
Imaginea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici difuzată în  
presa scrisă (2008) 

 
 

1. Sursele monitorizate şi sistemul indicatorilor de imagine 
 

Au fost monitorizate 15 cotidiane centrale şi locale, dintre care 11 centrale şi patru locale, 
după cum urmează: “Adevărul”, “Evenimentul Zilei”, “Economistul”, , “România Liberă”, 
“Gândul”, “Ziua”, “Tribuna Economică”, “Curentul”, “Gardianul”,“Jurnalul Naţional”, 
Cotidianul, Gazeta de Olt, Ziarul de Iaşi, Ziarul de Bacău şi Monitorul de Botoşani. În total, pe 
aceste cotidiane ANFP a înregistrat  34 apariţii care pot fi structurate după cum urmează: 

 

Apariţii ANFP în presa centrală şi locală 2008

2

3

6

2

5

4

2

2

1

1

2

1

1

1

1

0 1 2 3 4 5 6 7

1. Cotidianul

2. România Liberă

3. Evenimentul Zilei

4. Adevărul

5. Ziua

6. Jurnalul Naţional

7. Gândul

8. Curentul

9. Economistul

10. Curentul

11. Gardianul

12. Monitorul de Botoşani

13. Economie şi Administraţie Locală

14.Ziarul de Bacău

15. Gazeta de Olt

 
 
 
 

 
 



Primul pas în analiza imaginii instituţionale este acela în care se stabileşte sistemul 
indicatorilor de imagine. Indicatorii de imagine sunt elementele de structură ale imaginii care o 
definesc, o particularizează şi, în egală măsuă, permit investigarea acesteia1. Pornind de la 
imaginea dezirabilă a instituţiei, de la ceea ce se doreşte să se transmită în mass media, precum şi 
de la nivelul atribuţiilor, am stabilit următorii indicatori şi subindicatori de imagine care au rolul 
de a particulariza imaginea ANFP:  
  
 
    I.     Eficacitatea Organizaţiei 

 
1.1. Concepţie modernă de organizare 
1.2. Colaborarea cu instituţiile implicate în reforma administraţiei publice 
1.3. Relaţia cu ONG-urile 
1.4. Gestionarea reformei funcţiei publice 
1.5. Activitatea de control 
1.5. Perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici 
1.6. Organizarea de evenimente 
1.7. Elaborarea de proiecte de acte normative 
1.8. Realizarea de studii, sondaje 
1.9. Organizarea concursurilor pentru funcţiile publice 
 

II.      Competenţa Managementului 
 

 Profesionalism 
 Corectitudine 
 Moralitate 
 Credibilitate 
 Transparenţa actului decizional în condiţiile legii 
 Notorietate 
 

III. Abilităţile Membrilor 
 
1.1. Corectitudine 
1.2. Experienţă 
1.3. Indeplinirea atribuţiilor de serviciu 
1.4. Colaborarea în cadrul instituţiei 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Bogdan Alexandru Halic, Ion Chiciudean, Analiza Imaginii Organizaţiilor, Bucureşti, 2004, editura 
comunicare.ro, p. 27 



2. Interpretarea profilurilor de imagine 
 
 

Realizarea profilurilor de imagine constituie o etapă esenţială a analizei de imagine. 

Profilul de imagine este expresia grafică a valorii calculate a indicatorilor şi subindicatorilor de 

imagine2. 

Cel mai valorizat indicator de imagine a fost Eficacitatea Organizaţiei (55%-  din care 

30%- pozitiv şi 25,00%- negativ), conform profilului primar dihotomic. Subindicatorii 

“Colaborarea cu instituţiile implicate în reforma administraţiei publice”(15,00% – din care 

7,50%- pozitiv şi 7,50%- negativ) şi ” Gestionarea reformei funcţiei publice”(17,50% din care 

12,50%- negativ şi 5,00%- pozitiv) se potenţează reciproc. Nu putem vorbi de o reformă a 

funcţiei publice din România, atâta vreme cât instituţiile implicate în acest proces nu acţionează 

coerent şi pe aceleaşi paliere. 

