centrul Capitalei blocate cu activități 
de weekend – 42020 vizualizări 

5. Președintele Iohannis a promulgat 
legea pentru declararea zilei de 8 
martie - Ziua femeii și 19 noiembrie - 
Ziua bărbatului – 38078 vizualizări 

 

http://www.agerpres.ro/lifestyle/2016/02/08/la-zece-ani-cea-mai-frumoasa-fetita-din-lume-a-semnat-contracte-cu-doua-agentii-de-modele-19-19-13
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2016/02/08/la-zece-ani-cea-mai-frumoasa-fetita-din-lume-a-semnat-contracte-cu-doua-agentii-de-modele-19-19-13
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2016/02/08/la-zece-ani-cea-mai-frumoasa-fetita-din-lume-a-semnat-contracte-cu-doua-agentii-de-modele-19-19-13
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2016/10/10/o-fotografie-cu-ambasadoarea-bulgara-in-luxemburg-a-devenit-virala-20-59-49
http://www.agerpres.ro/lifestyle/2016/10/10/o-fotografie-cu-ambasadoarea-bulgara-in-luxemburg-a-devenit-virala-20-59-49
http://www.agerpres.ro/sanatate/2014/08/06/picioarele-pot-prezenta-simptomele-unor-boli-grave-13-55-54
http://www.agerpres.ro/sanatate/2014/08/06/picioarele-pot-prezenta-simptomele-unor-boli-grave-13-55-54
http://www.agerpres.ro/social/2016/07/03/primarul-general-nu-mai-vrea-strazi-din-centrul-capitalei-blocate-cu-activitati-de-weekend-21-23-20
http://www.agerpres.ro/social/2016/07/03/primarul-general-nu-mai-vrea-strazi-din-centrul-capitalei-blocate-cu-activitati-de-weekend-21-23-20
http://www.agerpres.ro/social/2016/07/03/primarul-general-nu-mai-vrea-strazi-din-centrul-capitalei-blocate-cu-activitati-de-weekend-21-23-20
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/03/presedintele-iohannis-a-promulgat-legea-pentru-declararea-zilei-de-8-martie-ziua-femeii-si-19-noiembrie-ziua-barbatului-19-36-06
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/03/presedintele-iohannis-a-promulgat-legea-pentru-declararea-zilei-de-8-martie-ziua-femeii-si-19-noiembrie-ziua-barbatului-19-36-06
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/03/presedintele-iohannis-a-promulgat-legea-pentru-declararea-zilei-de-8-martie-ziua-femeii-si-19-noiembrie-ziua-barbatului-19-36-06
http://www.agerpres.ro/politica/2016/03/03/presedintele-iohannis-a-promulgat-legea-pentru-declararea-zilei-de-8-martie-ziua-femeii-si-19-noiembrie-ziua-barbatului-19-36-06
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SOCIAL MEDIA 

Trendul ascendent  a continuat şi pe reţelele de socializare. Numărul fanilor paginii de 
Facebook a AGERPRES a crescut de la 25.865 la 37.112, iar cel al fanilor paginii Twitter de la 
5.800 la 10.546.   

 

 
 

Pe tot parcursului anului 2016, postările Redacţiei Online au ajuns la peste 11 milioane 
de utilizatori ai reţelelor de socializare. 
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PROIECTE SPECIALE 

Pentru creşterea numărul de fani/followeri pe paginile de socializare ale AGERPRES 
(https://www.facebook.com/AGERPRES/ şi https://twitter.com/AGERPRES), în ultima parte a anului 
2016, au fost adoptate mai multe măsuri menite să amplifice interesul utilizatorilor.  

 

La finalul lunii noiembrie, Agenția Națională de Presă AGERPRES a lansat în premieră, la 
sediul ONU, în New York, primul Facebook Messenger NewsBot din România, AGERPRES 

https://www.facebook.com/AGERPRES/
https://twitter.com/agerpres
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NewsBot. AGERPRES NewsBot îi ajută pe utilizatorii de Facebook să identifice cele mai 
importante știri ale agenției, într-un mod ușor, interactiv și practic.  Într-un timp foarte scurt, 
AGERPRES NewsBot a reuşit să strângă aproape 1000 de abonaţi. 

 
  Pe pagina de Facebook, începând cu luna noiembrie, Redacţia Online derulează rubrica 
“Imagini din arhiva AGERPRES”, ce a reuşit să strângă un număr semnificativ de vizualizări. 
 

 
 
În 2016, în sprijinul celorlalte redacţii, Redacţia Online a continuat seria secţiunilor 

speciale, fără caracter permanent,  dintre care amintim: 
 

1. Alegeri Parlamentare 2016 – 1528 articole 

 
 

2. Romania Colorată – 637 articole 
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3. Pagina  Cybersecurity – 230 articole 
 

 
 

4. Jocurile Olimpice 2016 – 688 articole 
 

 
 
INFOGRAFICE 

În ultima parte a anului 2016, infograficele au devenit parte integrantă a modului în 
care Redacţia Online a decis să transmită informaţii către public. Peste 129 de mii de utilizatori 
unici au vizualizat infograficele interactive ale AGERPRES în luna decembrie, cu ocazia 
alegerilor parlamentare, prezenţa la vot fiind transmisă în timp real de Agenţia Naţională de 
Presă.  
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REVISTA PRESEI 

Tot în 2016, Redacţia Online a  început să trimită gratuit Revista Presei, zilnic, către cei 
peste 4600 de abonaţi pe baza de email.  Revista Presei este întocmită zilnic şi conţine o 
selecţie a celor mai importante articole apărute în presa naţională.  

 
OBIECTIVE 2017 

Redacţia Online îşi propune creşterea cu 10% a tuturor indicatorilor de audienţă 
internet ai site-ului Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.  Preconizăm astfel o creştere de 
numărului de vizualizări de la 51.121.076 la aproximativ 56.500.000 şi o creştere 
corespunzătoare a mediei clienţilor unici ce accesează site-ului Agenţiei Naţionale de Presă.  

În cazul reţelelor de socializare, ne-am propus creşterea numărului de fani ai paginiilor 
de Facebook şi Twitter ai AGERPRES cu minim 50%.  
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Redacţia Monitorizare 

 

La cinci ani de la implementarea aplicaţiei dedicată activităţii de monitorizare de 
presă, baza de date electronică cumulează un număr de 1.955.775 de articole, dintre care 
549.349 articole prelucrate din presa centrală, 1.187.458 din cea locală, 163.024 transcrieri 
ale unor materiale TV, respectiv 55.945 ştiri difuzate de posturile de radio.  

 
 

 
 

 
În anul 2016, au fost monitorizate nu mai puţin de 200 de publicaţii, 14 posturi TV 

naţionale, respectiv 1.200 siteuri şi 64.800 surse social media. Rezultatele activităţii de 
monitorizare s-au materializat în 80.863 de articole din presa centrală, 117.824 din publicaţii 
judeţene, 47.711 transcrieri ale unor materiale TV, 13.930 ştiri radio.  

 
Pentru clienţii serviciilor de monitorizare au fost realizate 29.146 de rapoarte zilnice, 

particularizate pe cerinţele şi specificul fiecărui client în parte, şi 180 de rapoarte lunare de 
analiză cantitativă şi calitativă, o oglindă a imaginii acestora în mass-media naţională, mediul 
online şi social media. 
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De departe cel mai activ şi solicitant segment de activitate este monitorizarea TV, pe 
acest tronson înregistrându-se şi cel mai mare interes din partea beneficiarilor. Acest fapt este 
evidenţiat de creşterea numărului transcrierilor, de la 13.024 în 2011, la 47.711 în 2016. 

 

 
 

În cifre, în 2016 au fost urmărite peste 40.000 ore de emisie a televiziunilor naţionale 
de ştiri şi aproximativ 9.500 ore de jurnale de ştiri şi emisiuni de specialitate difuzate de 
televiziunile comerciale. Trebuie menţionat că transcrierile TV nu pot fi considerate doar un 
număr. În spatele acestei activităţi, pot fi ştiri de câteva minute sau emisiuni de două-trei ore. 
În medie, pe zi sunt transcrise între 10-12 ore de emisie TV.  

 
Pe lanţul acţiunilor, au urmat 4.200 alerte pe sms trimise odată ce o ştire de interes 

pentru client a fost difuzată de un post de televiziune, completată la scurt timp de 
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transcrierea integrală a materialelor. Concret, au fost trimise clienţilor în regim de alertă 
transcrierile a peste 200 de ore ale unor emisiuni tip breaking news, interviuri, declaraţii şi 
conferinţe de presă.  

 
 

Solicitările mari pe segmentul TV sunt evidente şi la o analiză a domeniului de 
activitate al clienţilor noştri, unele dintre cele mai importante instituţii din Justiţie, Sănătate, 
Educaţie, Transporturi, Social, Cultură, Afaceri Externe sau Administraţie publică locală. 

 
 Profesionalismul serviciilor de monitorizare este confirmat de clienţii AGERPRES. 100% 

din clienţii cu care am pornit în anul 2011 ne sunt alături şi în prezent iar portofoliul 
abonaţilor se dezvoltă în fiecare an.  

 
Obiectivele anului 2017 sunt menţinerea standardelor de calitate şi dezvoltarea 

ofertei cu sursele monitorizate. 
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Direcţia Marketing 

 
Anul 2016 a reprezentat pentru Agenția Națională de Presă AGERPRES o continuare a 

provocărilor începute încă din 2013 când conducerea agenţiei a fost preluată de actuala 
echipă managerială.  

 
AGERPRES îşi desfăşoară în continuare activitatea în mediul concurenţial foarte 

puternic al pieţei mass-media româneşti actuale. Agenţia Naţională de Presă trebuie să facă 
faţă realităţilor economice cu care ne confruntăm - reduceri de bugete, scăderi ale tirajelor, 
restrângerea activităţii şi chiar dispariţia unora dintre clienţii tradiţionali ai agenţiei, orientarea 
către digital, mobile şi online. 

 
Ţinând seama de contracţia continuă a pieţei mass-media româneşti, de măsurile 

legislative privind reducerea bugetelor instituţiilor publice şi de prognoza economico-
financiară pentru perioada următoare, AGERPRES a decis pentru anul 2016 menţinerea 
preţurilor pentru serviciile şi produsele sale la nivelul anului 2015.  

 
Principala preocupare la nivelul Direcției Marketing a fost în primul rând păstrarea și 

consolidarea portofoliului de clienți, în pofida condițiilor dificile ale pieței media şi am reuşit 
aceasta prin mărirea efortului de vânzări și adaptarea la contextul economic. Activitatea 
Direcţiei Marketing a vizat în principal asigurarea unei bune funcţionalităţi a strategiilor de 
vânzări și de marketing, promovarea imaginii agenției prin implementarea acestora în vederea 
atingerii obiectivelor AGERPRES. 
 

Direcţia Marketing are ca activitate principală gestionarea activităţilor specifice de 
vânzare a serviciilor de ştiri, foto, monitorizare, publicitate, documentare şi tiparituri pe care 
le oferă Agenţia Naţională de Presă AGERPRES. Această activitate de bază presupune 
gestionarea tuturor problematicilor ce vizeaza derularea contractelor, comenzilor, barterelor, 
acordurilor, parteneriatelor, gestionarea modului de transmitere/accesare a serviciilor, 
postarea comunicatelor OTS (Original Text Service) etc. Numărul acestora din urmă este într-o 
continuă creştere, ajungand în anul 2016 la aproape 1000 bucăţi (faţă de 680 în 2015), 
respectiv o creştere de cca. 40%.  
 

Activitățile specifice compartimentului vin în completarea activității de bază de la 
nivelul direcției, au un nivel ridicat de complexitate și presupun acțiuni aflate în 
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interdependență, precum implementarea și monitorizarea stadiului contractelor/proiectelor, 
analiza feedback-ului de la clienți și/sau prospecți, interpretarea rezultatelor, participarea la 
proceduri de achiziții publice, recuperarea de debite, situații de penalități și încasări etc. 
 

De la începutul anului 2016 Direcția Marketing nu mai are în structura sa serviciul 
„Branding și promovare”, acesta trecând în componenţa unei alte structuri a agenţiei, care 
gestionează și partea de comunicare şi relații internaționale. La nivelul direcţiei acest lucru se 
concretizează prin reducerea numărului de acţiuni de promovare a imaginii agenţiei şi implicit 
a numărului de parteneriate.  

 
Principalele obiective ale direcţiei în anul 2016 au fost: 

 
 Promovarea produselor şi serviciilor din portofoliul actual al agenţiei, 

fidelizarea şi urmărirea satisfacţiei clienţilor, analiza și interpretarea 
feedback-ului;  

 Adaptarea continuă a ofertei de produse și servicii inclusiv a politicii de 
prețuri în funcție de nevoile de informare a clienților și de evoluția pieței 
media românești; 

 Preocuparea permanentă pentru extinderea cotei de piaţă atât pe 
segmentul non-media cât și pe cel mass-media;  

 Consolidarea încrederii în serviciile AGERPRES, concomitent cu asumarea 
misiunii de informare publică a agenției; 

 Lansarea de produse şi servicii noi, proiecte editoriale care să ofere 
conținut de calitate (text, foto și video) cu ocazia evenimentelor majore 
–atât în plan intern cât şi internaţional. 

 
Oferta AGERPRES pe anul 2016 a fost structurată pe scheletul „producțiilor” specifice ale 

unei agenții de presă:  
• Știri - fluxuri online de ştiri, transmise în timp real, în limbile română și engleză, separate 

sau grupate în pachete de servicii, fluxuri speciale, selecţii zilnice de ştiri, buletine (zilnice 
și săptămânale); din acest an este disponibil şi un flux online de ştiri în limba maghiară; 

• Foto-video-multimedia - fluxuri de imagini transmise în timp real (cinci surse de fotografii 
din actualitatea internă și externă), arhiva recentă de fotografii (digitalizată) și serviciul de 
generare de imagini dedicate pentru mediul online (redimensionare automată la rezoluție 
de ecran, protecție tip watermark și citarea automată a sursei – flux + arhivă); materiale 
video la cerere, documentare video, transmisii live; infografice animate; 

• Monitorizare - servicii complete de monitorizare şi analiză media (presă scrisă - centrală şi 
locală -, radio, TV şi online – inclusiv social media), revista presei, servicii de alertă prin 
SMS şi e-mail etc; platforma web ; arhiva rapoarte monitorizari;  
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• Documentare - arhivă – fluxul online specializat „Documentare”, arhiva de ştiri (bază de 
date documentare - dosare tematice, cronologii, sinteze, retrospective anuale - colecţii de 
presă) și arhiva foto document (negative pe film și plăci fotografice aflate într-un 
permanent  proces de digitalizare); 

• Servicii tipografice – putem realiza o gamă largă de lucrări de profil. Tiparul digital oferă 
avantajul de a nu mai depinde de obligativitatea unor tiraje minime.  

 
Urmând trendul general al mass-media actuale, principala preocupare a AGERPRES a fost 

şi în anul 2016 dezvoltarea în mediul online. S-au făcut eforturi deosebite pentru promovarea 
site-ului public www.agerpres.ro. S-au înregistrat astfel cu 21,3 % mai multe vizualizări ale 
ştirilor AGERPRES şi o crestere cu 24,5% a numărului de utilizatori unici pe site-ul public 
(conform BRAT/SATI).  
 

În luna decembrie 2016 site-ul www.agerpres.ro a atins borna de 100 000 000 afişări. 
AGERPRES continuă astfel să actualizeze lumea prompt şi obiectiv.  
 
NOU în 2016 
 
Fluxuri de știri  

 
În luna mai 2016 a fost lansat un flux special de știri pentru Republica Moldova. Fluxul 

conține știri de interes pentru cititorii și mass-media din Republica Moldova, acesta putând fi 
utilizat în mod gratuit. 
 

