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Imaginea 
AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

–  reflectare în mass-media – 

2012 

 

 

 

A. Prezentare generală 

Surse monitorizate1 (categorii generice, cu menţionări selective relevante): 

 

 Publicaţii din presa centrală: (59 apariţii, reprezentând 21,1% din totalul apariţiilor ANFP, 11 

publicaţii din presa centrală); Adevărul, Bursa, Bursa Financiară, Ziarul Financiar, Evenimentul Zilei, 

Financiarul, Curentul, Gândul, Capital, Jurnalul Naţional etc.); 

 Publicaţii din presa locală (25 de apariţii, reprezentând 8,9% din totalul apariţiilor ANFP); 

 Surse audio-video (10 apariţii, reprezentând 3,6% din totalul apariţiilor ANFP, în 10 surse 

preponderant locale: Radio Omega, Radio Gorj, Radio Mediaş), dar şi centrale (Radio România 

Internaţional). Procentajul relativ scăzut poate fi explicat, cel puţin parţial, prin faptul că multe din 

apariţiile ANFP au fost transferate portalurilor multimedia specializate. 

 Agenţii de presă : Agerpres, Mediafax, Amos News, Hotnews, RADOR/ Rador.ro (53 de apariţii, 

reprezentând 18,9% din totalul apariţiilor ANFP în Agenţiile de ştiri). Remarcăm aici prezenţa celor 

mai relevante agenţii de ştiri, repartizarea relativ 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, discard.ro etc. Practic au fost monitorizate 

133 de surse online
2
, reprezentând ziare electronice, portaluri, site-uri web etc., cu relevanţă la nivel 

central şi/ sau local (47,54% din totalul apariţiilor ANFP în mediul online). 

 

Notă: Dată fiind relativa eterogenitate a surselor, analizele descriptive şi/ sau inferenţiale vor face referire 

doar la categoriile de surse primare. Ca excepţie, unele interpretări de ordin calitativ pot face apel şi la 

denumirea unor surse ziare, agenţii de presă etc., pentru asigurarea conformităţii dintre informaţie şi 

conţinutul interpretativ (analitic). 

                                                 
1
 Pentru asigurarea neutralităţii prezentării surselor monitorizate, acestea sunt listate în ordine alfabetică, acolo unde listarea este 

relevantă din perspectiva scopului acestei analize.  
2
 Exclusiv categoria generică denumită „Alte surse”. 

http://www.ziare.com/
http://www.administratie.ro/
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Prezentare sintetică  

Cele mai multe ştiri despre ANFP apar în publicaţii electronice sau pe site-uri specializate.  

Relevant este însă faptul că, spre deosebire de anul 2011, Agenţia este mult mai prezentă în contexul ştirilor 

difuzate de presa centrală3 (21,1% faţă de 8,9%).  

O distribuţie a numărului de apariţii pe categorii de surse poate fi ilustrată grafic astfel:  

 

Grafic 1 

Surse monitorizate - după nr. apariţii

133

59 53

25
10

Site-uri specializate pe

transmiterea informatiilor

online

Publicatii din presa

centrală

Agentii de presă Publicatii din presa locală Surse audio-video

(posturi radio TV)

 
 

Număr apariţii ANFP pe luni: 
 

Frecvenţa apariţiilor ANFP poate fi caracterizată astfel: 

 ascendentă pentru prima parte a anului; 

 fluctuantă în perioada aprilie – septembrie 2012; 

 relativ descrescătoare pe final de an; 

 

Tabel 1 
 

Luna nr. apariţii pe luni densitate per luna 

ian 16 4 

febr 42 10 

mar 69 16 

apr 30 10 

mai 16 6 

iun 27 7 

iul 18 4 

aug 27 4 

sept 13 7 

oct 13 5 

nov 3 3 

dec 6 3 

 

 

