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Vizibilitatea partidelor politice generată de miniștrii cabinetului Ciucă 

- Monitorizare luna Ianuarie 2023 - 
Presă scrisă, presă online, radio, TV și social media 

 

 

București, 6 februarie 2023: mediaTRUST România prezintă studiul complet al vizibilității 

partidelor politice generate de miniștrii cabinetului Ciucă, în presa scrisă, presa online, radio, TV 

și social media în perioada 1 ianuarie – 31 ianuarie 2023.  

 

PSD – PNL – UDMR. Care a fost cea mai mediatizată echipă de miniștri la 
guvernare în ianuarie 2023? 

 

Miniștrii PNL ocupă prima poziție ca număr total de menționări în materialele 

jurnalistice din toate mediile monitorizate . La nivelul audienței , PSD caștigă prima 

poziție. 

La nivelul echipelor de miniștri la guvernare, PNL este partidul cel mai vizibil în toate mediile  

monitorizate: presa scrisă, presa online și social media. Miniștrii PNL au fost menționați în 

31.574 de materiale jurnalistice în cursul lunii ianuarie 2023, în creștere cu 5.674 față de luna 

decembrie a anului trecut. Miniștrii PSD ocupă poziția a doua, menționați în 28.003 materiale în 

presa scrisă, online și social media din România în ianuarie 2023. Echipa de miniștri UDMR se 

remarcă cu 6.981 materiale în care au fost menționați. 

 

La nivelul audienței pe toate mediile, presă scrisă, online, radio și TV, în perioada monitorizată 

de mediaTRUST, 1-31 ianuarie 2023, miniștrii PSD ocupă prima poziție ceea ce se traduce prin 

faptul că audiența însumată a informațiilor despre aceștia a ajuns la fiecare român de aproape 

39 de ori într-o lună (661,274,848 contacte), urmați de miniștrii PNL - după cum a calculat 

mediaTRUST, fiecare român a intrat în contact cu mesajele transmise de PNL de aproape 37 de 

ori într-o lună (ajungând la 623,550,188 de contacte). Potrivit mediaTRUST, fiecare român a 

putut auzi mesajele UDMR de peste 6 ori în cursul lunii ianuarie (110,705,998 contacte). 
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Alexandru RAFILA a fost cel mai vizibil ministru în luna ianuarie 2023, citat în 9,483 materiale, 

urmat de Lucian Nicolae BODE, menționat în 8,264 materiale în luna ianuarie și de Ioan Marcel 

BOLOŞ, pe poziția 3, menționat în 5,432 materiale. Pe următoarele poziții se situează, în 

ordinea numărului de materiale din media în cursul lunii ianuarie 2023, Virgil-Daniel POPESCU 

citat în peste 5,000 articole jurnalistice, urmat de Bogdan Lucian AURESCU și de Ligia DECA pe 

poziția 6, cu 4,754 respectiv 3,931. Sorin Mihai GRINDEANU și Petre DAEA, cu 3,860 respectiv 

3,057, ocupă locurile 7 respectiv 8 în clasamentul mediatizării pentru luna ianuarie. Marius-

Constantin BUDĂI ocupă locul 9, citat de-a lungul lunii ianuarie 2023 în 2,938 materiale iar 

poziția 10 este ocupată de Adrian CÂCIU, citat în 2,841 materiale în presa scrisă, online și social 

media din România. Locul 11 este ocupat de Attila-Zoltán CSEKE, menționat în 2,510 materiale, 

urmat de Gabriela FIREA, citată în 2,497 articole în presa scrisă, online și social media și de 

Barna TÁNCZOS, care apare citat în 2,172 materiale în ianuarie. Pe poziția 14 este Sebastian-

Ioan BURDUJA - 1,762 materiale, Marian-Cătălin PREDOIU pe 15 citat în 1,742 articole iar pe 

locul 16 ca număr de mențiuni este Hunor KELEMEN cu 1,439 referințe în materialele 
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jurnalistice monitorizate. Poziția 17 este ocupată de Lucian ROMAȘCANU, citat în 1,401 articole 

jurnalistice, urmat de Angel TÎLVĂR menționat în 1,013 materiale și de Florin Marian SPĂTARU, 

care a fost citat în 914 materiale. Pe 20 este Carol-Eduard NOVÁK – 860 materiale iar pe ultima 

poziție este Constantin-Daniel CADARIU citat în 477 materiale jurnalistice în luna ianuarie 

2023. 

