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Imaginea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici reflectată în presa scrisă 
şi audio-video (ianuarie – iunie 2009) 

 
1. Metodologie 
 
Organizaţiile îşi formează o anumită imagine prin eforturi intenţionate sau, 
dimpotrivă, prin neglijarea lor. În acelaşi timp, însăşi activitatea organizaţiei este o 
sursă de imagine. La imaginea unei organizaţii mai pot contribui şi alte surse: 
instituţiile statului (prin documentele oficiale elaborate), liderii politici (aflaţi la 
guvernământ sau cei aflaţi în opoziţie) - prin declaraţiile lor publice, mijloacele de 
comunicare în masă - prin materialele de presă care le prezintă atitudinea, liderii de 
opinie - prin opiniile exprimate pe diferite canale de comunicare.  

În funcţie de poziţia în actul comunicaţional a obiectului, imaginea poate fi 
indusă (se analizează mesajele emise de organizaţia care constituie obiectul 
investigaţiei), difuzată (obţinută din analiza informaţiilor care se referă la obiectul 
investigaţiei dar care sunt transmise de alte surse decât acesta), reflectată (obţinută 
prin analiza informaţiilor referitoare la cum a fost recepţionată de către publicul ţintă 
al comunicării imaginea transmisă de organizaţie). Imaginea rezultantă este rezultatul 
investigării şi al analizei comparative a celor trei tipuri de imagine menţionate. 

Vom analiza în cele ce urmează imaginea ANFP reflectată în presa scrisă şi 
audio-video în primele 6 luni ale lui 2009.  

O primă analiză se va referi la sursele monitorizate. Se va calcula ponderea 
apariţiilor în presa scrisă, audio-video; presă centrală şi locală; repartiţia apariţiilor pe 
luni; subiect predominant şi aşa mai departe.  
 
În continuare, în vederea investigării imaginii avem nevoie de un sistem al 
indicatorilor şi subindicatorilor de imagine reprezentaţi de segmente (sau paliere) 
relevante în ce priveşte imaginea ANFP, de elemente care au un impact important 
din această perspectivă, de alte elemente care prin natura lor atrag interesul media. 

Indicatorii, respectiv subindicatorii, acoperă zone distincte ale imaginii 
investigate şi sunt măsurabili prin cuantificarea sensului conotaţiei (pozitiv sau 
negativ). Sistemul acesta de indicatori nu reprezintă altceva decât structura imaginii 
pe care organizaţia respectivă şi-o doreşte (denumită într-un limbaj de specialitate 
imagine dezirabilă).  

Pentru analiza imaginii ANFP am considerat important a lua drept indicatori de 
imagine: eficienţa ANFP, managementul ANFP şi responsabilităţile personalului.  
 
Acest sistem de indicatori fiind viabil, s-au monitorizat sursele media şi s-au 
cuantificat referirile. Numărul surselor monitorizate a fost mult mai mare decât s-a 
prognosticat de la început, acest lucru fiind datorat şi schimbării ce a avut loc la vârful 
instituţiei. Din acest considerent, analiza de imagine se impune a fi realizată la 
jumătatea anului şi nu la finele acestuia.  
 
S-au construit profiluri de imagine şi s-a calculat ponderea (negativă sau pozitivă) a 
fiecărui indicator şi subindicator de imagine în cifre apariţii şi procente. Apoi s-a 
analizat fiecare profil de imagine, adică s-au identificat aspectele generale ale 
imaginii ANFP, s-a stabilit caracterul acesteia, precum şi vulnerabilităţile de imagine, 
evaluându-se riscurile.  
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2. Sursele monitorizate  

 
Pentru sinteza şi analiza activităţii ANFP şi a preşedintelui Andras Szakal au fost 
monitorizate o serie de  mijloace de comunicare în masă cum ar fi: cotidiane centrale 
şi locale, emisiuni de ştiri din cadrul principalelor televiziuni din România, agenţii de 
presă, site-uri de informaţii specifice precum şi site-uri specializate în PR şi imagine.  