                                                 
3 Pentru conformitate, a se consulta în acest sens Imaginea AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI – reflectare în mass-

media – 2011 (http://www.anfp.gov.ro/DocumenteEditor/Upload/2012/Analiza%20imagine%20ANFP%202011.pdf). 

http://www.anfp.gov.ro/DocumenteEditor/Upload/2012/Analiza%20imagine%20ANFP%202011.pdf
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Mai mult decât atât, statistica descriptivă şi ingerenţială arată că există o relaţie între numărul total de apariţii 

lunare şi numărul de zile din lună, în care ANFP este prezent în sursele monitorizate (a se consulta graficul şi 

tabelul de mai jos). 
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Tabel 2 

 

Practic, atunci când ştirile au fost multe, ele au exprimat implicit o diversitate consistentă a subiectelor de 

presă (pe cale de consecinţă, fiind alocate mai multe zile acestor prezentări). 

Ca exemplificare, în luna martie ANFP a apărut în presă de 69 de ori, în 16 din cele 22 de zile 

(lucrătoare) – 72,7% din perioada de referinţă monitorizată. Subiectele au fost diverse (listare selectivă): 

a. Inovaţie şi calitate în sectorul public (premiere - competiţie); 

b. Fondurile europene nerambursabile angrenate în formarea funcţionarilor publici (“Sistem de 

învăţare blended-learning - metodă alternativă de formare”; “Sistemul e -learning ANFP - 

punte pentru cooperarea internaţională”); 

c. Managementul funcţiei publice (“Seminarul regional privind cariera şi etica în funcţia 

publică”; “Miniştrii Muncii şi Finanţelor au încheiat un acord pentru a afla, în sfârşit, câţi 

angajaţi sunt în România”); 

d. Iniţiative şi politici publice (“Preşedintele ANFP a anunţat la Târgu-Jiu modificările din noul 

statut al funcţionarilor publici”; “O treime din funcționarii publici ai României vor ieși la 

pensie în mai puțin de 15 ani”); 
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În ceea ce priveşte evoluţiile fluctuante şi tendinţa descrescătoare a finalului de an, acestea trebuie puse în 

relaţie cu evenimentele majore ale anului 2012, respectiv cu ceea ce specialiştii numesc « Agenda setting
4
 », 

respectiv “Agenda instituţională
5
” (guvernamentală) - în contextul în care presa a relatat preponderent 

subiecte de factură politică sau ce vizează opţiuni şi decizii guvernamentale/ legislative: 

Pentru exemplificare, vom menţiona selectiv câteva din temele impuse de mass media pe agenda publică: 

 Alegerile locale; 

 Scandalul Oltchim; 

 Criza politică şi instituţională în contextual iniţiativei de suspendare a Preşedintelui; 

 Alegerile generale şi formarea noului Guvern; 

 

Pe de altă parte, apariţiile ANFP pot fi reprezentate prin prisma unor indicatori 

cantitativi, cu referire la: 
 

1. Aspectul jurnalistic: 

Aspectul jurnalistic reprezintă în fapt o evaluare macro a mesajului transmis de sursele monitorizate. 

Tabloul general al acestui aspect poate fi prezentat sintetic astfel: 

 

 pozitiv – 226 sau 80,7% (superior valorii întregistrate pe tot parcursul anului 2011); 

 negativ – 32 sau 11,4% (uşor superior valorii întregistrate pe tot parcursul anului 2011); 

 neutru – 22 sau 7,9% (circa jumătate din valorile întregistrate pentru 2011). 

 

Tabel 3 

Aspectul jurnalistic - 2012 Frq 2012 % 2012 % 2011 

pozitiv 226 80.7 72.6 

negativ 22 7.9 3.3 

neutru 32 11.4 24.1 

 

Independent de numărul apariţiilor, faţă de 2011, în 2012 aspectul jurnalistic pozitiv este mai prezent şi 

se constată o scădere a mesajelor neutrale. Aceste diferenţe sunt semnificative statistic, aplicarea testului 

chi-pătrat confirmând acest lucru (χ = 7.517, df = 2, p< 0,05). 