Agenția Națională de Presă AGERPRES a lansat, după aproximativ 25 de ani de pauză, 
fluxul de știri în limba maghiară. Fluxul se adresează publicațiilor în limba maghiară din 
România și de peste hotare, instituțiilor publice, precum și vorbitorilor nativi de limbă 
maghiară din întrega lume, care doresc să fie la curent cu cele mai importante știri ale zilei din 
domeniile: politică, economie, justiție, social, sci&tech, sănătate, externe, cultură, mediu, 
sport sau lifestyle. AGERPRES își continuă astfel misiunea de a informa prompt și obiectiv, 
oferind presei din România și de peste hotare posibilitatea de a se conecta în permanență la 
materiale jurnalistice echidistante și corecte. 

„Fluxul de știri în limba maghiară este un pas important în evoluția Agenției Naționale 
de Presă, AGERPRES definindu-se astfel, mai accentuat, drept agenție de presă cu public și 
importanță regionale”, a declarat directorul general al Agenției Naționale de Presă, Alexandru 
Giboi cu prilejul lansarii acestui serviciu.  

 
Fluxul public – lansat la finele anului 2015, este un flux online ce continuă să se 

adreseaze cu un real success atât end-userilor cât şi tuturor publicațiilor care doresc să 
acceseze în mod gratuit cele mai importante știri ale momentului din domeniile: politică, 

http://www.agerpres.ro/
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economie, justiție, social, sci&tech, sănătate, externe, cultură, mediu, sport, lifestyle, 
documentare. 
 

Fluxurile speciale de știri “ALEGERI LOCALE 2016” şi “ALEGERI PARLAMENTARE 2016” 
au cuprins, pe lângă știri, interviuri și reportaje, biografii, cronologii și documentare legate de 
procesul de alegere, desfășurarea campaniei electorale și derularea scrutinului etc. 

Totodată, aceste fluxuri speciale au inclus selecții ale celor mai relevante articole de 
presă apărute în media din străinătate referitoare la alegerile din România. De asemenea, 
Agenția Națională de Presă a difuzat atât fotografii de presă, cât și materiale video pentru 
ilustrarea informațiilor legate de procesul electoral. 

 
AGERPRES a lansat două secţiuni speciale dedicate evenimentelor sportive majore la 

care România a participat în 2016 – “Jocurile Olimpice de la RIO” şi “Campionatul European de 
Fotbal”. Prin trimişii săi speciali la faţa locului AGERPRES a transmis „la cald” ştiri, imagini, 
materiale video etc.  

 
Foto  

La nivelul ofertei pentru servicii foto a fost facută o diferenţiere în funcţie de direcţiile 
de utilizare a imaginilor – print, online, tv/cinema/alte producţii; 

De asemenea, au fost eliminate categoriile speciale pentru fotografiile de arhivă (ex: 
mineriade, bombardament 1944, familia Ceauşescu etc.), vânzarea acestora făcându-se în 
funcţie de criteriul istoric - anul realizării; 
 

În ceea ce priveşte fotografiile generate în format special pentru mediul online, 
sistemul a fost dezvoltat astfel încât să poată fi evidenţiată fotografia de actualitate faţă de 
cea de arhivă. 
 

AGERPRES a devenit, începând cu luna ianuarie a anului 2016, distribuitor de fotografie 
al prestigioasei agenții de presă AP, având dreptul de revânzare a fotografiilor către toate 
publicațiile din România. Este vorba despre „AP Images Archive”, platformă care conține sute 
de mii de fotografii actuale și istorice și care ilustrează cele mai importante știri de la nivel 
internațional, în fiecare zi, dar și despre „AP European Photostream”, fluxul zilnic de imagini al 
prestigioasei agenţii internaţionale de presă. 

Parteneriatul cu Associated Press oferă Agenției Naționale de Presă posibilitatea de a 
pune la dispoziția mass-media românești un nou portofoliu de fotografii la cele mai înalte 
standarde de calitate ale fotojurnalismului. Astfel, AGERPRES continuă să ofere presei din 
România posibilitatea de a se conecta în permanenţă la ştiri şi materiale jurnalistice de 
calitate.  
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O sursă de calibrul Associated Press, care oferă o acoperire completă a subiectelor de 
interes la nivel mondial, completează oferta de imagini distribuite de AGERPRES, în special 
pentru evenimentele externe alături de sursele deja existente - European Press-Photo Agency  
şi XINHUA.  

 
Video 

AGERPRES a depus eforturi importante pentru înființarea unei redacții specializate 
pentru producțiile video, asigurarea cu personal de specialitate (videojurnalişti, tehnicieni etc), 
finalizarea achizițiilor de echipamente specifice studioului TV, pentru a putea furniza servicii la 
standarde profesionale de cea mai înaltă calitate.  
 

AGERPRES a pus la dispoziția clienților conținut video propriu de calitate, servicii care au 
inclus atât videodocumentare, interviuri si reportaje cât şi materiale video la cerere.  

Pentru diversificarea conținutului serviciului video a fost încheiat un parteneriat cu 
agenția internațională de presă Associated Press, reper în domeniu pentru jurnaliștii din toată 
lumea, asigurând astfel acoperirea unor subiecte externe de interes deosebit. 
 

Pentru diversificarea produselor agenției în conformitate cu strategia agentiei 
nationale de presa, se are în vedere lansareaunui flux video AGERPRES in viitorul apropiat. 
Sunt deja în diferite faze proiectele de pregătire a studioului video AGERPRES și a serviciului 
video. 

 
Monitorizare  

Pe langă dezvoltarea sistemului editorial, demarată în 2015 şi continuată în 2016, 
redacţia de specialitate oferă pe lângă monitorizare a mediului online extinsă şi în zona social 
media (pagini Facebook, conturi Twitter, Google+, forumuri etc. ) şi posibilitatea consultării 
unei arhive a monitorizărilor – acces la baza de date pe noua platforma web pentru fiecare 
client în parte – atât pe durata valabilităţii contractului cât şi după terminarea relaţiei 
contractuale. 

Programele informatice folosite pentru serviciul de monitorizare a fost updatate 
permanent prin introducerea de noi facilităţi care să facă faţă cerinţelor impuse de 
dezvoltarea galopantă a tehnologiilor informatice şi actualizat în funcţie de nevoile 
pieţei/clienţilor. 
 
Publicitate  

S-a diversificat, de asemenea, oferta de publicitate prin introducerea posibilităţii 
postării de advertoriale - materiale jurnalistice publicitare realizate de client - pe secţiunile 
corespunzătoare ale site-ului public www.agerpres.ro.  
 

http://www.agerpres.ro/
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Articolele sunt marcate corespunzător pentru a semnaliza că este vorba de un material 
publicitar, clientul fiind cel care poartă întreaga responsabilitate asupra conţinutului. 
Publicarea se face cu avizul conducerii editoriale a agenţiei. Noile caracteristici oferite de 
platforma web oferă posibilitatea postării de formate noi de bannere, configurarea unor 
campanii publicitare complexe, tarifare în funcţie de numărul de afişări etc. 

În zona online amintim continuarea colaborarii cu YieldBird – regie specializată din 
Polonia, parteneri certificați Google – pentru monetizarea spațiilor publicitare pe website-ul 
propriu - www.agerpres.ro. Astfel, AGERPRES pune la dispoziție anumite spaţii în care se pot 
afişa bannere publicitare, pe care partenerul le ocupă cu reclamele cele mai bine plătite.  

AGERPRES poate filtra categoriile de reclame ce vor fi afișate în spațiile 
rezervate/dedicate de pe site-ul public al agenției și primește 85% din veniturile generate de 
aceste reclame. 

Continuă de altfel şi colaborările pentru furnizarea de servicii informaţionale dedicate 
utilizatorilor terminalelor mobile. Amintim aplicaţia dedicată “AGERPRES mobile” disponibilă 
pentru sistemele de operare Android si iOS şi serviciul BlinkFeed (feed RSS dedicat).  

În acest context, trebuie amintit că AGERPRES a lansat la sediul ONU, în New York, cu 
sprijinul Misiunii Permanente a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite, primul 
Facebook Messenger NewsBot din România, AGERPRES NewsBot.  
 
Documentare  

Principalul eveniment pentru redacţia de specialitate a fost lansarea ARHIVEI 
FOTOGRAFICE AGERPRES (16 martie 2016, la Palatul Parlamentului). Lansarea a fost un 
moment unic pentru Agenția Națională de Presă, care a fost prezentă de-a lungul timpului, 
prin ziariștii și fotografii ei, la toate marile evenimente din istoria contemporană a țării 
noastre.  

Au fost expuse fotografii din arhiva istorică, imagini care nu fusesera publicate 
niciodată. Fotografiile din expoziţia „Descoperă arhiva fotografica AGERPRES” au putut fi 
admirate ulterior şi la Iaşi, Cluj, Târgu Mureş, Bucureşti – Muzeul Naţional de Istorie şi Muzeul 
Naţional Cotroceni în cadrul unor evenimente deosebite. Participanţii la evenimente au fost 
martori la momente cu adevărat emoționante, au călătorit în timp, prin istoria României, via 
AGERPRES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agerpres.ro/
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Activitatea de marketing și vânzare 
 

Rezultatele înregistrate pentru anul 2016 reflectă seriozitatea asumării rolului extrem 
de important pe care îl are departamentul marketing în strategia de dezvoltare a instituţiei: pe 
de o parte, furnizarea de opinii privind calitatea, forma de livrare şi oportunitatea serviciilor 
către structurile de conducere şi redacţii (fapt ce permite adaptarea ofertei la nevoile pieţei), 
pe de altă parte, comunicarea optimă către clienţi a valorilor şi performanţelor instituţiei 
noastre (fapt ce, prin creşterea nivelului de receptare pozitivă a prestaţiei AGERPRES, atrage 
după sine creşterea credibilităţii şi, implicit, a cotei de piaţă).  

Comparativ cu anul 2015 se constată o creştere cu 4,4% a veniturilor proprii din 
vânzarea efectivă a serviciilor AGERPRES (fără compensări, sponsorizări etc.) – 3117 mii lei în 
2016 faţă de 2980 mii lei în 2015. Această creştere se observă atât la nivelul facturilor emise, 
unde se înregistrează un plus de 123 mii lei faţă de anul 2015 (3,8%), cât şi la nivelul debitelor 
restante – unde observăm o scadere de 5,5% (238 mii lei în 2016 faţă de 2015, când valoarea 
acestora se cifra la 252 mii lei).  

Per ansamblu se constată scăderea veniturilor din vânzarea știrilor cu cca. 3% şi a 
serviciilor de monitorizare media cu cca. 1%, concomitent cu creșteri ale veniturilor din 
vânzarea de fotografii – un plus de 2,5% şi a serviciilor de publicitate – 2%. 

Ca şi în anii precedenti ponderea principală în structura veniturilor a avut-o activitatea 
de bază, respectiv vânzarea de ştiri, care a înregistrat ponderea cea mai mare în totalul 
vânzărilor, respectiv (57,05%). Serviciile de monitorizare au păstrat poziţia secundă, 
înregistrând şi ele o uşoară scădere faţă de cota procentuală din 2015 (25,87%). 

Documentarea înregistrează la rândul ei o uşoară scădere faţă de 2015, însumând 
1,44% din volumul vânzărilor. Veniturile din serviciile de tipărituri se cifrează anul acesta la 
0,30%.  
 
Repartizarea încasărilor pe tipuri de servicii  
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Referitor la profilul clienţilor AGERPRES, observăm în continuare ponderea ridicată a 
clienților din sectorul non-media. Aceasta este însă normală și se explică prin faptul că piața 
pentru știrea de agenție de presă este una relativ restrânsă şi destul de constantă de la an la 
an. 

AGERPRES a încercat să compenseze astfel pierderile înregistrate la nivelul produselor 
şi serviciilor clasice de agenţie de presă prin orientarea către sectorul non-media şi 
dezvoltarea unor servicii complementare traditionalelor fluxuri de ştiri şi fotografie, respectiv 
servicii de monitorizare media, sevicii de publicitate, documentare, tipărituri etc. 

În acest sens se observă păstrarea unui raport media/non-media similar cu cifrele 
anilor precedenţi. Astfel, cei mai mulți utilizatori (numeric) ai serviciilor AGERPRES sunt cei din 
categoria non-media (77,5%), procent similar cu cifra înregistrată în ultimii ani – se 
înregistrează totuşi o uşoară scădere de 0,5%.  

Și pe zona mass-media observăm cam aceeași repartiție între sectorul mass-media 
centrale și mass-media locale, cu o creştere de 1% pentru mass-media centrale (16% în 2016 
faţă de 15% în 2015) concomitent cu o scădere de 0,5% pentru cele locale (6,5% în 2016 faţă 
de 7 % în 2015).  

 

 

 
În funcţie de tipul de servicii, vânzarea ştirilor transmise în timp real este în continuare 

în topul preferinţelor clienţilor. Se observă chiar o ușoară crestere (1,5% față de anul 
precedent) aceste servicii atrăgând în continuare cele mai multe venituri (84%). 

Interesul clienţilor pentru buletinele de ştiri se dovedeşte a fi constant, buletinele 
informative editate de AGERPRES – zilnice, săptămânale şi lunare – înregistrând şi anul acesta 
11,5% din totalul vânzărilor de servicii de ştiri.  

Principalii utilizatori ai acestui tip de servicii sunt în general din sectorul non-media. 
Faţă de zona media, unde este preferată informarea în timp real, clienţii non-media au un 
comportament de piață specific, alocă bugete scăzute pentru informare, dar doresc să aibă o 
imagine de ansamblu așa că buletinele le oferă acces la toate știrile. Este apreciată mai mult 
calitatea informaţiei, backgroundul care însoţeste materialele jurnalistice şi nu rapiditatea cu 
care este livrată ştirea.  

 

77.50%

16%

6.50%

Non media – 77,5%
Mass media centrale – 16%
Mass media locale – 6,5%
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Situația dramatică din mass-media, mai ales din zona mass-media locale, își spune în 
continuare cuvântul. Selecțiile zilnice de știri, serviciile folosite cu precădere de acest sector 
au înregistrat şi în acest an scăderi, reducându-și pentru anul 2016 procentajul la 4,5%, 
respectiv o scădere de 1,5% faţă de anul precedent. 

 
 

Ponderea în valoarea serviciilor de ştiri în funcţie de tipul livrării 
 

 

 
Faptul că fluxul de ştiri este cel mai bine vândut produs al agenţiei arată că AGERPRES 

îşi îndeplineşte cu profesionalism rolul său de furnizor de ştiri în timp real. 
E de apreciat efortul echipei de marketing, care a reuşit să atingă cifra de vânzari 

propusă pe 2016 în contextul unei pieţe a consumatorilor de ştiri în scădere şi a creşterii 
continue a accesabilităţii ştirilor pe portaluri dedicate, pe bloguri sau alte reţele de socializare 
(Twitter, Facebook, Google+ etc.). 
 

Raportate la valoarea totală a vânzărilor de ştiri, știrile interne sunt în continuare pe 
primul loc între serviciile de ştiri AGERPRES – 43,47%. 
 

Anul 2016 a fost un an electoral, ponderea ştirilor interne în structura vânzărilor 
reflectă interesul firesc mai mare pentru informaţii despre evenimentele petrecute în 
Bucureşti şi în ţară, dar şi faptul că au fost apreciate de către consumatorii de ştiri. 

Fluxul de ştiri interne reflectă atât activitatea instituţiilor centrale ale statului, a 
organizaţiilor profesionale şi neguvernamentale, precum şi principalele evenimente politice 
din Capitală, cât şi evenimentele de interes naţional şi local transmise de corespondenţii 
speciali ai agenţiei din capitalele tuturor celor 41 de judeţe ale ţării. Registrul de ştiri oferă 
cele mai variate tipuri de informaţii din toate sferele de activitate: politic, administrativ, 
financiar-economic şi bancar, social, justitie, sanatate, cultura, stiinta si tehnologie, mediu, 
sport, lifestyle etc. 
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 AGERPRES – Raport anual 2016  
 

 

134 
 

Ponderea serviciilor de ştiri în valoarea vânzărilor indică pe locul secund ştirile externe 
(19,43%), urmate îndeaproape de știrile economice (16,37%), știrile în limbi străine (16,1%) 
şi cele sportive (4,63%). 
 

