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Imaginea 
AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

–  reflectare în mass-media – 
2011 

 
 

Analiza de imagine reprezintă o sursă de informaţii foarte valoroasă privind 
reflectarea în mass-media a activităţii unei organizaţii şi constituie un suport important  
pentru adaptarea strategiilor de marketing şi de Relaţii Publice în vederea implementării 
de soluţii eficiente.   

Prezenta analiză scoate în evidenţă imaginea transmisă de formatorii de opinie, în 
speţă de presa scrisă (mediul online) şi audio-video, cu privire la Agenţia Naţională a 
Funcţionarilor Publici, pe parcursul anului 2011 . 

Se impune aici reafirmarea faptului că materialul se concentrează pe imaginea 
instituţiei în presa scrisă (mediul online) şi într-o mică măsură pe imaginea instituţiei 
în presa audio-video, întrucât, resursele umane şi materiale reduse nu permit 
realizarea unei monitorizări exhaustive a tuturor instituţiilor mass media (televiziuni, 
radio, reviste, jurnale de specialitate, pagini web). 

În esenţă pentru analiza pe 2011 s-a lucrat cu acelaşi set de indicatori folosit în 
anii precedenţi (cu unele modificări inerente, la nivel de subindicatori), atât pentru 
coerenţă în abordare, cât şi pentru o eventuală analiză comparativă  în sensul generării de 
date utile. 

 
A. Surse monitorizate1: 

 Publicaţii din presa centrală: (54 apariţii, reprezentând 8,9% din totalul 
apariţiilor ANFP în presa scrisă centrală, 12 publicaţii din presa centrală); 
Adevărul, Bursa, Bursa Financiară, Cotodianul, Cuvântul Libertăţii, Evenimentul 
Zilei, Financiarul, Jurnalul Naţional, România Liberă, Ziarul Financiar, Puterea, 
Capital); 

 Publicaţii din presa locală (menţionăm că numărul publicaţiilor monitorizate din 
presa locală este foarte mare, - 84 de apariţii, reprezentând 13,8% din totalul 
apariţiilor ANFP în presa scrisă locală, 33 de publicaţii reprezentând presa 
locală); 

 Surse audio-video (17 apariţii, reprezentând doar 2,8% din totalul apariţiilor 
ANFP în 10 surse: Realitatea TV, TV Mureş, Vrancea Media, Radio Iaşi, Radio 
Star, Radio GOLD FM ROMÂNIA ş.a.m.d.). Procentajul relative scăzut poate fi 
explicat, cel puţin parţial, prin faptul că multe din apariţiile ANFP au fost 
transferate portalurilor multimedia specializate. 

                                                 
1 Pentru asigurarea neutralităţii prezentării surselor monitorizate, acestea sunt listate în ordine alfabetică, 
acolo unde listarea este relevantă din perspectiva scopului acestei analize.  
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 Agenţii de presă : Agerpres, Mediafax, Amos News, Hotnews, RADOR/ Rador.ro 
(similar publicaţiilor din presa locală, 93 de apariţii, reprezentând 15,2% din totalul 
apariţiilor ANFP în Agenţiile de ştiri). Remarcăm aici prezenţa celor mai 
relevante agenţii de ştiri, repartizarea relative uniformă a acestora pe intervalul de 
timp monitorizat, precum şi o concentrare optimă a ştirilor – ştiri foarte multe 
preluate de cele câteva agenţii de ştiri importante (prin diferenţiere cu 
eterogenitatea surselor de informare reprezentate de presa locală); 

 Site-uri specializate pe transmiterea informaţiilor online: www.ziare.com, 
www.prwave.ro, www.administratie.ro, Portalul Naţional de Administraţie etc. 
Practic au fost monitorizate 85 de surse online2, reprezentând ziare electronice, 
portaluri, site-uri web etc., cu relevanţă la nivel central şi/ sau local (172 de 
apariţii, reprezentând 58,4% din totalul apariţiilor ANFP în mediul online). 

 Alte surse (sub 1% din totalul apariţiilor). 
 

Prezentare sintetică -  
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Număr apariţii ANFP pe luni: 
 

 
nr. referinţe despre 
ANFP pe luni nr. apariţii % din lună3 Apariţie medie/zi4 (în ipoteza unei 

distribuţii normale) 
ianuarie 60 71,4% 2,86 
februarie 45 70% 2,37 
martie 56 73,9% 2,43 

                                                 
2 Exclusiv categoria generică denumită „Alte surse”. 
3 Numai pentru perioada monitorizată, fără zile nelucrătoare, sărbători legale etc. 
4 Prin ponderare. 