 

Tabel 4 

 
 

                                                 
4
 Modelul „Agenda-Setting” atribuie mijloacelor de comunicare în masă funcţia de ierarhizare, de alegere, de ordonare şi de 

prezentare a informaţiei, şi în concluzie, definesc şi construiesc actualitatea. În mod ideal, Agenda media, ar trebui să acţioneze ca 

un facilitator între agenda publică şi cea instituţională, însă uneori poate avansa propriile priorităţi. 
5
 O agendă instituţională, cumulează toate problemele pe care factorii decizionali îşi propun să le rezolve într-un anumit interval 

de timp. 
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Grafic 3 
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O analiză obiectivă a aspectului jurnalistic necesită o contextualizare în funcţie de surse şi referinţa 

predominantă. Există situaţii în care mesajul media este de tip hibrid (evaluările critice fiind urmate/ 

precedate de informări cu caracter neutru şi/ sau de evaluări pozitive în cadrul aceluiaşi articol) sau în 

care aspectele negative nu se referă la ANFP, ci la diverse macrosisteme (public, politic, economic). 

Dincolo de aceste precizări, distribuţia aspectelor jurnalistice pe categorii de surse monitorizate (valori 

procentuale) arată astfel: 

 

Grafic 4 
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În contextul precizărilor anterioare, relevant este însă faptul că: 

 Aspectele negative sunt semnalate în mai mare măsură în presa electronică şi pagini web specializate 

şi, într-o oarecare măsură în presa scrisă centrală; 

 Peste o treime dintre ştirile negative monitorizate (36,4%) nu se referă în principal la ANFP, 

instituţia fiind menţionată doar contextual, în legătură cu diverse persoane publice, 

evenimente, întâmplări etc. 
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2. Subiect predominant 

 

Continuând demersul analitic, cele mai multe din mesajele monitorizate se referă direct la ANFP, dar aproape 1 

din 5 ştiri nu vizează direct Agenţia. 

 subiect principal ANFP – 81,1% (85,9% în 2011); 

 subiectul nu vizează în principal ANFP – 18,9% (14,1% în 2011); 

 

 

B. Indicatori de imagine 

Faţă de indicatorii cu care s-a operat în precedenta Analiză de imagine, din punct de vedere metodologic au 

fost operate 2 ajustări, în sensul în care: 

1. s-a renunţat la o categorie de indicatori (personalul ANFP), operaţionalizarea activităţii acestuia 

regăsindu-se în celelalte 2 dimensiuni categoriale; 

2. au fost redenumite atât clasele de indicatori, cât şi unii subindicatori asociaţi (vezi lista de mai jos). 

Motivele care au stat la baza operării acestei reconfigurări trebuie puse în relaţie cu următoarele demersuri 

metodologice: 

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

eficienţei instituţionale; 

o actualizarea şi valorizarea unor teme (parteneriatele, managementul resurselor umane ca 

suport şi operabilitate etc.); 

o constatarea existenţei proximităţii unor acţiuni complexe (consultările publice fiind, pe de o 

parte - intrinseci organizării de evenimente, elaborării unor proiecte de acte normative sau 

politici publice, precum şi materializate prin încheierea unor parteneriate). 