Profilul primar dihotomic
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 Gestionarea programului Young Professional Scheme (Jurnalul Naţional, 17 martie 2008, p. 

7, O mare bătaie de joc pe bani europeni) este aspru criticată de către presă. Numele ANFP este 

vehiculat printre cele ale MIRA şi UCRAP. În acest articol este prezentat un amplu studiu de caz 

al unui absolvent al YPS, ciclul 2 care, deşi a finalizat cursurile programului, nu a primit încă 

repartiţia pe post. Deşi este criticată gestionarea acestui program de către instituţiile implicate, 

ANFP reuşeste să se detaşeze punctând la capitolele disponibilitate şi transparenţă. “Nu am 

                                                 
2 Ibidem, p. 47 



vizibilitate pe acest palier, dar noi suntem pregătiţi să-i repartizăm” este declaraţia preşedintelui 

ANFP, care îşi exprimă speranţa că va primi de la Comisia pentru Managerii Publici, lista finală 

de repartiţii.   
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Un alt program finanţat din bani europeni este şi “Bursa Specială Guvernul României” 

(BSGR), program absolvit de 130 de tineri care încă nu au fost repartizaţi pe posturi de 

răspundere din administraţia publică. Comisia pentru “Bursa Specială Guvernul României” are 

rolul de a organiza concursul naţional, de a selecta şi de a repartiza beneficiarii programului, 

potrivit  art. 3 din Legea nr. 157/2004.  Conform lui Liviu Radu, Secretarul de Stat responsabil 

cu reforma în administraţia publică, “greşeala majoră a fost că s-a lăsat totul pe mâna acelei 

Comisii pentru BSGR, fără personalitate şi fără răspundere juridică” (Ziua, p. 1,2, 11 noiembrie 

2008). Acesta arată că rolul MIRA se manifestă doar prin intermediul ANFP, o instituţie 

“subordonată, dar independentă”. 

ANFP este responsabilă cu gestionarea plasării acelor bursieri care au optat pentru 

Programul intensiv de pregătire şi integrare în domeniul administraţiei publice din România, 

şi care vor finaliza acest program, organizat de Institutul Naţional de Administraţie. Acest 

program a fost creat pentru a echivala programul Bursa Specială „Guvernul României” cu 

programul Young Professional Scheme (YPS), cu scopul dobândirii statutului de manager public 

de către absolvenţi şi pentru plasarea acestora în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din 



România. Comisia pentru Managerii Publici are rolul de a informa ANFP în legătură cu 

absolvirea Programului intensiv de pregătire şi integrare în domeniul administraţiei publice 

din România de către bursierii care au optat pentru acest program.   

Subindicatorul “Organizarea concursurilor pentru funcţiile publice” (18,18%- din care 

9,09%-pozitiv şi 9,09% - negativ) este cel de-al treilea item valorizat din cadrul Eficacităţii 

Organizaţiei. Referirile pozitive au vizat activitatea funcţionarilor ANFP care au fost detaşaţi la 

Agenţia Naţională de Integritate şi care s-au ocupat de organizarea concursurilor pentru 

angajarea inspectorilor de integritate. (Evenimentul Zilei, p. 5, 15 ianuarie 2008). Unele dintre 

referirile negative au făcut trimitere la organizarea unor concursuri pentru înalţii funcţionari 

publici. De pildă, Cotidianul vorbeşte despre „existenţa unui concurs cu dedicaţie la 

integritate: interimarul ia postul”. (Cotidianul, p. 3, 5 noiembrie 2008). Materialul conţine 

informaţii referitoare la exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de Secretar General al ANI de 

către Horia Georgescu, care va candida pentru ocuparea definitivă a acestui post. Jurnaliştii 

descriu în detaliu condiţiile generale şi condiţiile specifice pentru ocuparea unei funcţii din 

categoria înalţilor funcţionari publici, cu menţiunea că acele condiţii specifice sunt alcătuite de 

instituţia care scoate postul la concurs şi transmise ANFP.  