 

 
Facem observaţia că, prin clienţii noştri din mass-media - centrale în primul rând, dar şi 

locale -, prin presa scrisă, radio şi televiziuni, ştirile furnizate de către Agenţia Naţională de 
Presă AGERPRES ajung la milioane de utilizatori finali: cititori, ascultători, telespectatori. 

 
Totuşi, nu mai este de mult o noutate că presa scrisă este în declin. Printul este 

principalul beneficiar al serviciilor foto şi acest sector urmează trendul negativ înregistrat la 
nivel mondial. Piața fotografiilor de presă este marcată în continuare de scăderile masive ale 
tirajelor ziarelor şi chiar de închiderea operaţiunilor pe print a unor titluri importante, care s-
au orientat către online, mobile. Aici chiar dacă cererea este mare, preţurile sunt mult mai 
reduse, nefiind nevoie de o calitate tehnică superioară a imaginilor, vânzările bazându-se pe 
volum.  

Chiar dacă la nivelul AGERPRES s-au înregistrat creșteri la nivelulul anului 2016, atât pe 
sectorul fotografiilor de presă pentru print cât şi la cele pentru mediul online, problema este 
una foarte serioasă pentru viitorul apropiat, fiind strâns legată de evoluţia pieţei media 
româneşti, care urmează de altfel tendinţa pieţei media la nivel global.  

Ca și în anii precedenți, cel mai bine s-a vândut fotografia proprie, sursa AGERPRES 
atingând în 2016 un volum de vânzări de 82,5% din totalul vânzărilor de imagini. Includem aici 
atât fluxul zilnic de actualitate internă cât și fotografia de arhivă. 
 

Creşterea cu 13 procente faţă de anul 2015 se datorează în primul rând eforturilor la 
nivelul agentiei de relansare a arhivei istorice deţinute de AGERPRES.  
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Ponderea serviciilor foto în valoarea vânzărilor de imagini (în funcţie de sursă) este 

evidenţiată în graficul următor.  
 

 

 
La rândul lor încasările aferente fotografiilor din surse externe înregistrează o creștere 

cu 2,5 puncte procentuale față de 2015, atingând pragul de 7,5% din valoarea totală a 
vânzărilor de fotografie din 2016.  

Adăugarea fluxului de imagini al prestigioasei agenţii internaţionale de presă 
Associated Press între sursele distribuite de AGERPRES a contribuit în mod evident la aceasta 
creştere.  

Aceasta se datorează şi numeroaselor subiecte de presă care au ținut capul de afiș pe 
plan internaţional din punct de vedere al evenimentelor care au avut loc în 2016, evenimente 
importante dintre care amintim razboiul din Siria, alegerile din SUA, Jocurile Olimpice de la 
Rio, Campionatul European de fotbal din Franţa, referendumul din UK - Brexit, 5Ttentativa de 
lovitură de stat din Turcia,5T seria neagră de atentate teroriste: Bruxelles, Nisa, Berlin, Istanbul 
etc.  

Interesul pentru fotografiile dedicate mediului online a înregistrat însa o scădere faţă 
de anul 2015 ajungând sa reprezinte doar 10% din valoarea totală a vânzărilor de fotografie 
din 2016. 
 
Promovare  
 

Continuând politica de promovare continuă a serviciilor şi produselor AGERPRES - 
fluxuri de ştiri, arhivă, monitorizare media, foto, video, publicitate etc, am derulat şi în acest 
an, la nivelul Direcţiei Marketing, acţiuni specifice de diferenţiere a ofertei faţă de concurenţa, 
de informare în cadrul pieţei, de stimulare a cererii pentru serviciile de agenţie de presă. 

Am continuat promovarea serviciilor de presă ale agenţiei prin campanii promoţionale 
constând în oferirea accesului gratuit, cu obligativitatea citării sursei, pe perioade de timp 
limitate, la fluxurile/serviciile AGERPRES potivit specificului profilului fiecărui prospect. Scopul 

15.50%

67%

10%
7.50%

foto AGERPRES flux - 15,50%  
(actualitate interna) 
foto AGERPRES arhiva - 67%

foto pentru online - 10%

foto surse externe - 7,50%  
(AP, epa, Xinhua, Tanjug, Moldpres) 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lovitura_de_stat_din_Turcia_din_2016
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lovitura_de_stat_din_Turcia_din_2016
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acestor campanii este familiarizarea actorilor din piaţa mass-media românească cu informaţia 
de presă obiectivă, dar şi comunicarea cu clienţii pentru a afla nevoile specifice şi a obţine 
feedback privind calitatea serviciilor AGERPRES.  

Chiar daca serviciul „Branding și promovare” nu mai functioneaza în cadrul directiei, 
specialiştii în vânzări au încheiat, de-a lungul anului, pe lângă abonamentele la produsele şi 
serviciile agenţiei şi o serie de parteneriate importante pentru AGERPRES prin implicarea în 
campanii sociale, umanitare, de strângere de fonduri, de promovare a culturii etc.  

Dintre parteneriatele importante amintim evenimentele organizate de: 
- Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti - în cadrul evenimentului „Topul 
Firmelor din Municipiul București” Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES i-a fost decernat 
trofeul „Ioan V. Socec” pentru "obiectivitate și profesionalism în reflectarea fenomenului 
economic"; 
- Bursa de Valori București - inaugurarea anului bursier;  
- Meta Ring – editorul ziarului BURSA - Conferinţele BURSA, serie de manifestări pe teme 
economice de actualitate;  
- Muzeul Naţional Cotroceni - expoziţia „Descoperă arhiva fotografică AGERPRES”, Gala 
Muzeului Naţional Cotroceni şi alte evenimente, concerte, colocvii, dezbateri, lansări de carte 
etc;  
- Societatea Română de Radiodifuziune - evenimente şi concerte organizate de Radio România 
Muzical;  
- BoroInfo - Expoziţia Gastropan; 
- ISIS Medical Center - eveniment „Oameni de valoare pentru Constanța”. 
 

AGERPRES a continuat să sprijine campanii umanitare cu scop caritabil organizate de 
Consiliul Naţional al Dizabilităţii din Romania şi Asociația Suport Mastocitoză România şi s-a 
implicat, de asemenea, în campania de donare de sânge „cei1024” în cadrul căreia o echipă 
mobilă a Centrului de Transfuzie București a venit la sediul agenției astfel incât angajatii 
AGERPRES au putut dona sânge.  

AGERPRES s-a implicat activ si in derularea proiectului „Și tu iubești să citești”, realizat 
de către Sun Plaza, și astfel, în urna special amenajată, plasată în holul de la intrarea în 
Agenție, s-au putut dona cărți. Acestea au ajuns la anumite centre, din sectorul 4, care oferă 
adăpost temporar familiilor fără case.  

Au continuat, de asemenea, parteneriatele de tradiție încheiate cu asociațiile și 
organizațiile din diaspora românească, în special cu cele din ţările unde comunitatea 
românească este foarte numeroasă – Italia, Spania, Germania, Marea Britanie etc. 

Am continuat, de asemenea, să susţinem evenimentele de business organizate de 
parteneri de tradiţie dintre care amintim: 

- Seria de conferinţe naţionale „Business to MORE Business” organizate la nivel regional în Iaşi, 
Bucureşti, Sibiu, Ploieşti, Constanţa, Cluj-Napoca, Oradea şi Timişoara. 
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- Cea de-a V-a ediție a „World Credit Congress & Exhibition”, care a reunit la București cei mai 
valoroși experți mondiali în domeniul creditării comerciale; 

- „Major Companies of Romania”; 
- Conferinţa internaţională „Emerging Funding for the Real Economy”; 
- Evenimentul CEO Roundtable - „Shaping the future”. 

 
Ca în fiecare an, Direcţia Marketing a desfăşurat activităţi de cercetare de piaţă, 

aplicând metode specifice care au avut în vedere sondarea mai multor segmente de piaţă, în 
scopul identificării nevoilor şi formelor de informare pentru dezvoltarea / adaptarea serviciilor 
şi produselor.  

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, principalele 
institutii europene  si reprezentantele lor in Romania etc.  

Feedback-ul rezultat în urma chestionarelor de evaluare a calităţii serviciilor 
AGERPRES relevă faptul că serviciile furnizate de AGERPRES răspund nevoilor de informare 
atât pentru clienții din zona media cât și pentru cei din categoria non-media. 

Marea majoritate a utilizatorilor apreciază în primul rând calitatea conținutului 
materialelor jurnalistice, acoperirea completă a subiectelor, obiectivitatea, imparțialitatea, 
echidistanța, promptitudinea şi claritatea cu care acestea sunt redactate.  
 

În planul politicilor de marketing, vânzări şi promovare se va urmări menţinerea 
trendului pozitiv din 2016 prin: 

- consolidarea încrederii în serviciile AGERPRES, concomitent cu asumarea misiunii de 
informare publică a agenției; 

- asigurarea unei bune funcţionalităţi a strategiilor de marketing și de vânzări, promovarea 
imaginii agenției prin implementarea acestora în vederea atingerii obiectivelor AGERPRES; 

- preocuparea permanentă pentru extinderea cotei de piaţă atât pe segmentul non-media cât și 
pe cel mass-media;  

- adaptarea continuă a ofertei de produse și servicii inclusiv a politicii de prețuri în funcție de 
nevoile de informare a clienților și de evoluția pieței media românești, o piată în continuă 
dezvoltare şi care este caracterizată de un mediu puternic concurenţial. 
 

Principalul obiectiv este păstrarea și consolidarea portofoliului actual de clienți. Vom 
căuta să compensăm condițiile dificile ale pieței prin mărirea efortului de vânzări și adaptarea 
la contextul economic. 

Astfel avem în vedere realizarea de produse ce vor oferi conținut de calitate (text, foto 
și video), o orientare catre client prin servicii dedicate, diversificarea actualelor fluxuri 
informaţionale, a serviciilor de monitorizare media, servicii video, publicitate online şi offline, 
monetizarea arhivei istorice, proiecte editoriale de actualitate etc. 
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Biroul Comunicare, Branding și Relații 

Internaționale 
 
 În anul 2016, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a promovat toate 
proiectele editoriale importante ale Agenției Naționale de Presă AGERPRES, parteneriatele 
importante realizate la nivel național și internațional, în cadrul biroului, și a organizat 
evenimentul de lansare a ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES, precum și numeroase 
evenimente de promovare a arhivei și a agenției. 
 Cele mai importante evenimente și parteneriate, precum și cele mai importante 
proiecte editoriale promovate de către Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale 
vor fi detaliate de-a lungul acestui raport de activitate.  
 
AGERPRES a lansat proiectul editorial „România Colorată” 
 
 Agenția Națională de Presă AGERPRES a lansat la 1 februarie 2016 proiectul editorial 
„România Colorată”, ce prezintă cititorilor săi o Românie expresivă, bogată în imagini, adesea 
trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori. Proiectul „România colorată” 
promovează diversitatea expresiilor culturale, fie ele de tradiție îndepărtată sau 
contemporane, povești și performanțe ale unor nume mai puțin celebre, curiozități și 
întâmplări inedite, ieșite din comun. 
 De la primul manual de patrimoniu cultural local pentru liceeni din Sălaj, la un apel 
pentru salvarea unei biserici de lemn din Vâlcea sau la sărbătoarea tăiețeilor ce are loc anual 
la Reșița, România Colorată va prezenta materiale jurnalistice cu subiecte variate, sugestive și 
pline de viață. Acestea pot fi urmărite pe site-ul public www.agerpres.ro, accesând linkul 
secțiunii speciale: www.agerpres.ro/romania-colorata, precum și pe rețelele de socializare, 
Facebook și Twitter, căutând #RomâniaColorată. 
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AGERPRES a lansat arhiva sa de fotografie istorică  
 
 Evenimentul de lansare a arhivei de fotografie istorică a avut loc la Palatul 
Parlamentului, la 16 martie 2016, în prezența unor invitați de renume la nivel internațional și 
național, dintre care amintim: vicepreședintele Associated Press, membru al consiliului care 
acordă premiile Pulitzer, John J. Daniszewski, membrii consiliului de conducere al EANA 
(Alianța Europeană a Agențiilor de Presă), reprezentanți ai altor agenții partenere, ai 
ambasadelor, dar și parteneri ai Agenției Naționale de Presă. De asemenea, la eveniment au 
fost prezente și figuri emblematice din lumea sportului (Ivan Patzaichin, Cristian Gațu) sau 
personalități culturale precum Margareta Pâslaru. 
 

 
 

Invitații la evenimentul de lansare al ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES admiră selecția de fotografii de arhivă 
expusă la Palatul Parlamentului 

 

  
 Lansarea a fost urmată de o expoziție de fotografie pe holurile Palatului Parlamentului. 
De asemenea, invitații AGERPRES au putut admira fotografiile de arhivă și prin intermediul 
unei broșuri realizate special cu această ocazie. 
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Coperta broșurii realizate cu ocazia lansării ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES, ce a avut loc la 16 martie la Palatul 
Parlamentului  
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AGERPRES a organizat conferința „Protecția jurnaliștilor și libertatea presei” 
 
 Conferința cu titlul „Protecția jurnaliștilor și libertatea presei” a avut loc la 17 martie, la 
Palatul Parlamentului, și s-a desfășurat sub patru teme de discuții: „Protecția juridică a 
jurnaliștilor”, „Măsuri tehnologice de protecție a datelor”, „Drepturi de autor și etică”, 
„Teroare și manipulare prin media”. 
 La conferință au participat: John J. Daniszewski — vicepreședinte al AP, Clive Marshall 
— CEO al Press Association, Erik Nylen — Secretar General al Alianței Europene a Agențiilor de 
Presă (EANA), Ricardo Gutiérrez — Secretar general al Federației Europene a Jurnaliștilor. De 
asemenea, au fost prezenți și reprezentanți ai altor agenții de presă străine, ai UNESCO, ai 
Forumului Mondial al Editorilor, reprezentanți ai misiunilor diplomatice în România, ai 
Senatului, ai unor asociații și organizații precum ActiveWatch, Smartlink Communications, 
Centrul pentru Jurnalism Independent, CERT-RO, MediaSind, dar și ai unor publicații și bloguri. 
 Conferința „Protecția jurnaliștilor și libertatea presei” a fost organizată de AGERPRES 
împreună cu ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent, FAIR-MediaSind și Federația 
Europeană a Jurnaliștilor.  
 

 
 

Alexandru Giboi, director general al AGERPRES, la deschiderea conferinței „Protecția jurnaliștilor și libertatea 
presei”, alături de (de la stg. la dr.): Erik Nylen – secretar general al EANA, John J. Daniszewski — vicepreședinte 

al AP, și Clive Marshall — CEO al Press Association.  
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Expoziția arhivei fotografice AGERPRES, în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc 
 
 Cu ocazia celei de-a VII-a ediții a Festivalului Serile Filmului Românesc de la Iași, 
AGERPRES a organizat o expoziție formată din 80 de imagini din arhiva agenției. Expoziția a 
fost concepută sub forma unei călătorii prin lumea filmului românesc, fiind expuse fotografii 
cu invitatul principal al festivalului, actorul Mircea Diaconu, prin Iașul de altă-dată, 
prezentând, de asemenea, și cele mai importante momente din istoria României. 
 