Tabel 5 

I. Eficienta ANFP 

1.1. Formarea functionarilor publici 

1.2. Organizarea de evenimente vizând performanţa în 
administraţia publică 

1.3. Derularea de proiecte  

1.4. Managementul funcţiei publice/ resurse umane 

1.5. Activitatea de control şi respectarea legalităţii 

1.6. Elaborarea de politici şi proiecte de acte normative  

1.7. Organizarea concursurilor pentru functiile publice  

1.8. Consulări publice şi parteneriate 

 

II. Managementul şi valorile ANFP (x 2)
6
 

2.1. Profesionalism  x 2 

2.2. Etică şi deontologie x 2 

2.3. Legalitatea şi transparenţa actului de decizie x 2 

2.4. Vizibilitate şi notorietate x 2 

                                                 
6
 Pentru echilibrare, am operat o ponderare pentru a măsura acelaşi volum de subindicatori (4 x 2 = 8). Dincolo de raţiunile 

statistice, aici operează şi un element de ordin calitativ, în ipoteza în care Managementul şi valorile ANFP ar reprezenta un 

important vector de imagine, subindicatorii ce descriu eficienţa instituţioală fiind corelaţi cu percepţia privind subindicatorii de la 

pct. II. 
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Modalitate de calcul, analiză şi interpretare 

 

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, respectiv de caracterul aspectului 

jurnalistic evaluat (pozitiv, negativ sau neutru). Subsecvent, vor fi operate reflectări distincte, ponderate, pe 

fiecare indicator în parte, respectiv pe: 

I. Eficienţa ANFP (EANFP);  

II. Managementul şi valorile ANFP (MVANFP); 

precum şi pe subindicatori asociaţi. 

 

Formulele de calcul utilizate vor viza: 

 Contribuţia fiecărui indicator: IGI = EANFP + 2*(MVANFP) = 100% 

 

Grafic 5 

Ponderea indicatorilor de imagine furnizaţi de apariţiile în presă

230

(69,7%)

100

(30,3%)

I. Eficienta ANFP II. M anagementul şi valorile ANFP (x2)

nr. apariţii (ponderate)

 
 

Reprezentarea grafică de mai sus ne arată că ANFP este prezentă mediatic preponderent prin prisma evaluării 

eficienţei activităţilor derulate.  

 Evaluarea globală (ponderată): EGp = Medie[EANFP + 2*(MVANFP)] \ {∑(referinţe indirecte; neutru} - 

valori pe o scală de la -1 la +1; 

Rezultat: valoarea de 0,91 indică faptul că ANFP are o imagine pozitivă în sursele monitorizate. 

 

Practic, cele 2 categorii de indicatori au asociate mesaje media diferit evaluate, după cum rezultă din graficul 

de mai jos
7
: 

 

                                                 
7
 Pentru aspectul jurnalistic am fi putut utiliza următoarele ajustări (care sunt complementare ponderărilor operate pentru 

indicatorul „Managementul şi valorile ANFP”): +2 x pozitiv; -2 x negativ; +1 x neutru (pentru că nu modifică valorile iniţiale). În 

acest caz discrepanţele sunt mult mai mari (triple, în condiţiile ponderării cu 2). 
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Grafic 6 
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PROBLEMATIZARE: 

1. Componentele ce descriu aspectul jurnalistic indică diferenţe între indicatori? 

2. Pot fi considerate aceste diferenţe semnificative statistic? 

3. Referinţele indirecte la ANFP modifică distribuţia generală a evaluărilor? 

Rezultate (χ = 48,7, df = 2, p< 0,05): 

 Reflectările pozitive sunt asociate în mai mare măsură indicatorului „Eficienta ANFP” 

(dublu); 

 Chiar şi prin operarea unei ponderări, reflectările negative sunt similar asociate ambelor clase 

de indicatori; 

 În condiţiile aplicării ponderării menţionate, aspectele jurnalistice neutre (inclusiv cele care 

nu vizează în mod direct ANFP) sunt în mai mare măsură prezente în cazul indicatorului 

„Managementul şi valorile ANFP”. 

 

Tabel 6 
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Pe de altă parte ponderea evaluărilor negative şi neutre sunt influenţate semnificativ de referinţele indirecte 

despre ANFP (χ = 35,0, df = 2, p< 0,05):). 