Un alt concurs care a avut ecou în mass-media a fost cel organizat de ANFP în luna 

noiembrie 2008, pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef administraţie adjunct din 

cadrul Direcţiei Generale Finanţe Publice Dâmboviţa. Deşi autorii articolului nu critică direct 

activitatea ANFP, implicaţiile negative rezultă din procedura de desfăşurare a concursului. 

Astfel, “pentru că au fost fraieri cu memorie prodigioasă care au reuşit să reproducă la proba 

scrisă subiecte alese din sute de Monitoare Oficiale, strategii politizării administraţiei publice 

au găsit ac şi de cojocul acestora. Au ridicat de la 50 la 70 de puncte baremul pentru 

calificarea la proba scrisă”. 

Un subindicator important este “elaborarea de proiecte de acte normative” ( 2,50% -

pozitiv), care însă nu s-a bucurat de vizibilitate pe parcursul anului 2008. Acest palier a fost 

reliefat odată cu introducerea de către guvern a H.G. 611/2008, care potrivit Preşedintele Alianţei 

Naţionale a Bugetarilor Sed Lex, Vasile Marica, “accentuează abuzurile deja existente ”. 

(România Liberă 16 iulie 2008, p. 1, 3 Corupţia roteşte funcţionarii publici). De fapt, noua 

Hotărâre de Guvern aduce elemente de noutate în ceea ce priveşte organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, dar în acelaşi timp preia şi o serie de dispoziţii  procedurale din 



textele legislative anterioare. Cu scopul de a proteja funcţionarii din categoriile vulnerabile la 

corupţie, pe baza principiului mobilităţii, aceştia pot fi mutaţi temporar într-un alt  departament 

din cadrul instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Această măsură a fost corelată cu 

Strategia Naţională Anticorupţie 2005-2007, elaborată de Ministerul Justiţiei  şi cu bunele 

practici de la nivelul Uniunii Europene.  

Subindicatorii “perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici” (4,55% din totalul 

ponderilor la indicatorul Eficacitatea Organizaţiei) şi “organizarea de evenimente” (4,55%- din 

totalul ponderilor la indicatorul Eficacitatea Organizaţiei) au fost valorizaţi pozitiv, însă 

ponderile au fost reduse. Au fost vizate programele de formare pentru funcţionarii publici, care 

se organizează pe baza deciziei asupra domeniilor prioritare de perfecţionare, stabilite prin ordin 

al preşedintelui ANFP (Gardianul, p. 6, 12 septembrie 2008).   

Proiectul Transparenţă şi participare în administraţia publică, lansat de ANFP şi Asociaţia 

Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă Agenda 21 a fost reflectat în Ziarul de Bacău 

cu ocazia Zilei Porţilor deschise la CJ Bacău, tema conferinţei constituind-o o viaţă activă la 

vârsta a III-a. Astfel, vârstnicii au avut ocazia  de a purta un dialog deschis cu autorităţile. (Ziarul 

de Bacău, p. 5, 08 august 2008). Prin mediatizarea acestui proiect este valorizat şi itemul Relaţia 

cu ONG-urile (2,50%-pozitiv), relevant pentu potenţarea Eficacităţii Organizaţiei. 