 
 

 

Echipele de miniștri la guvernare în presa scrisă din România. 
 

Miniștrii PNL – Cei mai mediatizați în presa scrisă în ianuarie iar Lucian Nicolae 

BODE – Cel mai vizibil ministru al cabinetului Ciucă în presa scrisă în  luna ianuarie. 

Membrii Cabinetului Ciucă au fost menționați în 1.567 articole în presa scrisă monitorizată de 

mediaTRUST. Dintre aceștia, echipa de miniștri PNL înregistrează 781 articole în presa scrisă 

monitorizată de mediaTRUST, echipa de miniștri PSD înregistrează 704 articole iar miniștrii 

UDMR au fost citați în 82 de materiale în presa scrisă. 
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Topul miniștrilor PNL în presa scrisă din România  

Lucian Nicolae BODE este cel mai citat ministru PNL în presa scrisă în cursul lunii ianuarie, în 

194 de publicații. Trendul ascendent al vizibilității ministrului este evident începând cu 12 

ianuarie 2023 iar sursele cele mai active din presa scrisă care îl citează pe Lucian Nicolae BODE 

sunt Allgemeine Deutsche Zeitung, Libertatea, Informația zilei și Mara (Teleorman). 

Vizibilitatea Ligiei DECA crește în ianuarie și ocupă poziția a doua în top, fiind menționată în 173 

materiale din presa scrisă. Bogdan Lucian AURESCU, ministrul Afacerilor externe, este pe locul 

3 și înregistrează 120 materiale în presa scrisă monitorizată de mediaTRUST în ianuarie 2023.  

Virgil-Daniel POPESCU a fost menționat în 105 articole în presa scrisă, ocupând poziția 4 iar 

Ioan Marcel BOLOŞ este menționat în presa scrisă în 91 de articole, urmat de Sebastian-Ioan 

BURDUJA și Constantin-Daniel CADARIU, citați în 37 respectiv 31 de materiale din presa scrisă. 

Marian-Cătălin PREDOIU a avut 30 referințe în presa scrisă, situându-se pe ultima poziție. 

 

Topul miniștrilor PSD în presa scrisă din România  

Alexandru RAFILA este cel mai mediatizat ministru PSD în presa scrisă în perioada monitorizată, 

1-31 ianuarie 2023, menționat în 188 materiale în presa scrisă monitorizată de mediaTRUST. 

Materialele în care acesta a fost menționat au avut ca subiect guvernul Ciucă, precum și 

activitatea în calitate de ministru al Sănătății. Acesta a înregistrat vârful de vizibilitate în data de 

5 ianuarie 2023, cu cele mai multe materiale despre epidemia de gripă din România și lipsa 

medicamentelor antivirale din farmacii. 

Cele mai active publicații care l-au menționat pe Alexandru RAFILA sunt Obiectiv de Suceava, 

Crai Nou (Suceava), Bihari Napló (Bihor) și Libertatea. 

Petre DAEA, ministrul Agriculturii, se clasează pe poziția a doua și înregistrează 104 mențiuni în 

presa scrisă. Cele mai active surse din presa scrisă cu mențiuni pentru ministrul Daea, sunt 

Profitul agricol, Răsunetul (Bistrița), Bursa și Informația Zilei (Satu Mare). 

Sorin Mihai GRINDEANU, a fost citat în 102 materiale în presa scrisă, Adrian CÂCIU a fost citat 

în 84 de articole, Marius-Constantin BUDĂI apare menționat în 73 articole, în timp ce 

vizibilitatea lui Angel TÎLVĂR crește, fiind menționat în 41 materiale. Gabriela FIREA și Lucian 

ROMAȘCANU au fost citați în 39 respectiv 37 de materialele jurnalistice din presa scrisă iar 

Florin Marian SPĂTARU a fost citat în 36 de articole. 

Topul miniștrilor UDMR în presa scrisă din România  

UDMR se remarcă prin Ministerul Sportului, reprezentat prin Carol-Eduard NOVÁK, cu 42 de 

mențiuni în presa scrisă din România în perioada monitorizată de mediaTRUST, 1-31 ianuarie 

2023.  
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Pe locul al doilea se situează Barna TÁNCZOS, cu 22 materiale în presa scrisă și un vârf al 

vizibilității în data de 18 ianuarie, în contextul schimbărilor climatice, anul 2022 declarându-se 

al treilea cel mai 

călduros an de când se fac măsurători meteo în România. Pe următoarea poziție se situează 

Attila-Zoltán CSEKE, cu 11 articole în presa scrisă, urmat de Hunor KELEMEN care este citat în 7 

articole din presa scrisă în cursul lunii ianuarie. 