 

Evaluarea subindicatorilor 

 

I. Eficienţa ANFP (EANFP);  

 

Eficienţa ANFP este reflectată în cea mai mare măsură prin activitatea de atragere de fonduri nerambursabile 

respectiv prin implementarea unor proiecte europene; 

De asemenea, formarea funcţionarilor publici ocupă un loc central în priorităţile ANFP; 

Nu în ultimul rând,  organizarea de evenimente a fost întotdeauna apreciată pozitiv în sursele monitorizate; 

Indiferent dacă ştirile apărute au sau nu referinţă directă la ANFP, subiectele sensibile (evaluate negativ) sunt 

cele legate de managementul funcţiei publice, respectiv de organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor 

publice; 

 

Grafic 7 

 
 

Pe de altă parte, faţă de anul 2011, se constată: 

 redimensionare a interesului mass-mediei spre alte teme de interes; 

 recunoaştere a eforturilor şi meritelor ANFP în contextul atragerii de resurse şi formării 

funcţionarilor publici şi asigurarea vizibilităţii instituţionale (a se vedea graficul de mai jos
8
): 

 

 

                                                 
8
 Informaţie preluată din raportul de referinţă pe anul 2011. 
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Grafic 8 (Raport 2011) 
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II. Managementul şi valorile ANFP (MVANFP); 

 

Şi în acest caz asistăm la o schimbare de interes faţă de ştirile despre ANFP din anul 2011.  

Concret, dacă în anul menţionat predominau ştirile referitoare la managementul instituţional (45,1%) în anul 

2012 sursele de informare prezintă cu precădere acele ştiri centrate pe valori instituţionale: 

vizibilitate, şi notorietate, etică şi deontologie, profesionalism. 

 

Grafic 9 

 
*Reamintm că din totalul aspectelor jurnalistice negative asociate acestui indicator, circa 25% nu vizează în mod direct ANFP, ci 

alte instituţii/ persoane publice, precum şi contextualizări  în care ANFP este menţionat tangenţial/ sporadic. 

Restul de 75% nu reprezintă în sine o ştire negativă directă despre ANFP, ci exprimă mai degrabă critici despre sistemul 

administraţiei publice din România (inclusiv conexiuni din viaţa politică, fără legătură directă cu top managementul ANFP) 
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Subiecte predilecte (evaluare după cuvinte-cheie) 

Această dimensiune de analiză arată legătura dintre ponderea sub-indicatorilor şi frecvenţa anumitor cuvinte-

cheie, aşa cum ilustrază şi graficul de mai jos: 

 

Grafic 9 
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Primele 4 poziţii pot fi descrise prin următorii termeni-cheie: proiecte, management, formare profesională, 

respectiv premiere – competiţie.  

Pentru comparaţie, prezentăm în continuare ierarhizarea primelor 7 poziţii după cuvinte cheie (teme), potrivit 

monitorizării apariţiilor media în anul 2011
9
: 

1. formare profesională (23,1%); 

2. premiere – competiţie (15,6%); 

3. concurs (12,3%); 

4. proiecte (8,7%); 

5. iniţiative şi politici (7,9%); 

6-7. control, respectiv parteneriate (7,2%, fiecare); 

 

În concluzie, în 2012 accentul a fost pus pe valorizarea demersurilor instituţionale vizând atragerea de 

resurse (proiecte) pe baza unui management performant şi a preocupării pentru formarea profesională a 

funcţionarilor publici, în contextul stimulării competiţiei şi recunoaşterii valorii instituţiiilor implicate în 

diverse evenimente / parteneriate (Competiţia celor mai bune practici, inovaţie şi calitate în sectorul public). 

 

                                                 
9
 De data aceasta sunt menţionaţi, în valori procentuale, numai acei termeni cheie pentru care nu au fost operate schimbări de 

semnificaţie (2011 ≈2012) şi care totodată exprimă frecvenţe relative ce se situează peste pragul de 5%. 
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Performanţa instituţională reflectată în presa scrisă (pe baza grupării categoriilor de semnificaţie) 

Grafic 10 
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Relevanţa reprezentării grafice de mai sus constă în faptul că Agenţia a găsit acel punct de echilibru care 

i-a permis să aloce/ direcţionaze în mod echitabil şi eficient resursele (financiare, umane, know-how, de 

timp, logistice) în direcţia îndeplinirii tuturor responsabilităţilor instituţionale, în acord cu misiunea şi 

valorile acesteia. 