Au fost monitorizate  
- 17 cotidiane centrale după cum urmează: “Gândul”, “Ziua”, “Cronica 

Română”, “Cotidianul”, “Adevărul”, “Evenimentul Zilei”, “România Liberă”, 
“Curentul”, “Gardianul”, “Curierul Naţional”, “Jurnalul Naţional”, Ziarul 
Financiar, Bursa, 7Plus, Libertatea, Azi, Business Asviser (cotidian lunar) 

- 12 cotidiane locale: Transilvania Expres (Braşov), “Monitorul Expres 
(Braşov), , “Bună ziua Braşov”, Delta (Tulcea),Obiectiv (Tulcea), Acum 
(Tulcea), Arcaşu (Brăila), Adevărul de Vaslui, Monitorul (Vaslui), 
Informaţia de Vest (Bihor), Flacăra Iaşiului.  

- 8 posturi de televiziune: Jurnal de ştiri (TVR), Ştirile ProTV, Focus (Prima 
TV), Ştiri Realitatea TV, Ştiri (The Money Channel), Observator (Antena1) 
Ştirile zilei (Antena 3), Ştirile Naţionale (B1 TV)  

- 4 agenţii de presă : Agerpres, Mediafax, Amos News, Newsin  
- 5 site-uri specializate pe transmiterea informaţiilor online: www.ziare.com, 

www.hotnews.ro, www.1235.ro, www.prwave.ro, www.administratie.ro.  
 
Analiza de faţă cuprinde apariţiile din lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, 
iunie ale ANFP ca instituţie şi ale preşedintelui ANFP, domnul Andras Szakal. 

Pe fiecare lună în parte, situaţia apariţiilor este următoarea:  
Ianuarie 2009 – 11 apariţii 
Februarie 2009 – 18 apariţii 
Martie 2009 – 26 apariţii 
Aprilie 2009 – 25 apariţii 
Mai 2009 – 42 apariţii 
Iunie 2009  – 31 apariţii 
 
 

În total ANFP a înregistrat 153 de apariţii.  Precizăm încă de la bun început că 
datorită resurselor umane şi materiale limitate nu au putut fi monitorizate posturile de 
radio sau alte apariţii ale ANFP în mijloacele de comunicare neenunţate mai sus.  
Menţionăm faptul că în anii 2007 şi 2008 suma apariţiilor în presa scrisă locală şi 
centrală a ANFP este de 75 de apariţii cu menţiunea că nu au fost însumate apariţiile 
de pe radio sau tv. De altfel, mărirea numărului de conferinţe de presă, declaraţilor şi 
interviurilor mai mult sau mai puţin programate au constituit motive pentru ca numărul 
apariţiilor în media să se mărească.  
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Cele 153 de apariţii din această jumătate a anului 2009 pot fi structurate după 

mai multe criterii:  
 
1. Locul apariţiei: 

a. apariţii presă scrisă  - 111 
b. apariţii site-uri de ştiri sau PR – 33 
c. apariţii mass media audio-video – 9 

 
 

 

audio-video
6%

site-uri
22%

presa scrisa
72%

presa scrisa
site-uri
audio-video

 
1. Distribuţie geografică a sursei: 

 
a. Distribuţie naţională - 100 
b. Braşov - 34 
c. Altele - 19 
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2. Aspect jurnalistic: 
a. Pozitiv - 93 
b. Negativ  - 7 
c. Neutru – 53 

 

Pozitiv
60%

Neutru
35%

Negativ
5%

Pozitiv Negativ

Neutru

 
 

3. Subiect predominant 
a. Subiect ANFP sau conducerea ANFP - 121 
b. Subiectul nu este ANFP sau conducerea (apariţia instituţiei în cadrul 

articolului este neintenţionată şi oarecum pasageră) - 32 
 
 

subiect: ANFP
79%

Alt subiect
21%

subiect: ANFP
Alt subiect
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4. Distribuţie calendaristică 
a. Ianuarie - 11 
b. Februarie - 18 
c. Martie - 26 
d. Aprilie  - 25 
e. Mai - 42  
f. Iunie – 31  

 
 
 

Ianuarie
7% Februarie

12%

Martie
17%

Aprilie
16%

Mai
28%

Iunie
20%
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Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

 
 
 
În cadrul anexei există o repartiţie a apariţiilor ANFP pe fiecare sursă media.  
 