 3

aprilie 48 52,4% 2,29 
mai 33 54,5% 1,50 
iunie 77 58,3% 3,21 
Iulie 53 71,4% 2,52 
august 80 77,4% 3,33 
septembrie 54 45,5 2,41 
octombrie 48 47,6 2,29 
noiembrie 40 54,5 1,82 
decembrie  16 25% 0,80 

 
Modalitate pe interpretare (exemplificare pentrtu luna iunie): în perioada de referinţă, ANFP apare în 
sursele de presă de 77 de ori. Din totalul zilelor lucrătoare monitorizate, apariţiile ocupă peste jumătate din 
acest interval (58,3%) şi putem spune că, în respectivul interval referinţele în presă despre ANFP au o 
frecvenţă medie de 3 ori pe zi (3,21 – valoare statistică). 
 

Primele 3 luni din intervalul analizat se caracterizează prin apariţii constante (de 3-4 
ori pe săptămână), relativ puţin concentrate în aceeaşi zi, iar în următoarele 3 luni 
apariţiile nu mai au acceaşi constanţă (în 10 zile din lună nu identificăm referinţe 
despre ANFP, dar atunci când apar, ele sunt concentrate – de exemplu, sunt zile când, 
în sursele monitorizate, apar cel puţin 5 referinţe despre ANFP în ziua respectivă). 

Per ansamblu însă, indiferent de constanţa apariţiilor, se poate observa că în lunile 
august şi iunie activitatea ANFP a fost cel mai bine reflectată în sursele media (la 
polul opus situându-se apariţiile asociate lunilor decembrie, mai şi noiembrie). 
În realitate însă, în 111 zile lucrătoare nu a apărut nici o relatare de presă despre ANFP, 
în celelalte zile distribuţia arătând ca în reprezentarea grafică de mai jos: 
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În condiţiile inexistenţei unei distribuţii normale (de tip gaussian), putem spune că în 
general relatările zilnice despre ANFP sunt de maxim 7, în medie de 4,09, şi 
concentrează 54,8% din totalul relatărilor de presă.  
În rest, situaţiile în care avem mai mult de 8 articole în aceeaşi zi sunt rare, astfel că doar 
în 22.2% din cazuri avem peste 10 relatări pe zi (evident, luăm în calcul numai zilele 
lucrătoare, mai puţin cele 111 zile în care activitatea ANFP nu este reflectată în presa 
scrisă, audiovizuală sau în site-urile specializate). 
 
Aşa cum vom vedea, acest fapt se explică prin natura agendei instituţionale (în luna 
august, ca şi în iunie, ANFP a derulat activităţi care au fost mai bine receptate de media – 
evenimente şi premieri cu valenţă europeană, proiecte finanţate din fonduri structurale, 
formarea specializată etc.) fiind sensibil şi la agenda mediatică, chiar politică. 

 
Distribuţie apariţii ANFP (pe luni, valori procentuale)
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Apariţiille ANFP pot fi reprezentate prin prisma unor indicatori cantitativi, cu referire la: 
1. Aspectul journalistic: 

 pozitiv – 443 (superior valorii întregistrate pe tot parcursul anului 2010, 443 > 198); 
 negativ – 20 (mai puţin de 2/3 din frecvenţele aociate anului 2010); 
 neutru – 147 (jumătate din valorile întregistrate pentru 2010). 
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Distribuţia apariţiilor negative, din perspectiva surselor monitorizate 
 

Distribuţia apariţiilor negative raportată la numar total de apariţii, pe categorii de surse
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4. Subiect predominant 

• subiect principal ANFP - 524 
• subiectul nu vizează în principal ANFP – 86 (14% din total) 

 
Referinţa predominantă 

524; 
86%

86;
 14%

subiect principal ANFP subiectul nu vizează în principal ANFP
 

 
Indicatori de imagine 
 
Faţă de indicatorii de imagine cu care s-a operat în precedenta Analiză de imagine, din 
punct de vedere metodologie au fost operate 2 ajustări în sensul în care s-au renunţat la 2 
subindicatori (Reorganizarea ANFP, respectiv Consultările publice). Raţiunile au fost 
date de mai multe considerente: 

o realizarea unei ponderări care să reflecte contribuţia fiecărui set de 
subindicatori la descrierea eficienţei instituţionale; 

o actualitatea unor teme (reorganizarea ANFP fiind specifică anului 2010 ca 
proces instituţional complex); 

o proximitatea unor acţiuni complexe (consultările publice fiind, pe de o 
parte  - intrinseci organizării de evenimente, elaborării unor proiecte de 



 6

acte normative etc., precum şi materializate prin încheierea unor 
parteneriate). 