La nivelul indicatorului Competenţa Managementului se constată o pondere cumulativă de 

37,50%, din care 25% - pozitiv şi 12,50%- negativ. Cel mai valorizat subindicator este 

“corectitudinea” (10%- din care 5%- pozitiv şi 5%- negativ), urmat de “profesionalism” (7,50%-  

din care 5%- pozitiv şi 2,50%- negativ) şi de “transparenţa actului decizional în condiţiile legii 

“(7,50%- pozitiv). Între aceşti trei itemi se poate face o corelaţie, în sensul că nu putem vorbi de 

profesionalism fără corectitudine sau transparenţa deciziilor. De asemenea, “corectitudinea” se 

poate corela cu “gestionarea reformei funcţiei publice” (28,57%- pozitiv; 71, 43%- negativ, 

conform profilului binar primar). Cotidianele Ziua şi Jurnalul Naţional descriu în termeni 

negativi activitatea Agenţiei pe aceste două paliere. Subiectele dezbătute de presă se referă la 

reorganizarea Gărzii de Mediu (Garda moartă – Ziua, 26 februarie 2008, p. 3; Garda de mediu a 

fost otrăvită – Jurnalul Naţional, 21 ianuarie 2008, p. 4). Jurnaliştii consideră că Guvernul, prin 

Ministerul Mediului şi ANFP, a pus umărul la demolarea Gărzii Naţionale de Mediu. 

Conducerea Agenţiei a fost acuzată că în urma presiunilor a avizat noul stat de funcţii al Gărzii 

Naţionale de Mediu, “deşi iniţial a emis un document din care reiese clar că această nouă 



structură presupune angajarea de economişti, jurişti şi personal administrativ pentru fiecare 

filială judeţeană”.  (Jurnalul Naţional, 21 ianuarie 2008, p. 4). 
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Transparenţa actului decizional este o consecinţă directă a modului în care ANFP a 

formulat răspunsurile către solicitările trimise de reprezentanţii mass-media. Activitatea Agenţiei 

în ceea ce priveşte transparenţa şi promovarea soluţiilor legale care vizează legislaţia funcţiei 

publice a fost apreciată de către presă. Diferitele solicitări venite din partea cotidianelor centrale 

sau locale au primit răspunsuri promte din partea Agenţiei, care au accentuat caracterul neutru al 

activităţii sale. Acestea au vizat subiecte precum: încetarea raporturilor de serviciu (Gazeta de 

Olt, 25 ianuarie 2008), exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere (Curentul 28 

mai 2008, p. 1,3) sau regimul incompatibilităţilor şi conflictelor de interese (Evenimentul Zilei, 

09 iulie 2008, p. 7). 

De pildă, cotidianul Evenimentul Zilei prezintă cazul anchetei din cadrul Direcţiei Sanitar-

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău, unde ANFP a formulat un punct de vedere 

privind conflictul de interese. (Evenimentul Zilei, 09 iulie 2008, p. 7). Cotidianul “Curentul” a 

investigat cazul arhitectului şef de la Primăria sectorului 1, unde a arătat că respectiva persoană a 



exercitat cu caracter temporar o funcţie de conducere fără a avea avizul ANFP. (Curentul, 28 mai 

2008, p. 1,3). 

 Un alt demers întreprins de jurnalişti a fost cel în legătură cu intenţia şefului Direcţiei 

Sanitar Veterniare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt de a rămâne la conducerea instituţiei încă 

doi ani de la împlinirea vârstei de pensionare, intenţie “dejucată de Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici” (Gazeta de Olt, 29 ianuarie 2008, ANFP confirmă: legea îl trimite pe 

Ţoncu la pensie). 

  “Moralitatea” (2,50%- pozitiv, 2,50%- negativ) managementului Agenţiei este un item 

apreciat pozitiv, dar şi negativ în urma analizei. Cotidianul Evenimentul Zilei din data de 18 

ianuarie 2008 prezintă modul în care guvernul a tăiat plata orelor suplimentare pentru 

funcţionarii publici, dar a păstrat privilegiul pentru şefii de cabinet, consilierii personali şi 

secretare. Preşedintele ANFP a intervenit, susţinând că măsura este aplicată în mod 

discriminatoriu şi că încercarea de reducere a cheltuielilor cu personalul bugetar ar trebui să se 

aplice şi în cazul consilierilor personali sau secretareleor personale ale miniştrilor.    