În ceea ce priveşte cotidianele care au apreciat în termeni pozitivi acţiunile 
întreprinse de ANFP, pe baza analizei, putem menţiona: Transilvania Expres, 
Monitorul Expres, Realitatea TV, B1Tv, Prima TV, Ziare.com, Amos News, Agerpres, 
Mediafax, Newsin, Portalul Naţional de Administraţie, PRwave (Site de comunicare, 
PR şi imagine) Evenimentul Zilei, în timp ce ziarele Ziua, Curentul, Academia 
Caţavencu au descris în termeni negativi activitatea ANFP. Există o serie de mijloace 
media care nu au descris într-un anume fel activitatea ANFP, în acestea existând şi 
apariţii cu caracter pozitiv, dar şi apariţii cu caracter negativ. Printre acestea amintim: 
Cotidianul, Adevărul.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 6

3. Sistemul indicatorilor de imagine şi repartiţia apariţiilor în mass media 
 

Pornind de la cea ce se doreşte a se transmite în mass media (imaginea dezirabilă a 
ANFP) s-au stabilit următorii indicatori şi subindicatori de imagine:  
  
 
 
    I.     Eficienţa ANFP 

 
1.1. Reorganizarea ANFP -  14 apariţii  
1.2. Obiectivele stabilite sub noua conducere – 8 apariţii 
1.3. Organizarea unor evenimente şi derularea unor proiecte - 20 apariţii 
1.4. Colaborarea cu instituţiile implicate în reforma administraţiei publice - 18  

apariţii 
1.5. Consultările publice – 23 apariţii 
1.6. Activitatea de control - 12 apariţii 
1.7. Elaborarea de proiecte de acte normative – 7 apariţii 
1.8. Organizarea concursurilor pentru funcţiile publice  - 4 apariţii 

 
 

 
II.      Managementul ANFP 
 

2.1. Profesionalism, corectitudine – 3 apariţii  
2.2. Transparenţa actului decizional în condiţiile legii – 11 apariţii 
2.3. Notorietate - 18 apariţii 

 
III. Responsabilităţile personalului  

 
3.1. Experienţă - 5 apariţii  
3.2. Îndeplinirea atribuţiilor de serviciu - 5 apariţii 
3.3. Colaborarea în cadrul instituţiei – 5 apariţii  

 
 
        
4. Interpretarea profilurilor de imagine 

 
Realizarea profilurilor de imagine constituie etapa cea mai importantă în analiza de 
imagine.  

În contextul schimbărilor survenite la nivel guvernamental, Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici a beneficiat de o conducere nouă. Acest lucru a contribuit 
semnificativ la sporirea imaginii instituţiei. În acelaşi timp, activitatea a continuat cu 
amplificarea rolurilor pe care Agenţia le are în mod legitim.  

Pornirea unor consultări publice cu privire la schimbarea legislaţiei, 
întreprinderea primelor acţiuni de monitorizare şi control în 2009, sporirea rolului 
privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, continuarea 
proiectelor începute în anii precedenţi reprezintă obiective ale noii conduceri ANFP în 
scopul Întăririi şi îmbunătăţirii imaginii instituţiei şi implicit a funcţiei  publice şi 
funcţionarilor publici din România. Realizarea reformei administrative în mod efectiv, 
în concordanţă cu respectarea Programului de Guvernare este obiectivul ANFP de a 
spori rolul determinant pe care îl are în ceea ce priveşte managementul funcţiei 
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publice, continuarea reformei în administraţia publică bazată pe creşterea autonomiei 
colectivităţilor locale prin realizarea autonomiei decizionale, concomitent cu 
declanşarea reală a procesului de descentralizare.  