 

Ponderea indicatorilor de imagine furnizaţi de apariţiile ăn presă

88,4

8,4
3,3

Ef icienţa ANFP Managementul ANFP Responsabilităţile personalului

% apariţii v izând

 
Reprezentarea grafică de mai sus ne arată că ANFP este prezentă mediatic în principal 
prin activităţile derulate şi prin prestaţia echipei de managament a instituţiei.  
Dată fiind distribuţia neuniformă a sub-indicatorilor (vezi lista de mai jos), precum şi 
faptul că activităţile derulate implică inevitabil responsabilităţile personalului în acord cu 
viziunea managerială, am operat o ponderare a sub-indicatorilor şi am apelat la 
următoarea metodologie de calcul, analiză şi interpretare: 
 
I. Eficienta ANFP 
1.1. Formarea functionarilor publici 
1.2. Organizarea de evenimente 
1.3. Derularea de proiecte  
1.4. Activitatea de control  
1.5. Elaborarea de proiecte de acte normative  
1.6. Organizarea concursurilor pentru functiile publice  
1.7. Procesul de avizare a structurilor organizatorice  
1.8. Încheierea de parteneriate  
 
II. Managementul ANFP 
2.1. Profesionalism  
2.2. Deontologie  
2.3. Transparenta actului de decizie  
2.4. Notorietate 
 
III. Responsabilitătile personalului 
3.1. Profesionalism  
3.2. Deontologie  
3.3. Solicitudine  
3.4. Atributii de serviciu  
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Modalitate de calcul 
 
Indicatorul global al imaginii ANFP, denumit Indicator Global de Imagine (IGI), putând fi 
asociat unui indicator compozit, va ţine cont de contribuţia sub-indicatorilor la 
reprezentarea imaginii de ansamblu a instituţiei, de frecvenţa apariţiei acesteia în 
intervalul de timp analizat, iar subsecvent, vor fi operate reflectări distincte, ponderate, pe 
fiecare indicator în parte, respectiv pe: 

I. Eficienţa ANFP (E);  
II. Managementul ANFP (M); 

III. Responsabilităţile personalului (Rp). 
 
Formulele de calcul utilizate vor fi: 
 
E = (Enr. ap)/ T; adică 281/132 = 2,13 
M = (4* Mnr. ap)/T, adică   (4*30/132) = 0,91 
Rp = (4* Rpnr. ap)/T. adică (4*8/132) = 0,24. 
 
IGI = (E+4M+4Rp)/3, adică 2,24. 
Unde: 
T  este numărul total al apariţiilor în sursele monitorizate; 
Enr. ap, Mnr. ap, Rpnr. ap – de căte ori sunt reflectaţi indicatorii Eficienţa ANFP (E), 
Managementul ANFP (M) şi Responsabilitatea personalului (Rp), ultimii indicatorii 
componenţi fiind ponderaţi. 
 
Pe baza acestor indicatori compoziţi s-a realizat o simulare pentru pentru primul 
semestru, a arătat că în general apar cam 3-4 ştiri pe zi (media ponderată = 3,89), dacă 
luăm în calcul numai zilele în care ANFP apare în sursele monitorizate (pe parcursul 
celor 6 luni de zile lucrătoare, ştirile despre ANFP apar în două treimi din intervalul 
calendaristic menţionat). Dacă însă distribuim aceste apariţii per ansamblul zilelor 
lucrătoare (deci „lărgim” distribuţia), atunci rezultă că ANFP apare în sursele 
monitorizate de 2-3 pe zi (valoarea IGI – de 2,24 fiind apropiată de media mediilor 
ponderate (adică de 2,44), valori înregistrate în intervalul ianuarie-iunie 2011). 
 