 

Echipele de miniștri la guvernare – TV 
 

Miniștrii PNL- Cei mai menționați  la TV în cursul lunii ianuarie 2023 dar la nivelul 

audienței miniștrii PSD caștigă prima poziție.  

Membrii Cabinetului Ciucă înregistrează în perioada 1-31 ianuarie 2023, un număr de 5.227 

referințe pe posturile TV monitorizate de mediaTRUST. Dintre aceștia, miniștrii PNL înregistreză 

2.676, cel mai mare număr de mențiuni în materialele TV monitorizate de mediaTRUST. 

Miniștrii PSD au fost menționați în 2.276 de materiale iar cei UDMR în 275 de materiale TV.  

 

La nivelul audienței pe TV, în perioada monitorizată de mediaTRUST, 1-31 ianuarie 2023, se 

identifică prezența miniștrilor PSD pe prima poziție - după cum a calculat mediaTRUST, fiecare 

român a intrat în contact cu mesajele transmise de PSD la TV în medie de peste 21 ori pe lună 

(ajungând la 373,151,000 de contacte), urmați de miniștrii PNL, mesajele acestora ajungând la 

fiecare român de 20 ori pe lună (345,979,000 contacte). Miniștrii UDMR sunt citați în 447 

materiale TV. Astfel, potrivit mediaTRUST, audiența însumată a mențiunilor despre miniștrii 

UDMR a fost recepționată de fiecare român în medie de peste 3 ori într-o lună (53,592,000 

contacte). 

Alexandru RAFILA este cel mai mediatizat ministru al cabinetului Ciucă, fiind menționat în peste 

900 materiale TV în cursul lunii ianuarie. 

Topul miniștrilor PNL la TV. 

Virgil-Daniel POPESCU este ministrul PNL care ocupă prima poziție la TV, menționat în 611 

materiale în cadrul buletinelor de știri ale posturilor TV monitorizate de mediaTRUST. 

Materialele în care acesta a fost menționat au avut ca subiect guvernul Ciucă, precum și 

activitatea în calitate de ministru al Energiei. 

Vârful vizibilității se înregistrează în data de 18 ianuarie 2023, în contextul accidentului de la 

Complexul Energetic Oltenia, unde 3 bărbați au murit după ce duba care îi transporta s-a 

răsturnat. 
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Sursele TV cele mai active în menționări cu privire la Virgil-Daniel POPESCU au fost: Digi24, 

ANTENA3 CNN, Realitatea Plus, B1TV, România TV. 

 

Ioan Marcel BOLOŞ este menționat în 572 materiale TV din cadrul buletinelor de știri ale 

posturilor monitorizate în perioada 1-31 ianuarie 2023, în creștere cu peste 300 materiale față 

de luna trecută.  

Analizând mențiunile ministrului în perioada monitorizată și audiența însumată (91,740,000), 

rezultă că fiecare român a avut acces la mesajele acestuia de peste 5 ori în cursul lunii ianuarie. 

Posturile TV care l-au menționat cel mai mult au fost România TV, Euronews Romania, 

ANTENA3 CNN și Digi24. 

Lucian Nicolae BODE a fost menționat în 547 de materiale în cadrul buletinelor de știri la TV, cu 

un vârf al vizibilității în data de 12 ianuarie, cu materiale care se referă la decizia comisiei de 

etică a Universității Babeș-Bolyai care a decis că lucrarea de doctorat a ministrului de interne, 

Lucian Bode, este plagiat. 

B1TV, Euronews Romania, Digi24, ANTENA3 CNN sunt cele mai active surse TV care 

menționează numele și activitatea ministrului BODE în perioada monitorizată, 1-31 ianuarie 

2023. 

 

Pe poziția a patra este Ligia DECA, citată în 399 materiale TV, urmată de Bogdan Lucian 

AURESCU în 299 de materiale TV iar Sebastian-Ioan BURDUJA și Marian-Cătălin PREDOIU au 

fost menționați în 114 respectiv 99 materiale la posturile TV monitorizate de mediaTRUST. Pe 

ultima poziție este Constantin-Daniel CADARIU, citat în 35 de materiale la TV în cursul lunii 

ianuarie. 

 

Topul miniștrilor PSD la TV. 