 

ANFP în teritoriu, surse locale şi naţionale 

 

Distribuţia prezentată mai jos trebuie privită atât în raport cu agenda instituţională a anului 2012, cât şi în 

raport cu resursele disponibile a fi alocate în teritoriu (participarea la unele evenimente, organizarea de 

seminarii regionale, organizarea de întâlniri, mese rotunde), în condiţiile în care mare parte din evenimente s-

au derulat la sediul Agenţiei. 

 

 
*12,5% din totalul apariţiilor apar în presa locală şi/sau se referă la instituţii din teritoriu (restul reprezintă ştiri naţionale 

sau cu referire despre instituţii din Bucureşti). 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

 

În anul 2012 profilul de imagine al  Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este unul al unei 

instituţii cu o vizibilitate relativ bună, dacă luăm în considerare caracterul preponderant pozitiv al 

apariţiilor ANFP, dar şi cei doi factori care frânează o eventuală ascensiune fulminantă a vizibilităţii 

instituţiei : 

- domeniul restrâns de activitate (managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici) 

- subordonare  ierarhică (ANFP a funcţionat în subordinea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor )  

 

Chiar dacă instituţia ar trebui să se concentreze în continuare pe imaginea indusă, respectiv, pe 

comunicarea 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), trebuie avut în vederea întregul proces de consolidare a imaginii instituţionale, astfel încât efectul 

negativ al celor doi factori perturbatori să fie de impact minim. 
 

Astfel, direcţiile de acţiune ale ANFP în ceea ce priveşte derularea  procesului  de comunicare cu mass-

media trebuie să vizeze consolidarea tuturor elementelor care pun în valoare instituţia şi care-i asigură 

creşterea vizibilităţii, respectiv:   

 

o Evidenţierea rolului instituţiei (loc, rol, atribuţii, trăsături definitorii, avantaje, realizări, perspective) 

o Evidenţierea activităţilor instituţiei (activităţi specifice,scopul şi importanţa lor) 

o Evidenţierea rolului membrilor instituţiei (rolul şi drepturile, obligaţiile lor, profesionalismul, 

competenţa, participarea la acţiuni naţionale şi internaţionale de prestigiu, etc) 

o Evidenţierea evenimentelor importante, cu semnificaţie şi de interes pe plan naţional şi 

internaţional. 

 

Principalele acţiuni ale ANFP în anul 2013 privind consolidarea imaginii instituţionale ar trebui să vizeze: 

 

- Actualizarea periodică a 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 a 1-2 persoane, din cadrul direcţiei de specialitate, care să gestioneze direct 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  
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- Valorificarea activităţii de relaţii internaţionale, prin transformarea iniţiativelor şi activităţilor 

ANFP în acest domeniu, în materiale de presă atractive.  

- Colaborarea cu Departamentul de comunicare din cadrul MDRAP (instituţie în subordinea 

căreia funcţionează ANFP din ianuarie 2013) şi demararea de acţiuni comune ANFP-

MDRAP 

- Implicarea în realizarea unor acorduri cu societatea civilă în vederea derulării de proiecte 

comune, specifice eficientizării sectorului public, proiecte ce pot fi uşor transpuse în materiale 

de presă atractive. 

 

 

 

 

 

Au contribuit la realizarea acestui material 

 

Florina DRAGOŞ, şef serviciu 

                                                                                                                  Victor BĂDOIU, expert 

                                                                                                            Alina SANDU, expert 

                                                                                                                       Cătălina BURCEA, consilier 
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