Din perspectiva frecvenţei de apariţie, graficul de mai jos ne arată că de foarte multe ori 
ANFP este prezent în sursele monitorizate de 1,2,3,4 sau 5 ori (practic aproape 30% din 
totalul menţiunilor media înseamnă 1 – 4 referinţe în aceeaşi zi), fiind rare situaţiile în 
care ANFP apare reflectată de 10-15 ori/ zi. Dealtfel, numărul mare de apariţii trebuie 
corelat cu un eveniment important (premierea performanţei în administraţia publică, o 
iniţiativă legislativă etc.).  
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Secvenţial putem spune că: 
1. formarea profesională, organizarea de evenimente şi organizarea concursurilor pentru 
ocuparea funcţiilor publice sunt subiectele care apar cel mai frecvent în media; 
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Pe axa orizontală mediană [1;16] avem numărul de ştiri, iar valorile din grafic arată de câte ori a apărul ştirea 
despre ANFP. Astfel, câte o ştire pe zi a apărut în 49 de cazuri în intervalul menţionat (ianuarie – decembrie), câte 
2 ştiri/ zi a apărut în alte 21 de zile monitorizate etc. 
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2. Imaginea managementului ANFP este reflectată în media preponderent prin prisma 
profesionalismului şi notorietăţii; 
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Analiză pe câteva cuvinte cheie din bază 
 

altele 
(deontologie, 

solicitudine etc.); 0,6

seminar regional; 1,8

perfecţ ionare; 23,1

eveniment; 1,6

parteneriate; 7,2

premiere - competiţ ie; 15,6

legalitaea 
actelor administrative; 4,7

reorganizare - avizare; 5,9

concurs; 12,3

control; 7,2

management; 5,7

iniţ iative legislative; 7,9
proiecte; 8,7

 
 

 
 

Comentarii: pregătire profesională (perfecţionare, programe de formare specializată, 
seminarii regionale), premierea performanţelor în administraţia publică şi concursurile de 
ocupare a funcţiilor publice sunt cele mai utilizate elemente descriptive (prin raportare la 
cuvinte cheie, după titlu/ conţinut). 
 
Performaţa instituţională reflectată în presa scrisă (pe baza analizei sociolingvistice) 
 

Performaţa instituţională reflectată în presă (după cuvinte-cheie)

126; 20,7%

108; 17,7%

152; 24,9%

97; 15,9%

127; 20,8%

Atragere de resurse, proiecte si
parteneriate

Top management, iniţiative
legislative, control

Managementul funcţiei publice,
concurs, reorganizare - avizare,
legalitaea actelor administrative

Comunicare şi imagine
instituţională: premiere -
competiţie

Formarea functionarilor publici

 
Performaţa instituţională reflectată în presă apariţii 
Formarea functionarilor publici 152 
Top management, iniţiative legislative, control 127 
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ANFP în teritoriu. Presa locală 
 
ANFP în presa locală. 
Referinţe teritoriale 

nr. 
apariţii % pozitiv/ neutru în nr. judeţe (din total) 

Regiunea Nord-Est 42 30,9 - pozitiv 5 din maxim 6 
Regiunea Centru 38 59,5 - pozitiv 4 din maxim 6 
Regiunea Sud Est 34 47,1 - pozitiv 5 din maxim 6 
Regiunea Sud Vest Oltenia 22 86,4 - neutru 5 din maxim 5 
Regiunea Sud-Muntenia 17 58,8 - pozitiv 4 din maxim 7 
Regiunea Nord-Vest 13 69,2 - pozitiv 5 din maxim 6 
Regiunea Vest 10 100 - pozitiv 3 din maxim 4 

* mai puţin Bucureşti-Ilfov 
28,9% din totalul apariţiilor apar în presa locală şi/sau se 
referă la instituţii din teritoriu. 

 
 

 
Concluzii şi recomandări 
 
 

Profilul de imagine  al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în anul 2011 este 
unul clar definit de apariţiile cu caracter pozitiv (443), înregistrându-se astfel un record atât la 
nivel cantitativ, cât şi la nivel calitativ al apariţiilor în mass-media a ANFP. 