 
  
 Tot în cadrul Festivalul Serile Filmului Românesc, 4-8 mai 2016, a avut loc și dezbaterea 
intitulată „Presa și cinematografia românească – parteneri de drum?”, la care a fost invitat 
directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, alături de Irina Margareta Nistor, critic de 
film, și de regizorul Laurențiu Damian, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România (UCIN). 
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Expoziția arhivei fotografice AGERPRES, în cadrul reuniunii Consiliului Consultativ Mass-
Media România — Republica Moldova 
 
 Evenimentul a avut loc la sediul Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al 
Republicii Moldova și a cuprins imagini care ilustrează momente importante atât din istoria 
României, cât și a Republicii Moldova. 
 La eveniment au luat parte ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, Dan 
Stoenescu, ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, vice-ministrul afacerilor 
externe și integrării europene al Republicii Moldova, Lilian Darii, dar și directorul general al 
AGERPRES, Alexandru Giboi. 
 

 
 
 
Expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES la Muzeul Național de Istorie a României 
 
 În cadrul expoziției au prezentate 65 de imagini din arhiva AGERPRES, care vorbesc 
despre istoria României. Acestea au fost însoțite de o serie de cărți poștale din colecția 
muzeului ilustrând orașe ale țării în perioada antebelică și interbelică. Vernisajul expoziției a 
avut loc la 24 mai 2016. 
 Expoziția, organizată de Agenția Națională de Presă AGERPRES și Muzeul Național de 
Istorie a României, a putut fi vizitată până pe 31 iulie. 
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Expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE la cinema Florin Piersic  
 
 Publicul clujean a putut admira la Cinema Florin Piersic fotografiile AGERPRES ce 
reflectau viața politică, cultural-artistică, precum și fotografii din Cluj din perioada celui de-al 
doilea Război Mondial și cu actorul Florin Piersic.  
 Expoziția a fost prezentată la Cluj cu ocazia concertului caritabil „World Doctors 
Orchestra”, ce a fost transmis în direct la Casa Universitarilor.  
 

 
 
Expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE la AZOMUREȘ 
 
 Expoziția arhivei AGERPRES a fost prezentă la redeschiderea Uzinei de Materiale 
Fotosensibile de la Târgu Mureș. Aceasta a fost redeschisă după 13 ani, la 9 iunie 2016, cu 
scopul de a fi folosită ca spațiu cultural. 
 Fotografiile din arhivă înfățișează și vorbesc despre istoria României, despre viața 
politică, cultural-artistică, economică, socială și sportivă a țării. Printre imagini s-au regăsit și 
fotografii din perioada celui de-la Doilea Război Mondial, din timpul unor calamități, dar și 
cadre cu Familia Regală a României. 
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AGERPRES și CERT-RO au organizat două Cursuri de securitate cibernetică 
 
 Cele mai importante subiecte prezentate de Centrul Național de Răspuns la Incidente 
de Securitate Cibernetică la cele două cursuri , unul pentru jurnaliștii AGERPRES și celălalt 
pentru jurnaliștii din presa centrală , au fost : tipurile de atacuri cibernetice , elementele de 
securitate cibernetică , atât din perspectiva atacatorului , cât și a utilizatorilor , măsurile de 
protecție și anonimizare , precum și alte noțiuni menit e să cr ească gradul de specializare a  
jurnaliștilor în acest domeniu. 
 De la curs , nu au lipsit nici demonstrațiile practice , precum simularea unui atac 
cibernetic, prin care participanților le -a fost testat nivelul de conștientizare asupra pericole lor 
pe care le reprezintă amenințările de acest fel. 
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Documentarul AGERPRES „România, drumul de la patimi la lumină” prezentat la România 
Film Festival - Roma 
 

Festivalul a debutat cu proiecția, în premieră, a documentarului „România, drumul de 
la patimi la lumină”, realizat de Agenția Națională de Presă AGERPRES, unul din partenerii 
media ai Festivalului. Filmul a fost prezentat de directorul general al agenției, Alexandru Giboi. 
Filmul este dedicat românilor care trăiesc departe de patrie și italienilor îndrăgostiți de 
tradițiile românești. 

De asemenea, la eveniment a fost prezentă și o parte din expoziția de fotografii din 
Arhiva istorică AGERPRES, cu imagini inedite din Bucureștiul interbelic dar și de după război, 
printre care fotografii ale Mariei Tănase cântând pe front în fața soldaților (1942), fotografii 
ale lui Constantin Tănase susținând un scheci pentru soldații români de pe frontul de răsărit 
(1942) sau imagini de la Revoluția din 1989.  
 

 
Imagine din documentarul „România, drumul de la patimi la lumină”, partea a III-a 

 
Arhiva Fotografică AGERPRES, la Muzeul Național Cotroceni între 14 septembrie și 14 
octombrie 2016 
 
 Imaginile alb-negru și color din arhiva fotografică AGERPRES sunt adevărate opere de 
artă, care au condus publicul vizitator spre o călătorie în timp, prin istoria României. 
 Agenția Națională de Presă AGERPRES a fost prezentă de-a lungul timpului, prin 
jurnaliștii și fotografii ei, la toate marile evenimente din istoria contemporană a României. 
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AGERPRES deține o vastă arhivă de fotografii, ce cuprinde milioane de imagini realizate din 
anul 1927 până astăzi. 
 Realizată în parteneriat cu Muzeul Național Controceni, expoziția a putut fi vizitată 
până pe 14 octombrie. Parteneriatul dintre Muzeul Național Cotroceni și Agenția Națională de 
Presă AGERPRES este unul de tradiție, concretizat de-a lungul timpului în promovarea 
reciprocă de imagine și colaborarea în cadrul unor proiecte expoziționale de excepție. 
  

 
 

Imagine de la expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES, ce a fost prezentă la Muzeul Național Cotroceni în 
perioada 14 septembrie – 14 octombrie 2016 

 
AGERPRES a lansat fluxul gratuit de știri în limba maghiară la 6 octombrie 2016 

 
 Fluxul se adresează publicațiilor în limba maghiară din România și de peste hotare, 
instituțiilor publice, precum și vorbitorilor nativi de limbă maghiară din întreaga lume, care 
doresc să fie la curent cu cele mai importante știri ale zilei din domeniile politică, economie, 
justiție, social, sci&tech, sănătate, externe, cultură, mediu, sport, lifestyle. 
 „Fluxul de știri în limba maghiară este un pas important în evoluția Agenției Naționale 
de Presă, AGERPRES definindu-se astfel, mai accentuat, drept agenție de presă cu public și 
importanță regionale”, a declarat directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi. 
 AGERPRES își continuă astfel misiunea de a informa prompt și obiectiv, oferind presei 
din România și de peste hotare posibilitatea de a se conecta în permanență la materiale 
jurnalistice echidistante și corecte. 
 Materialele de presă și comunicatele în limba maghiară pot fi trimise la adresa de e-
mail magyar@AGERPRES.ro. 
 
 

mailto:magyar@agerpres.ro
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Expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES și documentarul Descoperă România cu Peter 
Hurley la Festivalul Internațional de Film Documentar, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la 
Voroneț”  
 
 Filmul documentar „Descoperă România cu Peter Hurley” al Agenției Naționale de 
Presă AGERPRES a fost primit cu entuziasm la cea de-a 36-a ediție a Festivalului Internațional 
de Film, Diaporamă și Fotografie „Toamnă la Voroneț”, care se desfășoară la Gura Humorului. 
 Prima parte a documentarului realizat de Camelia Moise, jurnalist AGERPRES, a primit 
aprecierile publicului, dar și ale specialiștilor în film, care consideră că acesta reprezintă una 
dintre cele mai bune modalități de promovare a imaginii României. 
 „Filmul acesta ne face un serviciu cum nu ne putem imagina”, a afirmat actorul 
Vladimir Găitan. 
 Publicul din sala de spectacole a Casei de Cultură a Sindicatelor de la Gura Humorului l-
a aplaudat îndelung pe Peter Hurley, care, la finalul proiecției filmului, a avut o intervenție 
telefonică în direct cu participanții la festival. 
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Primii jurnaliști voluntari ai AGERPRES, înscriși în proiectul ReStart, au primit legitimațiile de 
presă 
 
 Studenți ai Facultății de Comunicare și Relații Internaționale de la Universitatea 
"Danubius" din Galați au primit, în luna octombrie, legitimațiile de presă prin care au devenit 
voluntari ai Agenției Naționale de Presă AGERPRES, în cadrul proiectului „ReStart - pentru un 
jurnalism de calitate”. 
 „AGERPRES își continuă misiunea de informare publică la cel mai înalt nivel profesional 
și continuă să sprijine mass-media din România într-un context dificil, pe care îl traversăm cu 
toții. Cel mai bine ar fi să îl depășim împreună cu bine. Pentru noi este foarte important ca 
Agenția Națională de Presă să fie un organism viu, deschis către viitor, iar viitorul sunt tinerii. 
Astfel, le urez bun venit primilor tineri jurnaliști voluntari ai AGERPRES”, a declarat directorul 
Agenției Naționale de Presă, Alexandru Giboi. 
 În cadrul evenimentului, Cristi Godinac, președintele Sindicatului Român al Jurnaliștilor 
MediaSind, a afirmat: „Îi felicit pe viitorii 'Doctor Honoris Causa', care vor primi legitimațiile 
ReStart. Avem nevoie de presă de calitate, adevărată, nu cancan, ceea ce înseamnă adevăr, 
curaj, libertate de exprimare. Diferența dintre un jurnalist și un publicist este mare. Mass-
media românească este o junglă. Aportul nostru, MediaSind și AGERPRES, constă în faptul că 
veți fi întâmpinați de cei mai buni profesioniști pentru a face materiale de calitate (articole de 
presă, fotografii, filme etc.), iar pe data de 3 mai, Ziua Internațională a Libertății de Exprimare, 
cele mai bune producții vor fi premiate și publicate pe site-urile AGERPRES și ale partenerilor 
săi”.  
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Documentarul AGERPRES „Descoperă România cu Peter Hurley”, difuzat în premieră la 
București la HyperFest 
 
 Documentarul AGERPRES „Descoperă România cu Peter Hurley” a fost difuzat 
duminică, 30 octombrie, în premieră la București, în cadrul celei de-a XV-a ediții a Festivalului 
Internațional de Film Studențesc - HyperFest. 
 Documentarul AGERPRES a rulat la Cinema EUROPA, intrarea fiind liberă. 
 Agenția Națională de Presă AGERPRES este partener media principal al festivalului 
HyperFest, care a reunit scurtmetraje și lungmetraje românești și internaționale din 22 de țări, 
organizat de Universitatea Hyperion, Paradox Film și Dinadins și s-a desfășurat pe parcursul a 
cinci zile, în perioada 26 — 30 octombrie 2016, la Cinema Europa. 

 
 
AGERPRES a lansat documentarul Medievalia la Săptămâna Arhivelor 
 
 Proiecția filmului documentar „Medievalia”, realizat de Agenția Națională de Presă 
AGERPRES, a deschis evenimentul de miercuri, 2 noiembrie 2016, al Arhivelor Naționale ale 
României, inclus în „Săptămâna Arhivelor”, ce a avut loc cu prilejul aniversării a 185 de ani de 
la înființarea instituției. 
 „Medievalia”, o producție a Redacției AGERPRES Video, prezintă, pe parcursul a 22 de 
minute, munca câtorva dintre membrii echipei - istorici, arhiviști, paleografi, doctoranzi - care 
au lucrat la digitizarea a peste 50.000 de documente anterioare anului 1600 păstrate în 
arhivele din țară. Acestea vor fi accesibile prin intermediul bazei de date - Arhiva Medievală a 
României. 
 AGERPRES a primit în acest context din partea directorului general al ANR, Ioan 
Drăgan, o diplomă de onoare. „Inițiativa pe care AGERPRES a avut-o de a ne pregăti un film în 
legătură cu accesul la arhive prin noile tehnologii ne-a surprins extrem de plăcut și le 
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mulțumim din inimă. N-a fost o chestiune premeditată între noi și asta ne bucură foarte mult”, 
a spus Ioan Drăgan.  
 

 
 

 
AGERPRES a lansat fluxul gratuit de știri ALEGERI PARLAMENTARE 2016 
 
 AGERPRES a lansat vineri, 11 noiembrie, fluxul special GRATUIT de știri ALEGERI 
PARLAMENTARE 2016, adresat presei și celor interesați de urmărirea procesului de alegere a 
viitorilor membri ai Camerei Deputaților și Senatului, desfășurarea campaniei electorale, 
derularea scrutinului, anunțarea rezultatelor votului și de formarea noului Legislativ. 
 Fluxul ALEGERI PARLAMENTARE 2016 conține știri la zi, interviuri realizate de jurnaliștii 
AGERPRES cu lideri ai formațiunilor politice, reportaje despre campania electorală, candidați și 
procesul electoral, precum și biografii, cronologii și documentare privind organizarea 
scrutinului. 

Totodată, fluxul special include o selecție a celor mai relevante articole de presă 
apărute în media din străinătate referitoare la alegerile din România.  
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Agenția Națională de Presă AGERPRES susține propunerea României la premiile OSCAR, 
filmul SIERANEVADA 
 
 SIERANEVADA a fost proiectat în prezența regizorului Cristi Puiu și a echipei, vineri, 18 
noiembrie, la Sala Epika, Grand Cinema & More – Băneasa Shopping City, evenimentul fiind 
urmat și de o sesiune de Q&A.  
 Printre cei care s-au bucurat de această proiecție specială au fost partenerii AGERPRES 
și MANDRAGORA, dar și personalități precum muzicianul Ovidiu Lipan Țăndărică și Ion 
Caramitru — directorul Teatrului Național București. 
 Înainte de începerea proiecției, Cristi Puiu a afirmat că are sentimentul că se află "între 
prieteni". "Cu AGERPRES (...) am sentimentul că sunt între prieteni, (...) iar faptul că au ales să 
sprijine filmul nostru e un compliment", a spus Puiu. 
 „Noi, de la AGERPRES, suntem foarte mândri că putem susține tot ce înseamnă un 
produs de calitate al României. Pentru noi, să fim alături de 'Sieranevada', un posibil câștigător 
al Premiului Oscar, este un lucru foarte important și, la fel cum încercăm să promovăm tot ce 
ține de evoluția României, așa am ajuns să facem și acest eveniment”, a declarat Alexandru 
Giboi. 
 La proiecție a fost prezentă o parte din echipa filmului, în care s-au regăsit 
producătoarea Anca Puiu și actrițele Ioana Crăciunescu, Ilona Brezoianu, Judith State, Ana 
Ciontea și Simona Ghiță. Vizionarea a fost urmată de un Q&A moderat de Andrei Giurgia — 
directorul Festivalului Serile Filmului Românesc de la Iași. 
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AGERPRES si KMG International au lansat proiectul editorial 160 ani de rafinare 
  
 Agenția Națională de Presă AGERPRES a derulat, în perioada 22 noiembrie – 16 
decembrie, în parteneriat cu KMG International, proiectul editorial intitulat „160 ani de 
rafinare”. Proiectul s-a desfășurat în contextul în care, anul viitor, în România se împlinesc 160 
de ani de când s-a procesat pentru prima dată petrol în rafinăria de la Râfov, de lângă Ploieşti, 
care a fost şi prima rafinărie din lume, fondată în anul 1857 de fraţii Teodor şi Marin 
Mehedinţeanu. 
 Astfel, au fost difuzate pe fluxul Știri Economice şi pe site-ul public www.agerpres.ro, 
materiale jurnalistice, știri, interviuri, reportaje și documentare, care au abordat, printre 
altele, subiecte privind istoricul rafinării în România, strategiile companiilor petroliere în 
sectorul de rafinare, problemele de mediu. De asemenea, au fost difuzate materiale și despre 
principalele rafinării din țară 
 

 
 
Premiere AGERPRES la ONU - primul Facebook Messenger NewsBot din România și 
documentarul „Tărâmul dintre ape” 
  