Cel mai menționat ministru PSD la TV este Alexandru RAFILA, citat în 918 materiale. Potrivit 

mediaTRUST, fiecare român a putut auzi mesajele ministrului în medie de peste 8 ori într-o lună 

(139,336,000 contacte). Cele mai multe referințe despre ministrul Sănătății au fost difuzate de 

Digi24, ANTENA3 CNN, Euronews România și B1TV. 

 

Adrian CÂCIU a fost menționat în 368 materiale la posturile TV monitorizate de mediaTRUST în 

perioada 1-31 ianuarie 2023. Materialele în care acesta a fost menționat au avut ca subiect 

guvernul Ciucă, precum și activitatea în calitate de ministru al Finanțelor.  

 

Aceștia sunt urmați de Sorin Mihai GRINDEANU citat în 327 materiale jurnalistice pe TV și de 

Marius-Constantin BUDĂI pe poziția a patra, citat în 275 materiale TV. Pe locul 5 este Petre 

DAEA menționat în 133 materiale TV, în timp ce despre Gabriela FIREA au fost difuzate 114 
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materiale în cadrul buletinelor de știri de la TV în perioada monitorizată de mediaTRUST. Florin 

Marian SPĂTARU a fost menționat în 63 materiale TV iar Lucian ROMAȘCANU în 48 materiale. 

Cel mai puțin menționat ministru PNL la TV în luna ianuarie a fost Angel TÎLVĂR, citat în 30 

materiale. 

 

Topul miniștrilor UDMR la TV. 

UDMR se remarcă prin viceprim-ministrul Hunor KELEMEN și Barna TÁNCZOS, cu un număr 

egal de materiale la TV, 85, în scădere față de luna decembrie. 

Conform studiului, cele mai active surse TV care i-au menționat pe cei doi miniștri, au fost 

Digi24, Euronews România, PROTV și Realitatea Plus. 

Stagnare pentru Attila-Zoltán CSEKE, ministrul Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, 

care a fost citat în 53 materiale TV în cursul lunii ianuarie. Carol-Eduard NOVÁK este cel mai 

puțin menționat ministru UDMR la TV, citat în 52 materiale TV.  

 

Echipele de miniștri la guvernare – Radio 
 

Membrii cabinetului Ciucă înregistrează în perioada 1-31 ianuarie 2023, un număr de 2.190 

materiale în care au fost menționați pe posturile radio monitorizate de mediaTRUST, în creștere 

cu 736 materiale față de luna anterioară. 

Dintre aceștia, miniștrii PNL au fost menționați în 1.044 materiale la posturile radio 

monitorizate de mediaTRUST, în perioada 1-31 ianuarie 2023, în creștere față de luna 

decembrie a anului trecut când au fost menționați la radio în 680 materiale jurnalistice. 

Miniștrii PSD au fost citați în 975 buletine de știri la radio și au generat o audiență de 

167,159,000 ceea ce se traduce prin faptul că mesajele PSD la radio au ajuns la fiecare român în 

medie de 9 ori în cursul lunii ianuarie. Miniștrii UDMR au fost citați în 171 materiale jurnalistice 

la radio și au înregistrat o audiență de 27,817,000, altfel spus fiecare român a intrat în contact 

cu mesajele miniștrilor UDMR la radio mai mult de aproape 2 ori pe parcursul lunii ianuarie 

2023. 

Topul miniștrilor PNL la RADIO. 

Pentru prima dată de la preluarea mandatului de ministru al Educației, Ligia DECA ocupă prima 

poziție pe unul din mediile de difuzare monitorizate, cu 237 materiale la posturile radio. 

România Actualități (31), Digi FM (33), Europa FM (30) și Radio France Internationale (28 

materiale) au fost posturile de radio cu cele mai multe mențiuni despre aceasta. Vârful 

vizibilității ministrului DECA a fost în data de 6 ianuarie cu materiale despre începerea școlii 
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după vacanța de iarna a copiilor, în plin sezon gripal, cu recomandări de prevenție din partea 

ministerului Educației. 

Lucian Nicolae BODE este citat în 214 materiale radio în perioada monitorizată, 1-31 ianuarie 

2023, ocupând poziția a treia în topul celor mai menționați miniștrii PNL la radio. Este urmat de 

Ioan Marcel BOLOŞ cu 193 materiale în care a fost menționat și de Virgil-Daniel POPESCU, citat 

în 170 materiale la radio. Bogdan Lucian AURESCU este pe locul 5, citat în 106 materiale radio, 

urmat de Sebastian-Ioan BURDUJA, care a fost citat în 70 de materiale la radio. Pe ultimele 2 

poziții sunt Marian-Cătălin PREDOIU, menționat în 51 materiale radio și Constantin-Daniel 

CADARIU, citat în doar 3 materiale. 