ANFP joacă un rol semnificativ în ceea ce priveşte reformarea sistemului 
administrativ actual, prin stabilirea unor noi baze care să conducă la eficientizarea 
actului administrativ. Acest fapt a oferit premise pentru derularea reformelor în 
sistemul administraţiei publice din România, prin proiectele începute în anii 
precedenţi.  

 
Aşa cum reiese din calculul primar al apariţiilor ANFP pe cei trei indicatori stabiliţi se 
poate observa că cele mai multe apariţii vizează eficienţa ANFP  

 
 
Apariţiile ANFP conform indicatorilor de imagine:  
 

 
 
 

69%

21%10%

Eficienta ANFP
Managementul ANFP
Abilitatile personalului

Observăm că cele mai multe ponderi le-a înregistrat indicatorul Eficienţa ANFP (69%: 
66% - pozitiv şi 3% - negativ) şi subindicatorii aferenţi acestuia.  
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Eficienţa ANFP 

 
 

13% 8%

19%

17%21%

11%

7% 4%

reorganizarea institutiei obiectivele stabilite
organizare evenimente/derulareproiecte colaborare cu alte institutii
consultari publice activitatea de control
elaborarea de proiecte de acte normative organizarea concursurilor

 
 
 

Subindicatorul reorganizarea instituţiei, cu o pondere de 13 % în cadrul indicatorului 
eficienţa ANFP este vizibil în special în luna ianuarie, odată cu numirea noului 
preşedinte în fruntea Agenţiei şi la începutul lunii aprilie, odată cu venirea noului 
vicepreşedinte. Referirile sunt pozitive, aducând aminte despre perioada în care 
Szakal Andras a fost subprefect la Braşov.  

Cităm în acest sens articolul Szakal Andras a devenit seful functionarilor 
publici din ţară (Transilvania Expres, 23 ianuarie): „Subprefectul Szakal Andras este 
incepand de ieri presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP). 
Numirea pe post i-a fost confirmata ieri in mod oficial de Guvern. Szakal a demisionat 
din functia de subprefect al Brasovului, dar va mai asigura cateva zile buna 
functionare a departamentelor pe care le-a coordonat.” 
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De asemenea, Portalul Naţional de Administraţiei Publică vorbeşte despre 
acest eveniment, al numirii conducerii ANFP. Articol este scris în termeni pozitivi 
despre numirea noului preşedinte, domnul Andras Szakal, cu accent pe prezentarea 
activităţii profesionale desfăşurate până la numirea în actuala funcţie (26 ianuarie 
2009). 

 
Ponderile pozitive ale indicatorului Eficienţa ANFP se manifestă în principal pe 
subiectul consultărilor publice în vederea schimbării legislaţiei aferente.  23 de apariţii 
reprezentând 21% dintre cele 106 apariţii (69%) se referă la aceste consultări 
publice.  

Pe parcursul lunilor aprilie şi mai, conducerea ANFP a avut o serie de discuţii 
cu reprezentanţi ai Asociaţiilor profesionale şi sindicatelor din administraţia publică 
românească. Subiectul a fost pe larg dezbătut în mass media. Discuţiile au vizat o 
serie de aspecte privind: modificările Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici, susţinerea procesului de descentralizare şi a reducerii cheltuielilor bugetare, 
organizarea concursurilor pentru ocuparea a diferitelor functii de conducere din 
administraţia publică locala. Iniţiativa ANFP a fost apreciată ca fiind oportună. În 
Transilvania Expres, articolul apărut în data de 29 mai a.c. şi denumit Proiect. Potrivit 
unei propuneri, secretarii de localităţi vor să fie reîncadraţi distinct, semnat de Dragoş 
Cenţu se dau câteva detalii cu privire la aceste discuţii de la sediul ANFP:  

Reprezentantii asociatiilor secretarilor au apreciat ca se impune ca, pe viitor, 
secretarul unitatii administrativ-teritoriale sa fie incadrat ca functie publica specifica, 
evidentiindu-i-se atributiile la nivel local. In acest sens, ministrul secretar de stat a solicitat 
propuneri din partea participantilor, pentru a fi dezbatute cu factorii de interes din administratia 
centrala si locala.  