 Agenția Națională de Presă AGERPRES a lansat în premieră, miercuri, 30 noiembrie, la 
sediul ONU, în New York, primul Facebook Messenger NewsBot din România, AGERPRES 
NewsBot, precum și documentarul video „Tărâmul dintre ape” despre Delta Dunării. 
 La eveniment a fost prezentată și o parte din arhiva fotografică AGERPRES. Agenția 
Națională de Presă și Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite 
au organizat acest eveniment cu ocazia Zilei Naționale a României. 
 „Fotografiile selectate pentru această expoziție invită la a explora și a înțelege mai bine 
România și poporul român, prin istoria și acțiunile lor. La baza acestui proiect se află însuși 
idealul Națiunilor Unite, potrivit căruia cu cât ne cunoaștem mai bine unii pe alții, cu atât 
premisele coexistenței pașnice și ale eforturilor comune depuse pentru a aduce prosperitate 
sunt mai bune', a declarat ambasadorul României la ONU, Ion Jinga. 
 La rândul său, secretarul general adjunct al ONU, Jan Eliasson, și-a exprimat 
gratitudinea pentru contribuția AGERPRES la promovarea importanței cooperării 
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internaționale. „Suntem foarte recunoscători României și pentru contribuția AGERPRES în 
transmiterea mesajului privind indispensabilitatea cooperării internaționale de la ONU. (...) De 
asemenea, sunt impresionat de ceva în ultimii cinci-zece ani, iar asta este puterea imaginii. (...) 
Am observat o persoană, ministrul de Externe Mănescu, unul dintre predecesorii mei în 
calitate de președinte al Adunării Generale, el a prezidat cea de-a 22-a sesiune, eu am prezidat 
cea de-a 60-a sesiune, acum ceva ani. Și mai este și fotografia de acolo care arată un tânăr 
studiind ceva la prezidiu — acela sunt eu când eram președintele Adunării Generale, în 2005, 
în timpul discursului președintelui României. Deci, sunt foarte impresionat de documentarea 
voastră”, a afirmat Jan Eliasson. 
 Directorul general al AGERPRES, Alexandru Giboi, a vorbit cu această ocazie despre 
rolul mass-media de a consemna totul în beneficiul generațiilor viitoare. „Cum puteți vedea, 
avem istoria României, cu aspectele pozitive și cu cele negative. Acesta este rolul media, de a 
consemna totul și de a arăta generațiilor viitoare, pentru a ști foarte bine ce să repete, părțile 
bune, și ce să nu repete, să învețe din greșeli. (...) Am pornit acum 100 de ani, iar acum vom 
privi puțin spre viitor, poate peste 10 ani de acum înainte. Vă voi arăta un proiect AGERPRES. 
Se numește AGIL. AGIL este AGERPRES Innovation Lab. Acest laborator de inovații nu lucrează 
de foarte multă vreme și avem un produs, care este AGERPRES NewsBot. AGERPRES NewsBot 
vă ajută să accesați conținutul cel mai relevant despre România direct prin Facebook 
Messenger”, a explicat Alexandru Giboi. 
 AGERPRES NewsBot îi ajută pe utilizatorii de Facebook să identifice cele mai 
importante știri în limba engleză ale agenției, într-un mod ușor, interactiv și practic. Acesta 
poate fi accesat utilizând Facebook Messenger. 
 Documentarul video „Tărâmul dintre ape”, care a fost prezentat, de asemenea, în 
premieră la ONU, este un material care invită la o călătorie în Delta Dunării, într-o lume în care 
totul pare desprins din alte timpuri și unde încercarea vine dintr-o singură întrebare: ce mai 
poate fi salvat, conservat și dat mai departe? Acesta poate fi urmărit online pe pagina de 
Facebook AGERPRES VIDEO www.facebook.com/AGERPRESVIDEO/ și pe site-ul public 
www.agerpres.ro. 

http://www.agerpres.ro/
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ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES și documentarul „Tărâmul dintre ape” prezentate la 
recepțiile de Ziua Națională organizate de către misiunile diplomatice 
  
 ARHIVA FOTOGRAFICĂ AGERPRES a ajuns și la Washington, cu ocazia recepției de Ziua 
Națională, ce a avut loc la Ambasada României, la 1 decembrie. De asemenea, la recepția 
organizată de Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizația Națiunilor Unite, la New 
York, cu ocazia Zilei Naționale a României, AGERPRES a prezentat documentarul video 
„Tărâmul dintre ape”.                 
ARHIVA FOTOGRAFICĂ a fost admirată de numeroși membri ai comunității românești din 
Washington, prezenți la eveniment. Imaginile expuse ilustrează cele mai importante momente 
din relațiile româno-americane, precum și viața cultural-artistică, socială, sportivă și politică a 
țării. La Washington, DC, a fost expusă și o selecție a celor mai bune fotografii ale anilor 2015 
și 2016.  
 La evenimentul de la New York, unde a fost proiectat documentarul AGERPRES 
„Tărâmul dintre ape”, au fost prezenți Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, Președintele 
Adunării Generale a ONU, Peter Thomson, ambasadori, diplomaţi, înalți oficiali ONU, precum 
și funcționari internaţionali români din cadrul organizației. 

 
 
Documentarul video  „Tărâmul dintre ape”, prezentat la Columbia University 
 
 AGERPRES a prezentat documentarul video "Tărâmul dintre ape", studenților și 
profesorilor din cadrul Universității Columbia, New York, SUA, la 7 decembrie 2016.  
 Evenimentul s-a desfășurat în prezența profesorilor: Alan H. Timberlake, directorul 
Centrului pentru Europa de Est și Centrală și director adjunct pentru Programă Umanistă, 
Institutul Harriman, Universitatea Columbia, Mona Momescu, șefa Catedrei Nicolae Iorga 
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pentru Limbă și Cultură Română, Centrul pentru Europa de Est și Centrală, Universitatea 
Columbia și Valentina Izmirlieva, profesor asociat de limbi slave, Centrul pentru Europa de Est 
și Centrală, Universitatea Columbia. 

 

 
 

Documentarul AGERPRES „Descoperă România cu Peter Hurley”, la Cinema Muzeul 
Țăranului 
 
 Documentarul „Descoperă România cu Peter Hurley”, realizat de redacția Video a 
AGERPRES, a fost difuzat la Cinema Muzeul Țăranului la data de 12 decembrie și la data de 13 
decembrie. 
 După 15 ani lucrați în publicitate, timp în care a promovat tot felul de bunuri către 
români, irlandezul Peter Hurley, stabilit în țara noastră, a hotărât să promoveze românilor 
bunul numit România. Irlandezul a plecat în 2012, pe jos, de la Săpânța până la Muzeul 
Țăranului Român din Capitală. A scris mai apoi o carte despre oamenii care l-au primit fără să-i 
ceară nimic în schimb. În drumul său, pas cu pas, Peter Hurley descoperă ce înseamnă 
România reală. La finalul proiecției de luni, 12 decembrie, publicul a avut ocazia să participe la 
o sesiune de Q&A cu Peter Hurley, precum și cu producătorul documentarului, Camelia Moise.  
 Documentarul „Descoperă România cu Peter Hurley” a fost prezentat în cadrul primei 
ediții a Festivalului de Film Românesc în China, desfășurat la Beijing, Shanghai și Xi'an în 
perioada 14 — 24 noiembrie, în organizarea Institutului Cultural Român (ICR). 
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AGERPRES a lansat filmul documentar „Cu drag, Cristian din Cristian” – 24 decembrie 2016 
 

O poveste de Crăciun care nu se spune la gura sobei, ci se scrie cu litere de-o șchioapă. 
O poveste care se rostogolește, ca un bulgăre de zăpadă, de la o inimă, la alta și... poate să 
facă minuni. O poveste despre familie, puterea dragostei și libertatea speranței. 

  
Documentarul video „Cu drag, Cristian din Cristian” poate fi vizionat pe pagina de 

Facebook a agenției , precum și pe canalul YouTube. 
 
 În anul 2016, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a încheiat 130 de 
acorduri naționale și internaționale, cele mai importante dintre acestea fiind:  
 
- Acordul încheiat cu Muzeul Național de Istorie a României – prin intermediul căruia, în 
perioada 24 mai – 31 iulie 2016, au fost prezentate publicului bucureștean 65 de imagini din 
arhiva de fotografie a agenției. 
- Acordul încheiat cu Muzeul Național Cotroceni – prin acest acord de parteneriat media, 
AGERPRES a expus în perioada 14 septembrie – 14 octombrie o parte din arhiva sa de 
fotografie istorică; 
- Acordul încheiat cu ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti – prin acest acord 
de promovare reciprocă a imaginii, AGERPRES a devenit partener media al evenimentului 
„Spotlight – Festivalul Luminii”. 
- Acordul încheiat cu Asociația Studenților Jurnaliști din Iași – prin acest acord de parteneriat 
media, AGERPRES a organizat la Iași expoziția ARHIVEI FOTOGRAFICE AGERPRES, iar filmele de 
promovare ale agenției au fost difuzate în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc; 
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- Acordul încheiat cu Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securtitate Cibernetică 
CERT-RO – prin intermediul căruia au fost realizate două cursuri de pregătire a jurnaliștilor din 
presa centrală, precum și a jurnaliștilor AGERPRES, în domeniul securității cibernetice.  
- Acordul încheiat cu Ambasada Franței în România – pentru promovarea evenimentelor 
culturale legate de Ziua Națională a Franței.  
- Acordul încheiat cu Sindicatul Român al al Jurnaliștilor MediaSind – pentru promovarea 
proiectului „ReStart - pentru un jurnalism de calitate”, prin care studenți ai Facultății de 
Comunicare și Relații Internaționale de la Universitatea "Danubius" din Galați au devenit 
voluntari ai Agenției Naționale de Presă.  
- Acordul încheiat cu Asociația Curtea Veche – prin acest acord a fost promovată campania 
asociației „Cărțile Copilăriei”, o inițiativă educațională alternativă care urmărește facilitarea 
accesului la carte pentru copii cu vârste cuprinse între 7-14 ani înscriși în învățământul primar 
și gimnazial din România; 
-  Acordul încheiat cu Fundația HOSPICE Casa Speranței – organizația neguvernamentală 
HOSPICE Casa Speranței are ca obiectiv îmbunătățirea calității vieții pacienților și familiilor 
acestora atunci când se confruntă cu problemele unei boli incurabile, prin îngrijirea paliativă; 
- Acordul încheiat cu Asociația Special Olympics – asociația contribuie la integrarea socială a 
persoanelor cu dizabilităţi intelectuale prin intermediul programelor de pregătire şi al 
evenimentelor competiționale, organizate pe tot parcursul anului la nivel national. 
 De asemenea, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale a promovat prin 
parteneriatele sale și evenimente culturale ale Operei Române Bucureşti, Operei Naţionale 
Timişoara, Institutului Cultural Român, Asociaţia Centrul Educaţional pentru Tineret 
Sighişoara, conferinţele internaţionale: Smart Connected Future City (organizator: Mobile 
Media Company), Smart Cities (organizator: Via Expo Bulgaria) sau activităţi şi competiţii 
sportive organizate de Federaţia Română de Tenis, Federaţia Română de Fotbal, Comitetul 
Olimpic Sportiv Român.  
 Totodată, în anul 2016, pentru promovarea evenimentelor agenției, dar și pentru 
evenimentele organizate Biroul Comunicare, Branding și Relații Comunicare s-a ocupat și de 
editarea grafică a materialelor de promovare (mape, broșuri, roll-up-uri, machete etc.).  De 
asemenea, pe tot parcursul anului 2016, Biroul Comunicare, Branding și Relații Internaționale 
a actualizat conținut website-ului Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE), dar și 
pagina oficială de Facebook a asociației.  
 
Obiectivele Biroului Comunicare, Branding și Relații Internaționale pentru anul 2017 
 
 În anul 2017, Biroul Comunicare, Branding și Relații Comunicare își propune: 
organizarea și promovarea evenimentelor AGERPRES, promovarea ARHIVEI FOTOGRAFICE 
AGERPRES, promovarea robotului de știri AGERPRES, promovarea proiectelor editoriale ale 
agenției, creșterea vizibilității agenției prin încheierea de noi parteneriate media pe plan 
intern și extern.  
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Biroul de Analiză și Prognoză 

 
1. – Context general: 

-Presa tradițională (scrisă/tipărită) este într-o evidentă tendință descrescătoare și 
există acum în format specializat (publicații de nisă) – ex: Ziarul Financiar, Elle, Automarket 
etc, sau publicații generaliste locale/regionale- ex: Jurnalul de Argeș, Monitorul de Bacău, Ziua 
de Cluj etc. Audiența publicațiilor tipărite este mică, dar s-a ajuns la un relativ echilibru după 
prăbușirea tirajelor în perioada 2007/2008  prezent. De asemenea, bugetele de publicitate 
alocate publicațiilor tipărite sunt mici și sunt în linie cu audiența scăzută a acestui segment de 
presă. Observație: marea majoritate a publicațiilor tipărite au și versiuni online. 

-Presa online - se poate observa o creștere și o diversificare a segmentului online astfel 
încât există deja o tendință consolidată de trecere a știrilor/informațiilor din formatul 
tradițional/scris în online. La baza acestei evoluții, stă atât elementul tehnologic(dezvoltarea 
rețelei de internet, comunicațiile mobile etc.), cât și tendința naturală de acces facil la 
informație și divertisment. Presa online beneficiază de rapiditatea informației, diversitate, 
precum și de formule alternative de prezentare (desktop, laptop, telefon/tabletă-aplicații 
mobile).  

De asemenea, mediul online este deosebit de accesibil și pentru diferite alte tipuri de 
informații/comunicări (blog, rețele de socializare, tv-online, radio-online etc.). Audiența presei 
online este mare și în creștere constantă, iar bugetele de publicitate alocate sunt corelate cu 
audiența. Totuși, concurența este foarte mare în acest segment de presă și creează o presiune 
constantă asupra furnizorilor de presă/conținut. 

-Presa radio-tv este stabilizată, nu au mai apărut posturi/stații noi de radio/televiziune. 
Audiența este într-o creștere constantă și confirmă tendința generală de transfer a nevoilor și 
obiceiurilor de informare dinspre presa tradițională/scrisă către mediul radio/tv/online. 
Bugetele de publicitate alocate sunt mari și sunt justificate de audiența acestui segment de 
presă. Observaâie: toate posturile/stațiile radio-tv au corespondent online. 
 
Evolutia AGERPRES, trafic și audiență în 2016 
 

Agenția Națională de Presă AGERPRES a avut un început de an în scădere în privința 
traficului și al audienței, dar acest lucru poate fi privit relativ, având în vedere reluarea 
activităților în economie și societate după perioada sărbătorilor de iarnă. Observație: 
măsuratoarea SATI este conformă cu înscrierea AGERPRES în categoria site-urilor de ȘTIRI ȘI 
ANALIZE. 
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În expunerea de mai jos se poate vedea evoluția traficului și a audienței AGERPRES în 

perioada ianuarie 2016 – decembrie 2016. Media lunară de trafic a agentiei pentru anul 2016 
a fost de 4.260.090 afișări, respectiv 1.163.762 clienți unici. 
 