 

Topul miniștrilor PSD la RADIO. 

Alexandru RAFILA, ministrul Sănătății, ocupă prima poziție în perioada monitorizată, 1-31 

ianuarie 2023, înregistrând 535 materiale la posturile radio, cu 369 mai multe decât în 

decembrie 2022. 

București FM, Digi FM, România Actualități și Radio France Internationale sunt posturile radio 

care îl menționează cel mai mult pe Alexandru RAFILA.  

Adrian CÂCIU, este citat în 114 materiale la posturile radio monitorizate de mediaTRUST. Vârful 

vizibilității ministrului a fost în data de 26 ianuarie, în contextul relansării programului Noua 

Casă și în 2023. Aceștia sunt urmați de Sorin Mihai GRINDEANU, care a fost citat în 100 

materiale pe posturile radio monitorizate dar și de Gabriela FIREA pe poziția a patra, citată în 

84 materiale radio. Pe locul 6 este Marius-Constantin BUDĂI, menționat în 43 materiale radio, 

pe 7- Petre DAEA, menționat în 33 de materiale iar pe 8 este Lucian ROMAȘCANU cu 29 

materiale la radio. Angel TÎLVĂR și Florin Marian SPĂTARU ocupă ultimele 2 poziții având 20, 

respectiv 17 materiale la radio. 

 

Miniștrii UDMR la RADIO  

Ministrii UDMR sunt activi în zona radio, cu 171 materiale în perioada monitorziată de 

mediaTRUST, 1-31 ianuarie 2023. 

 

Cel mai menționat ministru UDMR la radio este Barna TÁNCZOS, ministrul Mediului, apelor și 

pădurilor, cu 82 materiale în mediul radio, urmat de Attila-Zoltán CSEKE, ministrul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administraţiei, cu referințe în 57 materiale la radio și de Hunor KELEMEN, 

viceprim-ministrul UDMR care a fost menționat în 20 materiale radio. Carol-Eduard NOVÁK a 

fost menționat la radio în 12 emisiuni de știri în cursul lunii ianuarie. 
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Echipele de miniștri la guvernare - Online și Social media 
 

Membrii cabinetului Ciucă înregistrează în perioada 1-31 ianuarie 2023, un număr de 57.574 de 

materiale în online și social media monitorizate de mediaTRUST, în creștere cu peste 10.000 de 

materiale față de luna decembrie 2022. 

 

Miniștrii PNL înregistreză 27.073 de materiale pe portalurile online și social media monitorizate 

de mediaTRUST iar după cum a calculat mediaTRUST, un român ar fi putut intra în contact cu 

mesajele PNL în mediul online și social media în medie de 5 ori în cursul lunii ianuarie (ajungând 

la 93,511,628 de contacte). Miniștrii PSD înregistreză 24.048 de materiale, în creștere față de 

luna decembrie când au înregistrat 18.947 referințe, ceea ce se traduce prin faptul că mesajele 

miniștrilor PSD au ajuns la fiecare român de peste 6 ori în cursul lunii ianuarie (106,179,148 de 

contacte). Miniștrii UDMR au fost citați în 6.453 de materiale online, în creștere față de luna 

decembrie 2022 când au fost menționați în 5.714 de materiale.  

 

Topul miniștrilor PNL în online și social media.  

În perioada monitorizată de mediaTRUST, 1-31 ianuarie 2023, Lucian Nicolae BODE, a fost cel 

mai citat ministru PNL, cu 7.309 materiale monitorizate de mediaTRUST, o creștere majoră în 

online și social media de la 4.781 materiale în care a fost menționat în luna precedentă. Pe 

următoarea poziție este Ioan Marcel BOLOŞ, menționat în 4.575 materiale în online și social 

media, urmat de ministrul Virgil-Daniel POPESCU pe poziția a treia, cu 4.327 materiale în online 

și social media și de Bogdan Lucian AURESCU pe locul patru, menționat în 4.229 materiale. 

Următorul în top este ministrul Educației, Ligia DECA, menționată în 3.122 materiale iar pe locul 

6 este Marian-Cătălin PREDOIU, citat în 1,562 materiale în online și social media. Pe ultimele 

două poziții se situează Sebastian-Ioan BURDUJA și Constantin-Daniel CADARIU, cu 1.541, 

respectiv 408 materiale în online și social media. 