Pregătirea profesională a personalului din administraţia publică (perfecţionare, 
programe de formare specializată,), organizarea seminariilor regionale, premierea 
performanţelor în administraţia publică  (prin derularea competiţiei celor mai bune 
practice în administraţia publică şi organizarea Conferinţei internaţionale Inovaţie şi 
calitate în sectorul public ) şi concursurile de ocupare a funcţiilor publice au constituit 
teme predilecte pentru reprezentanţii mass-media. De remarcat aici ponderea ridicată a 
apariţiilor cu caracter pozitiv din presa locală la adresa seminariilor regionale organizate de 
ANFP.  

Nu sunt de neglijat nici materialele referitoare la activitatea ANFP privind derularea 
proiectelor cu finanţare externă, care au contribuit la asigurarea unei bune vizibilităţi a  
instituţiei, atât prin număr de apariţii cât mai ales prin raportarea la nivelul calitativ (toate 
apariţiile pe această temă au avut caracter pozitiv). 

Temele referitoare la managementul ANFP au vizat ca şi în anii precedenţi 
atribuţii şi direcţii de acţiune ale top managementului (preşedinte, vicepreşedinte şi 
secretar general), acestea fiind reflectate tot prin prisma apartenenţei la o organizaţie 
(ANFP) şi a rolului acesteia. Subiectele de presă care au reflectat atribuţiile personalului 
ANFP râmân în principal legate de atribuţiile angajaţilor ANFP în cadrul comisiilor de 
concurs pentru ocuparea funcţiilor publice. 

Managementul funcţiei publice, concurs, reorganizare - 
avizare, legalitaea actelor administrative 126 
Comunicare şi imagine instituţională: premiere - 
competiţie 108 
Atragere de resurse, proiecte si parteneriate 97 
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În concluzie, imaginea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în mass-media 
în anul 2011, este una a unei instituţii cu o vizibilitate foarte bună, deşi activitatea de 
gestionare a relaţiilor cu mass-media a trebuit să încerce să contracareze doi factori 
importanţi care ar fi putut frâna ascensiunea vizibilităţii instituţiei, şi anume domeniul 
restrâns de activitate al ANFP (managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor 
publici) şi faptul că instituţia este ordonator secundar de credite, subordonându-se 
Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Astfel, pentru a elimina riscul menţionat mai sus prin existenţa celor doi factori şi 
pentru a-şi consolida imaginea în ansamblu, ANFP ar trebui să comunice mai mult 
(imagine indusă) prin materiale de presă care să acopere acele tematici care au constituit 
interes pentru mass-media (organizarea de evenimente de impact naţional şi internaţional, 
organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice, formarea şi perfecţionarea 
profesională a resursei umane, proiecte cu finanţare externă). 

 
Principalele acţiuni ale ANFP privind consolidarea imaginii instituţionale ar 

trebui să vizeze: 
- Actualizarea bazelor de date conţinând reprezentanţii mass-media, cu 

accent deosebit pe zona de social din presa centrală, dar şi pe mijloacele de 
informare în masă de la nivel local 

- Transmiterea periodică de informări de presă despre activităţile/acţiunile 
ANFP, cu probabilitate mare de a fi preluate, sub forma unor 
statistici/rapoarte 

- Numirea unui purtător de cuvânt, din cadrul direcţiei de specialitate, care să 
gestioneze eficient relaţiile cu reprezentanţii mass-media 

- Elaborarea şi transmiterea promptă către mass-media a drepturilor la 
replică, respectiv informărilor de clarificare a unor aspect sesizate  

- Identificarea de noi oportunităţi privind încheierea de parteneriate cu mass-
media, dar şi de fidelizare a reprezentanţilor mass-media prin organizarea 
unor evenimente de socializare în acest sens 

- Stabilirea de contacte clare cu Departamentul de comunicare din cadrul MAI 
şi demararea de acţiuni comune ANFP-MAI  

- Dezvoltarea colaborării cu Centrul multimedia din cadrul MAI în vederea 
facilitării apariţiei reprezentanţilor ANFP în cadrul unor emisiuni pe diferite 
canale TV. 

- Valorificarea activităţii de relaţii internaţionale, prin transformarea 
iniţiativelor şi activităţilor ANFP în acest domeniu, în materiale de presă 
atractive.  

- Implicarea în realizarea unor acorduri cu societatea civilă în vederea 
derulării de proiecte comune, specifice eficientizării sectorului public 

 
 
 

 Au contribuit la realizarea acestui material 
 Victor BĂDOIU, consilier CCIP 

Florina DRAGOŞ, şef birou BRPR 
Cătălina BURCEA, consilier CCIP 
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