 Graficul de trafic pentru perioada 01.2016 – 12.2016 este prezentat mai jos. 
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În ceea ce privește rezultatul audienței pentru anul 2016, acesta este prezentată mai 
jos, respectiv - media VPS/trimestru, puncte de audiență/trimestru indicator geografic (urban-
rural) și indicator de gen (masculin-feminin);  

Grafic conform SATI – criteriu VPS (mii) în perioada dec. 2015 – noiembrie 2016, 
respectiv trim. IV 2015 – trim III 2016; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafic conform SATI – criteriu VPS (procent), respectiv puncte audiență, în perioada 

dec. 2015 – noiembrie 2016 (trim. IV 2015 – trim III 2016); 
 

 
Observație: metodologia SATI prevede măsurarea audienței pe săptămână raportată la 

trimestru. 
 Grafic de audiență 2016 - indicator geografic (urban-rural) , conform SATI. 
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Grafic de audienta 2016, indicator de gen (masculin-feminin), conform SATI 
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În continuare, prezentăm traficul și audiența AGERPRES - trimestre 2016: 
Graficul de trafic – sapt. 1-13 / trimestrul I 2016, conform SATI 

 
Grafic de audiență (comparativ) trim IV 2015 / trim I 2016, conform SATI Media VPS 

(mii); 

 
Observație: metodologia SATI prevede măsurarea audienței pe săptămână raportat la 

trimestru; 
Graficul de trafic – sapt, 14-26 / trimestrul II 2016, conform SATI 
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Grafic de audiență (comparativ) trim I 2016 / trim II 2016, conform SATI Media VPS (mii); 
 

 
 
Observație: metodologia SATI prevede măsurarea audienței pe săptămâna raportat la 
trimestru; 
       
Graficul de trafic – sapt, 27-39 / trimestrul III 2016, conform SATI 

 
Grafic de audiență (comparativ) trim II 2016 / trim III 2016, conform SATI Media VPS 

(mii); 
 

 
Observație: metodologia SATI prevede măsurarea audienței pe săptămâna raportat la 
trimestru; 
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Graficul de trafic – sapt, 40-52 / trimestrul IV 2016, conform SATI 

 
 
Grafic de audiență (comparativ) trim III 2016 / trim IV 2016, conform SATI Media VPS (mii); 

 

 
 
*Realizat pe baza ultimei raportări SATI, respectiv 20.02.2017  
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Direcţia Tehnică – Logistică 
 

Principalele atribuţii ale Direcţiei Tehnică - Logistică sunt: 
- realizează, întreține și administrează sistemul informatic și de comunicații; 
- elaborează strategia de dezvoltare - din punct de vedere tehnic și I.T. - pe diferite 

domenii de activitate, în funcție de necesități; 
- stabilește politicile de securitate la nivelul rețelei de calculatoare, a echipamentelor 

de tip server și a aplicațiilor informatice; 
- elaborează „Programul anual al achiziţiilor publice”; 
- realizează achiziţiile de bunuri, servicii, lucrări necesare bunei funcţionări a agenţiei; 
- supraveghează folosirea rațională a mijloacelor de transport ce deservesc instituția; 
- administrează imobilele aflate în folosință. 

 
Activitatea I.T. 
 
În anul 2016 a continuat programul de dezvoltare IT început în anii anteriori, bazat pe 

nevoile mereu în creștere ale agenției, atât la nivel hardware, cât şi software, care au permis 
ca AGERPRES să se afle la un nivel de dotare similar cu cel al agențiilor naționale de presă din 
țările Uniunii Europene. 
 

Printre principalele realizări ale anului 2016, enumerăm: 
 
• Dezvoltarea consolei jurnalistice de editare şi transmisie a ştirilor prin 
implementarea fluxului în limba maghiară, introdus ca proiect editorial în anul 2016; 
 
•  Integrarea unor noi module care oferă posibilitatea de editare și structurare a 
informației după anumite criterii și salvarea acesteia în baza de date, principalele beneficii 
fiind: 

- diversificarea serviciilor oferite de agenție; 
- simplificarea activității editoriale; 

 
• Crearea de widgeturi speciale pentru diverse evenimente (Alegeri Locale 2016, 
Alegeri Parlamentare 2016, Euro 2016, Jocurile Olimpice 2016); 
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• Implementarea unui modul de comunicare-chat integrat cu Facebook (messenger 
bot) pentru a uşura căutarea ştirilor din siteul public al AGERPRES pe baza de cuvinte-cheie; 
 
• Continuarea colaborării cu NewsRepublic (agregator de ştiri) prin integrarea unui 
modul de ştiri AGERPRES în aplicaţia Blinkfeed, disponibil atât pentru sistemul de operare 
Android cât şi iOS ceea ce facilitează utilizatorilor de smartphone-uri şi tablete accesul la 
informaţia furnizată de agenţia noastră: 
 
 

 
 
• crearea pe site-ul www.agerpres.ro a paginii speciale pentru limba maghiară: 

http://www.agerpres.ro/
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• Optimizarea conexiunilor de acces la internet (atât cea principală, cât și cea de back-
up) pentru a permite o difuzare sigură și garantată a tuturor produselor noastre (știri, 
fotografii, video, rapoarte de monitorizare a presei) către beneficiari și un acces rapid al 
vizitatorilor la site-ul agenției. În acest mod, AGERPRES este prezentă non-stop în mediul on-
line. 
 
• Eficientizarea sistemului de telecomunicații mobile prin: 
- achiziționarea  în continuare  a unor terminale care să permită conectarea la internet pentru 
transfer de date, accesarea paginilor WEB şi a serviciilor de poștă electronică; 
- stabilirea unor tipuri de abonamente care să permită viteze crescute de transfer de date şi 
acoperire 4G la nivel naţional cât mai extinsă. 
 
• Activități permanente și susținute de management și întreținere hardware și 
software pentru servere, sisteme de stocare, sisteme de back-up, switchuri etc: 
- realizare de back-up zilnic (incremental) și lunar (complet) pentru: 
 serverul de www, aplicații jurnalistice, monitoring, fișiere foto; 
 server mail; 
 serverul baza de date (MYSQL); 
- Instalarea ultimelor versiuni de soft. 
 
• Activități programate de întreținere hardware și software pentru echipamente I.T. 
(sisteme de stocare, stații de lucru, calculatoare portabile, imprimante, cablare rețea internă, 
telefoane mobile, etc). 
 
• Suport tehnic permanent pentru redactorii AGERPRES: 
- S-au rezolvat prin intermediul conexiunilor remote (acces la distanta) diverse probleme 
întâmpinate de utilizatorii computerelor portabile ale agenției (corespondenții județeni) - 
disfuncționalități ale aplicației jurnalistice, mail, devirusări, instalări de programe etc. 
 
• Suport tehnic pentru redactorii acreditați la diverse evenimente de importanță 
națională sau internațională. 
 
• Implementarea protocolului https care asigură un canal de comunicatie privat între 
server-ul de WEB si browser-ul clientului și totodată asigură clientii cã serverul la care sunt 
conectați este cel adevărat. Pentru aceasta se foloseste certificatul SSL (Secure Sockets Layer) 
care este un certificat semnat digital. 
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Trebuie menţionat că, în anul 2016 ne-am confruntat cu probleme legate de numărul 
insuficient de personal cu pregătire IT, generate de plecarea angajaţilor datorită salariului 
nesatisfăcător, sau ieşirii la pensie. 

În prezent, activitatea IT este acoperită de trei persoane, care lucrează în schimburi şi 
care fac faţă cu greu acoperirii tuturor problemelor care apar, cu atât mai mult cu cât numărul 
de echipamente (staţii de lucru, calculatoare portabile, imprimante, servere, routere), de 
utilizatori şi de aplicaţii specifice sunt în creştere. Numai prin intermediul modulului dedicat 
Help Desk au fost semnalate și rezolvate de către personalul tehnic propriu, peste 950 de 
probleme tehnice (disfuncționalității ale aplicației jurnalistice, aplicaţiei de e-mail, defectări 
ale laptopurilor, imprimantelor, stațiilor de lucru etc), la care se adaugă cele semnalate 
personal, telefonic sau pe e-mail. 

În anul 2016 au fost organizate trei concursuri pentru ocuparea locurilor vacante, dar 
participarea la concursuri a fost redusă, fiind angajate doar două persoane. 

 
Activitatea compartimentului specializat de achiziţii publice 

 
Achizițiile de bunuri, servicii sau lucrări s-au efectuat cu respectarea actelor normative 

specifice care reglementează achiziţiile publice și a principiilor fundamentale care stau la baza 
atribuirii contractului de achiziție publică (liberă concurență, eficiența utilizării fondurilor 
publice, transparența, tratamentul egal, confidențialitatea), în baza Programului anual al 
achiziţiilor publice. 

În anul 2016, activitatea desfășurată de către personalul Serviciului Logistic privind 
achizițiile publice a fost auditată de auditorul intern, iar achizițiile a căror valoare a depășit 
20.000 LEI (cu T.V.A. inclusă), au fost monitorizate de către controlorii delegați ai Ministerului 
Finanțelor Publice. 

De asemenea, în urma controlului efectuat de controlorii Curții de Conturi a României 
nu s-au constatat neregularități privind achizițiile publice desfășurate de către AGERPRES, în 
calitate de autoritate contractantă. 

În vederea transparentizării achiziţiilor publice, AGERPRES a iniţiat în 2016 un număr 
de 745 achiziţii prin intermediul SEAP, faţă de 457 achiziţii în anul 2015. 

Ca urmare a creşterii solicitărilor compartimentelor funcţionale şi a modificării 
legislaţiei privind achiziţiile publice, s-a constatat că numărul de personal este insuficient 
pentru realizarea achiziţiilor în ritmul solicitat de compartimentele instituţiei, fiind necesară 
suplimentarea schemei cu personal specializat, conform art.2 alin(1) din H.G. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice. 
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Activitatea de transport 
 
Din punct de vedere al activităţii de transport Direcția Tehnică - Logistică are ca 

responsabilitate asigurarea parcului auto necesar realizării obiectivelor agenţiei (culegerea 
informațiilor, a imaginilor foto și video de presă pentru informarea în masă, în țară și în 
străinătate, a diferitelor categorii de beneficiari). 

În prezent, Agenția Națională de Presă AGERPRES dispune de un parc auto propriu, 
stabilit potrivit legislației in vigoare, compus din 10 autoturisme, din care 3 autoturisme sunt 
achiziţionate în anul 2007, iar restul după anul 2014 şi care îndeplinesc condiţiile de siguranţă 
rutieră. 

Aceste autoturisme sunt folosite intensiv, în regim de permanență, conform 
procedurilor operaționale stabilite prin Sistemul de Management Integrat. 

Aşa cum s-a observat în practică, activitatea AGERPRES necesită deplasări frecvente, în 
Bucureşti şi în ţară, ale personalului de specialitate şi ale echipamentelor folosite. 

Această situaţie duce la nevoia extinderii parcului auto prin achiziţionarea unor 
autoturisme cu capacitate şi putere a motorului mai mari, care să permită şi deplasări pe 
teren accidentat. 

Mai mult decât atât, lipsa unui parc auto potrivit nevoilor, pe care AGERPRES le are 
pentru realizarea misiunii, ar putea duce la deficienţe in desfăşurarea activităţii şi la 
imposibilitatea menţinerii standardelor de calitate ale Agenţiei Naţionale de Presă a statului 
român la nivelul celorlalte agenţii de presă europene. 

În acest sens, AGERPRES ar avea nevoie de un microbuz, dar conform legislaţiei în 
vigoare se interzice autoritatilor și institutiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de 
subordonare, să achiziţioneze autoturisme cu capacitate cilindrică mai mare de 1.600 cm3 şi al 
căror preţ este mai mare decât contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro, inclusiv T.V.A. 
(O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea 
unor masuri financiar-fiscale). 

Totodată, pentru realizarea activităţilor specifice de culegere a informaţiilor şi 
fotografiilor de presă, desfăşurate de instituţia noatră, consumul mediu normat de carburanţi 
este de 150 litri/lună/autoturism (H.G. nr. 389/2003 privind normarea parcului auto pentru 
activitatea specifică a Agenţiei Naţionale de Presă "AGERPRES", coroborat cu O.U.G. nr. 
55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice), consum considerat 
insuficient din experienţa de până acum. 
 

Tot în anul 2016 s-a desfăşurat auditul anual de supraveghere pentru sistemul integrat 
de management calitate - mediu - sănătate implementat în cadrul Agenției Națională de Presă 
AGERPRES, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 si OHSAS 
18001:2007. 
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Sistemele de management certificate garantează astfel bunele servicii oferite de AGERPRES 
clienților săi, calitatea acestor servicii, grija față de client, dar și față de mediul înconjurător, 
de sănătatea și securitatea angajaților. 

Trebuie menționat, că reușita acestui audit este rezultatul efortului conjugat al 
managementului agenției și al tuturor angajaților, care prin profesionalismul lor au contribuit 
la realizarea cu succes a acestui proiect. 
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Direcţia Resurse Umane – Salarizare 

 
Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din 

cadrul oricărei instituţii, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, 
financiare şi informaţionale. 

Resursele umane reprezintă cea mai importantă investiţie a unei organizaţii. 
Având ca fundament al întregii activităţii acest principiu de bază, Direcţia Resurse 

Umane - Salarizare s-a concentrat şi în anul 2016 pe aprecierea factorului uman ca o resursă 
vitală, corelând, într-o manieră integrată, politica privind resursele umane cu misiunea şi 
strategia agenţiei.  

Obiectivele urmărite de colectivul Direcţiei Resurse Umane - Salarizare au fost: 
- creşterea eficienţei şi eficacităţii personalului; 
- reducerea  fluctuaţiei personalului; 
- creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor; 
- creşterea capacităţii de inovare, rezolvare a problemelor şi modernizare a agenţiei. 

Direcţia Resurse Umane - Salarizare a pus accentul şi în anul 2016 pe angajarea de 
oameni competenţi, tineri, cu reale aptitudini pentru activitatea specifică unei agenţii de 
presă.  
 Au fost organizate 52 de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante sau 
temporar vacante şi 32 de examene de promovare, cu respectarea Regulamentului-Cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice. 

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

Componenta formare profesională constituie una din axele prioritare de dezvoltare a 
resurselor umane.  

Obiectivele în domeniul pregătirii profesionale în anul 2016 au vizat:  
- dezvoltarea unei organizaţii flexibilă şi dinamică, capabilă să răspundă obiectivelor 
strategice; 
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- elaborarea unor programe de instruire şi formare profesională care să cuprindă toate 
formele de dezvoltare a unor competenţe profesionale (formale, non-formale, informale); 
- elaborarea unor programe de dezvoltare a aptitudinilor manageriale destinate 
conducătorilor de compartimente pentru familiarizarea acestora cu cele mai noi metode şi 
tehnici de conducere, cât şi o înţelegere mai bună a rolului şi responsabilităţilor pe care le au. 

Formarea continuă sau perfecţionarea resurselor umane, condiţie esenţială pentru 
reuşita angajaţilor în activitatea profesională, menţinerea eficacităţii lor şi creşterea şanselor 
de mobilitate, a stat în atenţia Direcţiei Resurse Umane - Salarizare şi în anul 2016. 

Astfel, 56 de angajaţi ai instituţiei, în anul 2016, au urmat cursuri de perfecţionare 
profesională organizate de instituţii de prestigiu în următoarele domenii: jurnalism, limbi 
străine, Digital PR, social media, management, financiar, achiziţii publice, resurse umane, 
gestionarea deşeurilor, acordarea primului ajutor de bază.   

În privinţa salarizării, începând cu luna august 2016, salariaţii au beneficiat de un 
cuantum al salariului de bază stabilit la nivel maxim pentru fiecare funcţie, grad/treaptă, 
gradaţie. Cu toate acestea veniturile salariale ale majorităţii personalului din redacţii au scăzut 
în medie cu peste 25% 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. 

Măsurile de construcţie bugetară adoptate la nivel naţional care restricţionează plata 
orelor suplimentare sunt de natură să provoace perturbări importante ale activităţii instituţiei 
care, prin specificul său de a acoperi mediatic toate evenimentele şi manifestările de 
importanţă naţională din ţară şi străinătate, desfăşoară o activitate în flux continuu, 24/24, 
inclusiv sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale. 
 Compensarea muncii prestate suplimentar de personalul redacţional prin ore libere 
plătite în următoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea acesteia, conform art. 122 
alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, a devenit aproape imposibilă fără a perturba activitatea redacţiilor.  

La data de 31 decembrie 2016 Agenţia Naţională de Presă AGERPRES avea ocupate 316 
de posturi, dintre care 278 posturi de studii superioare şi 38 posturi de studii medii. 