 
Topul miniștrilor PSD în online și social media . 

Cel mai mediatizat ministru PSD în online și social media este Alexandru RAFILA, cu 7.842 

materiale în online și social media în perioada monitorizată de mediaTRUST, 1-31 ianuarie 2023. 

Sorin Mihai GRINDEANU ocupă poziția a doua, cu 3.331 materiale în care a fost menționat, în 

scădere față de luna decembrie când a fost citat în 3.870 materiale. Următorul ministru PSD în 

topul vizibilității online și social media, este Petre DAEA, menționat în 2.787 materiale iar 

Marius-Constantin BUDĂI a fost citat în 2.547 materiale, scădere față de decembrie când a fost 

menționat în 2.818 materiale. Adrian CÂCIU a înregistrat o creștere a vizibilității, menționat în 

2.275 materiale în luna ianuarie, în luna precedentă fiind citat în 2.129 materiale în online și 

social media iar Gabriela FIREA este pe poziția 6, citată în 2.260 materiale, în creștere față de 
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luna decembrie când a fost menționată în 2.129 materiale în online și social media. Urmează 

Lucian ROMAȘCANU, menționat în 1.286 materiale și Angel TÎLVĂR care a fost citat în 922 

materiale iar cele mai puține referințe în mediul online și social media le-a avut Florin Marian 

SPĂTARU, fiind citat în 798 materiale. 

 

Topul miniștrilor UDMR în online și social media . 

Ministrii UDMR sunt activi în zona online și social media, cu 6.453 materiale în perioada 

monitorziată de mediaTRUST, 1-31 ianuarie 2022. 

Cel mai menționat ministru UDMR în online și social media este Attila-Zoltán CSEKE, ministrul 

Dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, cu 2.389 de materiale în mediul online și social 

media, în creștere față de luna decembrie când a fost citat în 2.286 materiale. Ministrul Barna 

TÁNCZOS se remarcă cu 1.983 de articole în online și social media iar Hunor KELEMEN 

înregistrează 1.327 materiale în online și social media între 1-31 ianuarie 2023. Carol-Eduard 

NOVÁK a fost citat în 754 materiale în cursul lunii ianuarie, cu 301 materiale mai multe decât în 

decembrie 2022.  

 

 

Metodologie 

 

Notă: În prezentul studiu, Vizibilitatea partidelor politice generată de miniștrii cabinetului Ciucă 

- Presă scrisă, presă online, radio și TV, pentru o analiză echilibrată și pentru păstrarea 

echidistanței în evaluarea mediatizării echipelor ministeriale, apariţiile Primului Ministru 

Nicolae Ionel Ciucă nu au fost incluse. În realizarea studiului s-au luat în calcul doar miniștrii cu 

portofoliu. 

 

Analiza include toate materialele din presa tipărită, posturile de radio și TV monitorizate de 

mediaTRUST precum și site-urile, paginile oficiale facebook, twitter, instagram, youtube, 

bloguri, podcast-uri si comentarii retele socializare. Pentru mai multe detalii privind 

monitorizarea presei scrise, radio, TV, online și social media consultați www.mediatrust.ro. 

 

Pentru măsurarea impactului (audienţei) materialelor incluse în studiu sunt folosite datele de 

audienţă furnizate de ARMA (pentru televiziuni), BRAT (pentru presa tiparită), ARA (pentru 

radio) şi metode proprietate mediaTRUST în cazul mediului online (inclusiv Social Media). 

 

Despre mediaTRUST 

 

Înființată în 1999, parte a Institute of Media Monitoring (IMM) din Polonia, mediaTRUST 

România, este compania de monitorizare media cu capital privat cu cea mai îndelungată 

http://www.mediatrust.ro/
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experiență pe piață si cel mai vast portofoliu de clienți. Compania oferă clienţilor săi acces la 

informaţiile apărute zilnic în mass media (presă scrisă, online, radio şi TV) din 15 ţări din Europa 

Centrală şi de Est. Din 2004 suntem membri ai organizaţiei internaţionale de elită FIBEP 

(Federation Internationale des Bureaux d'Extraits de Presse), iar în 2014 am devenit membri 

BRAT (Biroului Român de Audit Transmedia) şi ARMA (Asociaţiei Române pentru Măsurarea 

Audienţelor). 

 

 

 

 

 