 Abilităţile Membrilor (7,50% - din care 5,00%- pozitiv şi 2,50%- negativ) reprezintă un 

indicator semnificativ din perspectiva modului în care este percepută ANFP, însă acesta nu a 

înregistrat suficientă vizibilitate în prima jumătate a acestui an. Funcţionarii din ANFP au fost 

invocaţi de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, care a recunoscut rolul acestora în 

organizarea concursurilor pentru angajarea inspectorilor de integritate (Evenimentul Zilei, p. 5, 

15 ianuarie 2008).  
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 Itemii care nu au înregistrat ponderi se găsesc pe  palierul Eficacitatea Organizaţei 

(concepţie modernă de organizare, activitatea de control) şi pe palierul Abilităţile Membrilor 

(corectitudine). Lipsa ponderilor la aceşti subindicatori are multiple consecinţe care pot fi 

structurate după cum urmează: 

     

- consecinţă directă în urma analizei (concepţie modernă de organizare, corectitudine, 

colaborarea în cadrul instituţiei); 

- lipsa subiectelor de presă (activitatea de control). 

 

Total Indicatori 

60,00%

40,00%

Valori pozitive
Valori negative

 
     ANFP are o imagine cu un caracter uşor pozitiv (60,40% pozitiv;  40,00%- negativ), 

majoritatea ponderilor concentrându-se asupra indicatorului Eficacitatea Organizaţiei (30%- 

pozitiv, 25, 00%- negativ). Acest aspect este favorabil,  ţinând cont că  2008 a fost un electoral, 

iar evenimentele politice au avut o influenţă semnificativă asupra deciziilor actului administrativ. 

Cu toate acestea, instituţia şi-a îndeplinit principalele funcţii, iar acest fapt a fost reflectat în 

presa scrisă.  

 

 

 

 

 



Concluzii şi propuneri 

 

 

Pe parcursul analizei am constatat mai multe vulnerabilităţi la diferiţi subindicatori de 

imagine, care se manifestă fie prin ponderea semnificativă a referirilor negative, fie prin lipsa 

referirilor la unii dintre itemii analizaţi. De pildă, subindicatorii “gestionarea reformei funcţiei 

publice” şi “colaborarea cu instituţiile implicate în reforma administraţiei publice” se potenţează 

reciproc, dar într-un mod negativ. Se recomandă ca cele trei instituţii implicate în gestionarea 

reformei funcţiei publice să acţioneze unitar şi să comunice mass mediei acţiunile întreprinse în 

ceea ce priveşte programele YPS, BSGR sau alte programe comune. 

Lipsa ponderilor de la subindicatorul “activitatea de control” poate reprezenta o 

vulnerabilitate, având în vedere că aceasta constituie o activitate de bază a Agenţiei. Se impune 

mediatizarea acţiunilor de control la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, cu scopul 

aplicării unitare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici şi a stopării abuzurilor 

din acest domeniu. 

Agenţia trebuie să manifeste o mai mare transparenţă în ceea ce priveşte organizarea 

concursurilor pentru funcţiile publice, trebuie să definească mai clar procedurile de organizare a 

acestora cu scopul de a fi înţelese şi aplicate la nivelul instituţiilor publice.  

Evenimentele organizate de Agenţie trebuie să fie mai vizibile, să continue promovarea 

proiectelor de succes implementate la nivelul instituţiilor publice şi să constituie un factor 

esenţial pentru modernizarea acestora. 

ANFP trebuie să fie un arbitru în domeniul funcţiei publice, dar şi un sprijin pentru 

funcţionarii publici care se simt nedreptăţiţi faţă de deciziile autorităţilor publice.  

 

 

 

 

Cristian Voinescu, Expert 