Prin aceste consultări publice, aşa cum se poate vedea şi de pe Portalul Naţional de 
Administraţie, ANFP dovedeşte că “este un partener stabil şi deschis pentru 
asociaţiile profesionale reprezentative pentru funcţionarii publici, cărora li se va cere 
mereu sprijinul, prin formularea unor propuneri concrete privind elaborarea unui 
cadru normativ coerent”.  

Întâlnirile cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi ai sindicatelor  s-au 
bucurat de vizibilitate în presă, toate agenţiile de presă (Newsin, Mediafax, Agerpres) 
precum şi cotidianele Cotidianul, Bursa, Gardianul şi Transilvania Expres,  preluând 
ştirea. Majoritatea articolelor s-au concentrat asupra ideilor transmise de către 
preşedintele ANFP, potrivit căruia, „actele normative propuse de către ANFP sunt menite 
să aducă modificări profunde în administraţia publică centrală şi locală pentru realizarea 
unui model organizaţional eficient al structurilor administrative, pentru o adevărată reformă a 
administraţiei publice prin creşterea gradului de descentralizare, simplificarea procedurii 
privind organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor publice şi responsabilizarea 
structurilor locale” şi  ''în urma discuţiilor cu sindicatele şi cu structurile asociative 
referitoare la propunerile de modificare asupra Legii nr. 188 privind Statutul 
funcţionarilor publici, a fost stabilită data de 19 iunie ca zi a funcţionarului public şi 
aceasta va intra în vigoare, probabil, anul viitor. Am decis 19 iunie pentru că la 19 
iunie 1923 s-a aprobat primul statut al funcţionarului public''  
 
Trebuie să amintim în acest context ştirea pozitivă de la B1Tv, din 25 iunie, ora 
18.00, intitulată  Propuneri de modificare a  Statutului funcţionarilor publici. Ştirea a 
durat aproximativ 50 secunde, în cadrul ei existând un sincron cu preşedintele ANFP 
de 20 secunde, în care se vorbea în special despre stabilirea unei zile a funcţionarilor 
publici. În cadrul ştirii se relata despre modificarea Statutului funcţionarilor publici de 



 10

către ANFP, noua lege urmând a intra în dezbatere şi eventual aprobată în noua 
sesiune parlamentară.  

Poate cea mai fructuoasă conferinţă din această perioadă a avut loc pe 28 
aprilie. Conferinţa a fost organizată de către conducerea ANFP pentru a aduce 
lămuriri în legătură cu schimbarea şefilor deconcentratelor. Chiar dacă au avut titluri 
oarecum tendenţioase, ştirea a prezentat în general obiectiv ceea ce se va întâmpla 
în administraţia publică, la nivelul deconcentratelor: foştii şefi ai serviciilor 
deconcentrate pot ocupa unul dintre posturile vacante din instituţia în care activează, 
pot fi transferaţi într-o altă instituţie sau redistribuiţi de către ANFP. Dintre mijloacele 
media care au prezentat ştirea putem enumera: Agerpres, Cotidianul, Evenimentul 
zilei, Mediafax, Monitorul Expres, Newsin, Ziua, ProTv, Antena 3, TVR, Prima TV, 
Realitatea TV, Money Channel, Ziare.com. Majoritatea ştirilor au avut caracter 
neutru.  
 
Un  alt eveniment care a adus în această perioadă analizată notorietate ANFP şi 
conducerii acesteia, este reprezentat de anunţul privind controalele inopinate. 
Acţiunile de monitorizare şi control au fost desfăşurate de către echipele ANFP ca 
urmare a verificării bazei de date existente în ANFP, referitoare la situatia funcţiilor 
publice şi a funcţionarilor publici şi au vizat 3 consilii locale (comuna Feldioara, 
Municipiul Făgăraş, comuna Lisa) şi 3 instituţii deconcentrate (Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice, Direcţia Judeţeană de Statistică şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţii 
pentru Agricultură). 
Însă, anunţul cu privire la aceste controale a fost făcut cu mai mult timp înainte. În  
conferinţa desfăşurată în luna iunie, preşedintele ANFP a afirmat că există 1.921 de 
instituţii publice din cele 4.579 din România care funcţionează fără avizul Agenţiei 
Naţionale a Funcţionarilor Publici, necesar desfăşurării activităţii, conform legii. Ştirile 
au avut caracter preponderent pozitiv. 
 