Din punct de vedere a repartizării personalului pe activităţi, personalul redacţional şi 
tehnic redacţional reprezenta 78% din totalul posturilor ocupate (248 de salariaţi).  
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Personalul agenţiei este un personal relativ tânăr dacă luăm în considerare faptul că 

60% 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.  
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Personalul agenţiei era format la data de 31 decembrie 2015 din 184 femei (58%) şi 
132 bărbaţi (42%). 
  

La data de 31 decembrie 2016 ponderea posturilor de conducere în totalul posturilor 
din AGERPRES era de 11%. 

Pe baza unei planificări raţionale a resurselor umane şi pe baza cadrului legal oferit de 
Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Preasă AGERPRES, 
cu modificările şi completarile ulterioare şi Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare 
a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, AGERPRES a urmărit 
şi în anul 2015 atragerea şi menţinerea de personal care să corespundă la cel mai înalt grad 
cerinţelor unei agenţii moderne de presă. 

 
În activitatea de recrutare a personalului principiile de bază aplicate de Direcţia 

Resurse Umane - Salarizare au urmărit: 
- competiţia deschisă, prin accesul liber de participare la concurs sau examen a oricărei 

persoane care îndeplinea condiţiile cerute de lege pentru ocuparea postului vacant; 
- selecţia în funcţie de competenţa psihosocioprofesională, prin stabilirea persoanelor 

admise pentru ocuparea posturilor vacante exclusiv pe baza rezultatelor obţinute; 
- asigurarea transparenţei prin punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a 

informaţiilor referitoare la modul de desfăşurare a concursului; 
- garantarea şanselor egale pentru toţi candidaţii prin aplicarea în mod 

nediscriminatoriu, a unor criterii de selecţie clar definite, astfel încât orice candidat să 
aibă şanse egale la ocuparea postului respectiv. 

  
Alte activităţi importante ale Direcţiei Resurse Umane - Salarizare au privit gestionarea 

dosarelor de personal, organizarea muncii şi salarizarea personalului agenţiei. Putem 
menţiona dintre acestea: întocmirea proiectului de stat de funcţii, întocmirea de proiecte de 
buget cu privire la cheltuielile de personal, gestionarea bazelor de date, întocmirea 
contractelor individuale de muncă precum şi a actelor adiţionale ale acestora, întocmirea 
actelor necesare pentru evaluarea performanţelor profesionale ale salariaţilor, actualizarea 
fişelor de post pentru posturile existente, înregistrarea modificărilor din contractele 
individuale de muncă în aplicaţia REVISAL, urmărirea completării în condiţiile şi termenele 
prevăzute de lege a declaraţiilor de avere şi de interese de către personalul de conducere, 
întocmirea statelor de plată, 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 

lnk:REG%20GUV%201000286%202011%200
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contractelor de asigurare ale salariaţilor la casele de sănătate, eliberarea sau reţinerea, la 
încetarea raporturilor de muncă, a legitimaţiilor de serviciu etc. 
 

Printre obiectivele principale ale Direcţiei Resurse Umane - Salarizare se regăsesc, 
pentru anul 2017, preocuparea susţinută de concentrare a capacităţilor şi eforturilor 
individuale în vederea realizării eficiente a obiectivelor agenţiei, precum şi continuarea 
aplicarii unor programe recrutare şi de formare şi perfecţionare profesională în scopul 
pregătirii salariaţilor pentru evoluţia viitoare a agenţiei şi atingerea unui maxim de 
performanţă în realizarea muncii lor. 
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Direcţia Financiară 

 
    Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a întocmit, în conformitate cu Legea  

contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare şi a Legii 
finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare următoarele 
situaţii financiare : 

  Execuţia bugetară la 31 decembrie 2016; 

  Bilanţul contabil la 31 decembrie 2016; 

  Creanţe şi datorii la 31 decembrie 2016. 

 Întocmirea și depunerea situaţiilor financiare la 31 decembrie 2016, precum şi Contul de 
Executie Bugetară la finele anului 2016, specifice modului de finanţare al AGERPRES, prevăzut 
la art. 25 din Legea nr.19 / 2003 privind organizarea și functionarea AGERPRES, cu modificările 
și completarile ulterioare, s-au efectuat cu respectarea Normelor Metodologice aprobate 
prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 191 / 2017.  

 Bilanţul contabil s-a întocmit pe baza balanţei de verificare sintetice si analitice întocmite 
la 31.12.2016 şi a registrului-inventar în care sunt evidenţiate rezultatele inventarierii anuale a 
elementelor de activ şi de pasiv. 

EXECUŢIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2016 

         Pentru anul 2016, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a avut aprobat - în baza Legii 
nr.  339 / 2015 - un buget în sumă totala de 23.130 mii lei, la Capitolul 67 «Cultură, recreere 
și religie» Subcap. 50 «Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei», din care la :  

-  Cap. 6701   -  buget de stat     – suma de 20.130 mii lei; 
-  Cap. 6710   -  venituri proprii – suma de  3.000 mii lei. 

 La rectificarea bugetară, conform OG. nr. 14/2016, prevederile bugetare ale AGERPRES  
au rămas nemodificate fata de cele aprobate initial, respectiv 20.130 mii lei, Veniturile proprii 
ale AGERPRES, au fost majorate cu suma de 100 mii lei (de la 3.000 mii lei la 3.100 mii lei). În 
cadrul finantarii cheltuielilor din venituri proprii, s-a majorat corespunzator, Titlul Cheltuieli de 
Capital, cu suma de 100 mii lei. 
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          La rectificarea bugetară, conform OUG nr. 86 / 2016, au fost majorate prevederile 
bugetare la partea de Venituri, cu suma de 16 mii lei, la Donații si Sponsorizări și în mod 
corespunzator, la partea de Cheltuieli au fost majorate prevederile bugetare la Titlul Bunuri și 
Servicii, cu suma de 16 mii lei . 

Obiectivele AGERPRES sunt centralizate în Programul ”Culegerea, prelucrarea şi 
transmiterea informaţiei şi fotografiei de presă”. Acestea au vizat în anul 2016: 

1. Creşterea gradului de informare asupra evenimentelor interne şi internaţionale; 
2. Asigurarea culegerii, redactării şi transmiterii ştirilor şi fotografiilor de presă pentru 

transmiterea promptă de ştiri corecte şi profesionist redactate; 
3. Continuarea proiectelor de susţinere a accesului liber şi neîngrădit la informare a 

opiniei publice (fluxuri de informaţii gratuite, activităţi de promovare a imaginii 
României în lume, parteneriate media); 

4. Infiintarea noii Redactii Video; 
5. Dezvoltarea de noi servicii media pe suport electronic, multimedia, audio, video;  
6. Imbunatatirea si diversificarea continutului materialelor de presa prin promovarea 

de proiecte jurnalistice din domenii de larg interes, ce includ materiale video, 
fotoreportaje si videoreportaje cu diferite teme in Bucuresti si in tara; 

7. Dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor agenţiilor de presă europene; 
8. Creşterea numarului de client / utilizatori şi a încasărilor din vânzarea produselor 

AGERPRES, pentru realizarea veniturilor proprii programate prin buget; 
9. Extinderea zonei de acoperire şi cooperare în domeniul fotografiei şi textului de 

presă; 
10. Imbunătățirea fluxului de informatii AGERPRES în limba engleză prin transmiterea 

de știri, reportaje, interviuri care să arate imaginea obiectivă a realități românești;  
11.  Crearea fluxului de știri în limba maghiară, destinat publicatiilor si populatiei de 

etnie maghiara de pe teritoriul tarii noastre; 
12.  Imbunatatirea imaginii agentiei si cresterea vizibilitatii AGERPRES, prin dezvoltarea  

parteneriatelor media, atat in plan national cat si international. 
 

                   Finanţarea cheltuielilor curente şi de investiţii ale AGERPRES, în anul 2016, s-a 
realizat  în procent de 85,2 % de la  bugetul de stat, şi în procent de 14,8 %  din venituri 
proprii. 
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      A.    La Cap.67.01 “Cultura, recreere si religie”,Subcap.50 « Alte servicii in domeniul culturii, 
recreerii si religiei » - Sume alocate de la bugetul de stat-,    AGERPRES a avut deschise până la 
finele anului 2016 , credite bugetare  în valoare totala de 20.130.000 lei , repartizate pe titluri 
de cheltuieli,  pentru care Contul de executia bugetara la data de 31.12.2016, se prezinta 
astfel ; 

                                                                                                                                            - LEI  - 

CAP. 

67.01 

 

     TITLUL 

Prevederi 

Bugetare 

Initiale 

2016 

Prevederi 

Bugetare 

Definitive 

2016 

Credite 

Deschise 

 

2016 

       Plati 

     Efective 

 

2016 

 

50 

CHELTUIELI 

BUGET DE STAT 

TOTAL 

 

20.130.000 

 

20.130.000 

 

20.130.000 

 

18.114.341 

01 CHELTUIELI 
CURENTE 

  20.105.000 20.105.000 20.105.000 18.089.589 

 

10 

 

CHELTUIELI DE 
PERSONAL 

 

16.590.000 

 

16.600.000 

 

16.600.000 

 

15.029.728 

 

20 

 

BUNURI SI 
SERVICII 

 

3.497.000 

 

3.487.000 

 

3.487.000 

 

3.042.909 

55 ALTE 
TRANSFERURI 

18.000 18.000 18.000 16.952 

70 CHELTUIELI DE 
CAPITAL 

25.000 25.000 25.000 24.752 

71 ACTIVE 
NEFINANCIARE 

25.000 25.000 25.000 24.752 
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             Valoarea cumulata a platilor efectuate  de la bugetul de stat, pana la finele anului 
2016, a fost in suma totala de 18.114.341 lei , constituita pe titluri de cheltuieli, dupa cum 
urmeaza: 

01 .     CHELTUIELI CURENTE -  18.089.589  lei ,  din care Titlul: 

10.   ”Cheltuieli de personal” -  s-au efectuat pana la 31.12.2016, plati  in valoare                                                                                                       
totala de 15.029.728 lei, reprezentand 83 % din totalul platilor pe buget de stat,  din care:         

                 -  Cheltuieli  salariale in bani         -               12.400.287 lei ; 

                 -   C.A.S                                              -                 1.904.775 lei ; 

                 -   Somaj                                            -                      59.828 lei ; 

                 -  Sanatate                                        -                    626.297 lei ; 

                 - Contrib. ptr. asig. accidente        -                     18.102 lei ;  

                      și boli profesionale 

                - Contrib. ptr.concedii si indemniz. -                    20.439 lei ; 

20.  “Bunuri si  servicii”,- s-au efectuat pana la data de 31.12.2016, plati in valoare totala   de  
3.042.909  lei  (16,8 % din totalul platilor pe buget de stat) , din care : 

- 1.009.713 lei reprezinta alimentari la B.C.R, in principal pentru plati externe 
(abonamente la agentiile internationale de presa :  A.F.P., REUTERS, ITAR-TASS  E.F.E, XINHUA, 
GMS-EPA, DPA) dar si pentru alte cheltuieli ocazionate de  deplasarile externe in interesul 
serviciului; 

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

            55.  “Transferuri” - s-a efectuat o plata in valoare de 16.952  lei reprezentand 
echivalentul a 4.000 CHF   -  cotizatie anuala la “Alianta Europeana a Agentiilor de Stiri” 
(E.A.N.A)  pe anul 2016 - reglementata prin HG.443/1995. 
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B. CHELTUIELI DE CAPITAL -    s- au  efectuat plati pana la data de 31.12.2016, in valoare de 
24.752 lei, reprezentand achizitionarea de soft-uri pentru protectia echipamentelor 
informatice  si dezvoltarea site-ului AGERPRES, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

      B.       La Capitolul 67.10.50 “ Activitate finantata integral din venituri proprii”, Contul de 
execuţie  bugetară la data de 31.12.2016 se prezintă  astfel:      

- LEI - 

Cap 
Sub 
cap. 

Para
graf 

Titlu 
Denumire indicator 

Prevederi 
anuale 
initiale 

2016 

Prevederi 
anuale 
definitive 

2016 

Realizat 

    2015 

1. 
2. 

 
3. 4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

000
1 

10 
 

             VENITURI PROPRII – 

           TOTAL VENITURI 

 

3.000.000 

 

3.116.000 

 

3.134.661 

000
2 

10 
 

 
1. VENITURI CURENTE 3.000.000 3.116.000 3.134.661 

290
0 

 
 

 
 

C. VENITURI NEFISCALE 

3.000.000 3.116.000 3.134.661 

330
0 

 
 

 
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 
SERVICII 

2.950.000 3.050.000 3.110.124 

331
0 

 
 

 
VENITURI DIN PRESTĂRI DE 
SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI 

2.950.000 3.050.000 3.110.124 

331
0 

08 
 

 
Venituri din prestări servicii 2.950.000 3.050.000 3.110.124 

361
0 

 
 

 
DIVERSE VENITURI 50.000 50.000 8.674 

363
2 

50 
 

 
Sume provenite din finantarea 
anilor precedenti si recup.in anul 
curent 

 

- 

 

- 

 

1.656 
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 50   Alte venituri 50.000 50.000 7.018 

371
0 

 
 

 
Transferuri voluntare altele decat 
subventiile 

- 16.000 15.863 

 01   Donatii si Sponsorizari - 16.000 15.863 

671
0 

50 
 

 
CULTURA,RECREERE SI RELIGIE   

          TOTAL CHELTUIELI 

 

3.000.000 

 

3.116.000 

 

2.268.176 

671
0 

 
 

01 
CHELTUIELI CURENTE 2.400.000 2.416.000 1.574.621 

671
0 

 
 

20 
TITLUL II 

BUNURI ŞI SERVICII 

2.400.000 2.416.000 1.574.621 

671
0 

 
 

70 
CHELTUIELI DE CAPITAL 600.000 700.000 693.555 

671
0 

 
 

71 
              TITLUL XII  

ACTIVE NEFINANCIARE 

600.000 700.000 693.555 

                                                                                                                            

ANALIZA EXECUŢIEI BUGETARE LA CAP. 67.10 

                      VENITURILE PROPRII TOTALE, pe care agentia le-a incasat   efectiv in perioada 
1.01 – 31.12.2016, se ridica la cifra totala de 3.134.661 lei, si reprezinta  o depasire  cu 6 %  a  
prevederilor  bugetare anuale definitive pe anul 2016 si o crestere cu 5,1 % fata de incasarile 
cumulate realizate in anul 2015.  

          Veniturile realizate, in suma de 3.117.142 lei, cu 4,6% mai mari decat in anul 2015, s-au 
constituit in baza art.25 alin.(2) din Legea nr.19/2003 privind organizarea si functionarea  
Agentiei Nationale de Presa AGERPRES , cu modificarile si completarile ulterioare, din :  servicii 
prestate , vanzarea de informatii, fotografii, imagini video, documentare si publicatii proprii, 
activitati de legatorie si tipografie, publicitate, pe baza facturilor fiscale emise de agentie, 
abonatilor se compun din : 

-  3.110.124 lei  “Venituri  din prestari de servicii si alte activitati” ; 

-         7.018 lei   «Diverse venituri»   

          Diferenta de 17.519  lei se constituie, dupa cum urmeaza, din: 
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- 1.656 lei  - Sume provenite din finantarea bugetara a  anilor precedenti, conform art.17 
din OUG nr.57/2015.    
-       15.863 lei  -  Venituri incasate din sponsorizare  conform art.25 alin (2) din Legea 
nr.19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.          

Cresterea cu 4,6% a veniturilor extrabugetare din activitatea AGERPRES, se datoreaza 
si cresterii cu 12 % a numarului de clienţi/utilizatori astfel ca la sfărşitul anului 2016, 
AGERPRES a înregistrat un număr total de  698  clienti (157 clienti mass-media si 541 clienti 
non-media), fata de  623 clienti in 2015. 