Ponderile negative prezente la indicatorul Eficienţa ANFP se manifestă la 
subindicatorul organizarea concursurilor pentru funcţiile publice (1 apariţie în Ziua, 3 
iunie), reorganizarea instituţiei (Gândul, 24 ianuarie),  derulare proiecte (2 apariţii în 
Cotidianul, 9 martie, 27 martie) 

Articol din Gândul este persiflant la adresa iniţiativei noului preşedinte al ANFP 
de a-şi transporta la actualul loc de muncă, mobilierul de la fostul cabinet. În articol 
se face referire la vechea apartenenţă politică a preşedintelui ANFP, inducându-se în 
acelaşi timp ideea potrivit căreia domnul Szakal ar opta pentru înscrierea într-un 
partid politic. 

Szakal Andras, noul şef al ANFP - la Bucureşti cu tot cu ... mobilierul din fostul său cabinet de 
subprefect de Braşov. Proaspăt uns şef al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, după ce a 
schimbat pe şest laleaua udemeristă cu trandafirul pedelist, fostul subprefect de Braşov, Szakal Andras, 
nu va pleca la Bucureşti cu mâna goală. Ca să nu se simtă „dezrădăcinat” la noul loc de muncă şi să 
nu-l acuze careva că bagă instituţia la cheltuială pe asemenea vremuri de criză, el va lua cu sine şi ... 
mobilierul din fostul său cabinet din Prefectura Braşov! „Dom’le, las doar scaunele alea şase de la masa 
de şedinţă, că alea-s ale Prefecturii, în rest, îl iau pe tot, că m-am obişnuit cu el şi apoi e proprietatea 
mea, m-a costat vreo 70 de milioane acum patru ani, când l-am adus în locul gioarselor pe care le-am 
găsit în birou, după ce am venit subprefect. 
 

Cel de-al doilea indicator supus analizei este Managementul ANFP, care a înregistrat 
o pondere a referirilor de 21% (20% - pozitiv şi 1% -negativ) Cel mai valorizat 
subindicator a fost notorietatea.  
Indicatorul  Responsabilităţile personalului a înregistrat o pondere primară cumulativă 
de 10% (9%-pozitiv, 1%- negativ), ceea ce arată că funcţionarii publici din ANFP îşi 
îndeplinesc atribuţiile de serviciu cu corectitudine, însă nu colaborează suficient. 
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Concluzii 

 
Acţiunile demarate de noua conducere a ANFP au fost privite de către mass media şi 
de grupul ţintă ca făcând parte din demersurile de reformare a funcţiei publice din 
România. 
Modificarea legislaţiei actuale după consultarea factorilor de interes indică o mai 
mare deschidere şi o transparenţă mai accentuată determinată de atitudinea noii 
conduceri a ANFP.  
Controalele demarate şi efectuate de ANFP, iniţiate în urma verificării bazei de date 
din Instituţie au fost realizate în special în conformitate cu principiul îndrumării 
metodologice punându-se accent mai mult pe aspectele preventive şi corective decât 
pe cele punitive.  
Imaginea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici are un caracter preponderent 
pozitiv, aşa cum arătam mai sus, în prima parte a acestei analize, în profilul primar 
(60%- pozitiv; 35% - neutru 5%-negativ). Aceste ponderi indică faptul că instituţia 
este eficace, beneficiază de o conducere care are o oarecare notorietate şi cu 
personal care îşi îndeplineşte atribuţiile. Concluzia generală este aceea că 
organizaţia a căpătat o vizibilitate mai mare faţă de 2008.  
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