Dinamica veniturilor proprii realizate  de AGERPRES în anul 2016 comparativ cu anul 
2015  şi ponderea acestora pe  categorii de produse si servicii, in anul 2016,  se prezintă după 
cum urmează : 

 
Nr. Tipul produsului Incasari  realizate Incasari  realizate Pondere in total 

Crt.  2015 

( MII LEI ) 

2016 

( MII LEI ) 

2016 

% 

1 Ştiri în timp real 1.179 1.249 40% 

2 Monitorizari ( presa, audio, video) 842 825 26% 

3 Servicii foto 180 317 10% 

4 Buletine (zilnice, săptămânale, lunare) 244 207 7% 

5 Servicii externe 148 143 5% 

6 Diverse ( documentare, publicitate, 
penalitati, etc.) 

111 178 5% 

7 Servicii la cerere si selectii online 183 125 4% 

 

8 

 

Fluxuri specializate 

 

59 

 

49 

 

2 % 

9 Agenda Institutii si Organizatii 34 24 1% 

  

TOTAL VENITURI 

 

2.980 

 

3.117 

 

100% 
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 Conform art. 25(3) din Legea nr.19/2003, cu modificarile si completarile ulterioare ,   
Veniturile realizate de AGERPRES se utilizeaza pentru finantarea cheltuielilor cu bunuri si 
servicii, exclusiv a utilitatilor si serviciilor de paza si a celor cu curatenia aferente spatiilor 
aflate in patrimoniul sau folosinta AGERPRES, precum si pentru cheltuieli de capital. 

        Valoarea cumulata a platilor efectuate  din venituri proprii, pana la finele anului bugetar 
2016, a fost in suma totala de 2.268.176 lei, constituita pe titluri de cheltuieli, dupa cum 
urmeaza: 

A. CHELTUIELI CURENTE -  1.574.621  lei, din care Titlul: 
               20.  « Bunuri si  servicii »,- s-au efectuat pana la data de 30.12.2016, plati in   valoare 
totala de  1.574.621  lei  (69,4 % din totalul platilor din venituri), din care : 

- 118.138 lei  - reprezinta  alimentari in B.C.R pentru plati externe reprezentand  
cazari si transport si alte cheltuieli cu bunuri si servicii pentru deplasari in strainatate in 
interesul serviciului si comisioane bancare; 

- 1.456.483 lei  reprezinta plati la furnizorii interni de produse si servicii  incluzand 
materiale, piese de schimb si obiecte de inventar pentru buna functionare a agentiei, 
reparatii si carburanti auto, cazari si transport pentru deplasari interne in interesul 
serviciului , perfectionare profesionala, alte cheltuieli). 

B. CHELTUIELI DE CAPITAL  

 71.  « Active nefinanciare » -  s- au  efectuat plati cumulate pana la data de 30.12.2016,  in 
valoare totala de 693.555 lei (30,6% din totalul platilor din venituri ),  prin care s-au 
achiziţionat  de la Poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii - dotări independente”, echipamente 
video,  computere de birou si computere portabile, in suma  de 583.198 lei,  1 autoturism  in 
valoare de 39.647 lei ,de la Poziţia ”Alte cheltuieli de investiţii - dotări independente”,  
precum si programe informatice constand in dezvoltarea paginii de internet a AGERPRES, in 
suma de 70.710 lei,  in conformitate cu “Lista de investitii a AGERPRES pe anul 2016”, 
aprobată de ordonatorul principal de credite.  

Angajamentele şi obiectivele, asumate de Agentia Nationala de Presa AGERPRES în 
anul 2016, au fost realizate cu încadrarea în fondurile alocate de la bugetul de stat si 
incasarile  obtinute prin activitatea finantata din venituri proprii, acestea fiind utilizate  pe 
baza unei bune gestiuni financiare, cu respectarea indicatorilor clasificatiei bugetare si a 
principiilor de eficienta, economicitate si legalitate. 
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Serviciul Ombudsman 

 
Serviciul OMBUDSMAN a fost înfiinţat în anul 2013, în baza Ordonanţei Guvernului 

nr. 27/2002 şi a Legii nr. 544/2001, ca un compartiment specializat pentru soluţionarea 
petiţiilor şi pentru soluţionarea cerererilor privind informaţiile de interes public adresate 
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.  

Înfiinţarea Serviciului Ombudsman a fost adusă la cunoştinţa publicului în data de 19 
decembrie 2013 printr-un comunicat de presă în care erau precizate principiile în baza cărora 
funcţionează: Integritatea, Independenţa, Obiectivitatea, Transparenţa şi Comunicarea. 
Acest serviciu şi-a propus să ofere rezolvări echitabile plângerilor cetăţenilor, organizaţiilor, 
instituţiilor transmise Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.  

Prin activităţile prestate, Serviciul Ombudsman susţine promovarea unui jurnalism de 
calitate, prin respectarea Codului Deontologic al Jurnalistului, document anexat Contractului 
Colectiv de Muncă din ANP AGERPRES şi postat pe site-ul instituţiei la adresa AGERPRES.ro. Nu 
în ultimul rând, Serviciul Ombudsman a răspuns eficient şi cu celeritate şi la solicitările făcute 
în baza Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public, încercând să ofere răspunsuri 
cât mai clare şi pertinente la întrebările primite. 

Serviciul Ombudsman nu s-a abătut de la principiile stabilite încă de la funcţionarea sa, 
reuşind să soluţioneze în mod echidistant mai multe cazuri şi să întărească încrederea în 
AGERPRES a cetăţenilor şi a societăţii civile. 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 
233/2002, a soluţionat mai multe petiţii venite de la cetăţeni. Totodată, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la infomaţiile de interes public, Serviciul 
Ombudsman a soluţionat mai multe cereri, oferind în termenul legal răspunsuri complete 
despre activitatea agenţiei. 

În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Serviciul Ombudsman al ANP AGERPRES a 
desfășurat activitățile specifice, astfel: 
1. Monitorizarea zilnică a articolelor apărute în presă, referitorare la activitatea 
instituției, 
2. Răspunsuri la solicitări de informații de interes public, în baza legii nr. 544/2001, 
3. Răspunsuri la sesizări/petiții primite din partea cetățenilor, în baza OG nr. 27/2002. 
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Exemple de cazuri soluţionate: 
În data de 10.02.2016, s-a primit o sesizare din partea dnei. Mariana Ciauşescu. 

Informaţiile furnizate de către persoana menţionată, se refereau la unele terenuri proprietate 
privată, defrişate, în opinia domniei sale, în mod ilegal.  

În data de 11.02.2016, Serviciul Ombudsman a primit o sesizare din partea dlui. Mircea 
Codrea. În respectiva sesizare, se făcea referire la unele presupuse fapte de abuz în serviciu 
ale unor funcţionari. 

În data de 17.02.2016, Serviciul Ombudsman a primit o sesizare din partea Comisiei de 
Cultură şi Media din Senatul României, semnată de către domnul Georgică Severin, 
referitoare la Memorandumul doamnei senator Cristiana Irina Anghel. Analizând sesizarea 
transmisă, Serviciul Ombudsman a formulat un răspuns documentat către petent, cu referire 
la Legea nr. 19 din 2003, republicată, de organizare şi funcţionare a ANP AGERPRES, precum şi 
cu referire la Codul Deontologic al Jurnalistului din AGERPRES. 

În data de 07.03.2016, Serviciul Ombudsman a primit o sesizare din partea domnului 
Daniel Popescu, în calitate de participant la concursul organizat de ANP AGERPRES pentru 
ocuparea unui post de grafician în cadrul Redacţiei Video. 

De asemenea, în data de 07.03.2016, am primit o sesizare din partea dnei. Lămîiţa Melu, 
în calitate de participant la un concurs organizat de către ANP AGERPRES, pentru ocuparea 
unui post de reporter gradul IA, la Redacţia video.  

Serviciul Ombudsman al ANP AGERPRES, a primit, la data de 06.04.2016, o adresă din 
partea firmei S.C.ONE Green UP SRL, prin care se care solicita punerea la dispozitie a unor 
informatii de interes public, privind unele achiziţii făcute de către Direcţia Tehnică a Agenţiei. 
Cererea a fost soluţionată favorabil, în termenul legal. 

În data de 21.04.2016, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare de drept la replică, din 
partea domnului Julien Tănasa, jurnalist din Târgu Mureş. În urma analizării solicitării 
petentului şi după consultarea conducerii Agenţiei, cererea a fost soluţionată în mod favorabil.  

În data de 25.04.2016, am primit o solicitare din partea domnului Fabian Jerg. Petentul 
solicita ştergerea de pe site-ul AGERPRES a unor link-uri către unele fotografii ale agenţiei EPA. 
Această solicitare a fost soluţionată în mod favorabil. 

În data de 01.08.2016, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea dnei Carmen 
Novac prin care se solicita publicarea pe fluxul AGERPRES a unei sesizări depuse la Comisia de 
Etică din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu. Serviciul Ombudsman a considerat că nu se 
poate aviza favorabil o astfel de cerere, întrucât contravine Legii nr.19/2003 de organizare şi 
funcţionare a ANP AGERPRES. 

În data de 12.09.2016, Serviciul Ombudsman a primit o solicitare din partea dlui. Paul 
Angel Gitoiu, prin care acesta informează despre o ştire apărută pe fluxul AGERPRES cu privire 
la un posibil conflict de interese dintre domnia sa şi Muzeul Ţăranului Român. Cererea a fost 
respinsă, în urma analizei dovedindu-se că redactorul AGERPRES a procedat conform 
deontologiei profesionale. 
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În data de 04.11.2016, s-a primit o sesizare din partea doamnei Maria Boicu, prin care 
petenta ne informa cu privire la o situaţie conflictuală cu instituţiile locale. A fost 
redirecţionată către instituţiile abilitate să soluţioneze astfel de cazuri. 

În data de 09.11.2016, s-a primit o solicitare din partea dnei. Anca Pandea. Prin respectiva 
adresă, erau solicitate mai multe informaţii privind suspendarea unui concurs organizat de 
către Redacţia Arhivă – Documentare, pentru ocuparea unui post de redactor de rubrică 
gradul IA, funcţie de execuţie temporar vacantă. În urma verificărilor s-a constatat că 
solicitarea petentei nu îşi mai avea obiectul, întrucât pe site-ul oficial al Agenţiei, la secţiunea 
cariere, se afişaseră deja, conform HG nr. 286/2011, cât şi conform Codului Muncii, toate 
informaţiile necesare candidaţilor. În consecinţă, s-a formulat către petentă, de către Serviciul 
Ombudsman, un răspuns în conformitate cu dispoziţiile legale şi cu respectarea HG 
nr.286/2011. 

În data de 12.11.2016, s-a primit o solicitare din partea dlui. Aurel Radu, arhivar în cadrul 
Arhivelor Naţionale din judeţul Argeş, care dorea să acceseze arhiva foto, cerere soluţionată 
favorabil. 

 
4. Redirecționare diverse comunicate de presă și informări 

În perioada ianuarie – decembrie 2016, au fost redirecționate către compartimentele 
redacţionale zeci de communicate, informări, primite de la, cetățeni, de la diverse instituții 
publice sau private cât și de la clienți sau potențiali clienți ai Agenției. 
 
5. Participare la diverse activități 

Reprezentanţi ai Serviciului Ombudsman au participat la diverse seminarii, conferinţe, 
congrese, organizate de diverse instituţii şi organizaţii din domeniul media - Federaţia 
Europeană a Jurnaliştilor, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, Centrul pentru Jurnalism 
Independent, Active Watch, etc. - pe teme privind deontologia profesională şi libertatea de 
exprimare, privind dreptul publicului de a fi informat corect, în spiritul adevărului.   

De asemenea, Serviciul Ombudsman s-a implicat activ în Proiectul ReStart – pentru un 
jurnalism de calitate inițiat de Sindicatul Român al Jurnaliștilor MediaSind în parteneriat cu 
Agenția Natională de Presă AGERPRES, cotidianul Bursa, Universitatea Danubius Galați, 
Universitatea "Ovidius" din Constanța, Universitatea din Craiova, Universitatea "Aurel Vlaicu" 
din Arad, Universitatea Libera Internaționala din Moldova — ULIM. "ReStart" este un proiect 
inspirat de conceptul The Ethical Journalism Initiative — promovat de Federația Internațională 
a Jurnaliștilor şi este un mijloc important de promovare a unui jurnalism de calitate în 
societatea românească.  

Serviciul Ombudsman își propune și pentru anul 2017 să răspundă cu solicitudine la 
toate cererile venite din partea cetățenilor, companiilor, instituțiilor, în spiritul principiilor 
care îl guvernează: Integritatea, Independenţa, Obiectivitatea, Transparenţa şi 
Comunicarea. 
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2016  - în grafice 

Serviciul Ombudsman 

• Pe parcursul anului 2016, se constată o creștere a solicitărilor și a petițiilor de natură 
diversă, raportat la numărul solicitărilor pe legea 544/2001, așa cum rezultă și din 
următoarea pictogramă: 

 

 

• Datorită creșterii vizibilității site-ului AGERPRES și Serviciul Ombudsman s-a bucurat de o 
vizibilitate tot mai bună. O serie de comunicate și informări au fost primite direct de către 
Serviciul Ombudsman, iar noi le-am redirecționat către redacțiile instituției, așa cum 
reiese din pictograma următoare: 

7,69%

92,31%

Petitii, cereri si solicitari pe legea 
544/2001

cereri pe legea 544

cerei, petitii, diverse

71,87%

15,63%

6,25%

6,25%

Mailuri redirectionate catre diverse 
redactii

redirectionat catre stiri 
interne
redirectionat catre 
Directia Marketing
redirectionat catre 
redactia stiri economice
redirectionat catre 
redactia online
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Serviciul Imprimare – Expediţie 

 
Serviciul Imprimare – Expediție are ca principală sarcină tipărirea și multiplicarea 

buletinelor AGERPRES, tipărirea materialelor promoționale – mape prezentare, broșuri 
prezentare, calendare, agende, notes-uri – și expedierea corespondenței, coletelor și a 
produselor finite ale agenției. 

Și în acest an s-a reușit tipărirea în cadrul Serviciului Imprimare-Expediție a materialelor 
promoționale pentru evenimentele la care AGERPRES a fost organizator sau partener.  

În 2016 s-au executat: 
• 9650 tipizate - deconturi centralizate, acordare avans, ordine de deplasare, 

disponibilități de plată, borderouri pentru OP25; 
• 6450 cărți de vizită; 
• 2900 broșuri; 
• 1140 ecusoane; 
• 1060 călăreți diverse evenimente; 
• 1000 felicitări și carți poștale lansare arhiva foto AGERPRES; 
• 750 file necesare instruirii personalului pentru situații de urgență; 
• 515 carnețele; 
• 400 calendare birou și perete; 
• 350 scrisori, invitații și etichete; 
• 300 buletine de vot alegeri reprezentanți salariați; 
• 150 vauchere; 
• 135 caiete de curs și materiale de curs; 
• 115 rapoarte anuale AGERPRES; 
• 60 diplome absolvire cursuri; 
• 50 mape de prezentare la care se adaugă și interioarele; 
• 25 mape acte; 
• 16 dosare legate pentru Serviciul Audit Public Intern, Direcția Financiară și Direcția 

Resurse Umane-Salarizare; 
• 14 registre; 
• Buletine zilnice, săptămânale și lunare; 
• Materiale printate pentru interviuri cu personalitati artistice și sportive; 
• Alte printuri pentru redacții. 
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Departamentul Expeditie se ocupă cu expedierea corespondenței, coletelor agenției și 

a produselor finite către clienți. În funcție de tipul expedierii se folosesc serviciile Poștei 
Române prin OP 25, ale Poștei Speciale, firme de curierat rapid, cursă sau căsuța AGERPRES. 

Astfel, în 2016, s-au efectuat 3.130 expedieri interne, 410 expedieri cu Poșta Specială, 
54 expedieri externe, 280 expedieri prin cursa, 280 prin casuța AGERPRES și 72 prin firme de 
curierat rapid. S-au mai intocmit 110 avize, 60 bonuri de consum și 15 note de intrare 
recepție.  
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