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Imaginea 
AGENŢIEI NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI 

–  reflectare în mass-media – 

2013 

(perioada de raportare: ianuarie – decembrie 2013) 

 

 

A. Surse monitorizate
1
 (categorii generice, cu menţionări selective relevante): 

 

 Publicaţii din presa centrală: (169 apariţii, reprezentând 31,1% din totalul apariţiilor monitorizate 

în: Adevărul, Bursa, Bursa Financiară, Ziarul Financiar, Evenimentul Zilei, Financiarul, Curentul, 

Gândul, Capital, Jurnalul Naţional etc.). Se constată o creştere de 10% a apariţiilor despre ANFP şi 

funcţionarii publici faţă de anul precedent (2012); 

 Publicaţii din presa locală (18 de apariţii, reprezentând 3,3% din totalul apariţiilor monitorizate); 

 Surse audio-video (3 apariţii, reprezentând 0,6% din totalul apariţiilor, în 2 surse naţionale – Antena 

3 şi România TV. Procentajul foarte scăzut poate fi explicat, cel puţin parţial, prin faptul că multe din 

referinţele despre ANFP şi funcţionarii publici au fost transferate portalurilor multimedia 

specializate. 

 Agenţii de presă : Agerpres, Mediafax, Amos News, Hotnews, RADOR/ Rador.ro (57 de apariţii, 

reprezentând 10,5% din totalul apariţiilor). 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, discard.ro etc. Practic au fost monitorizate 296 de surse online
2
, reprezentând 

ziare electronice, portaluri, site-uri web etc., cu relevanţă la nivel central şi/ sau local (54,5% din 

totalul apariţiilor despre ANFP şi funcţionarii publici prezente în mediul online, în creştere cu 7% 

faţă de anul 2012). 

 

Ca element de noutate, Analiza de imagine ANFP 2013 va efidenţia atât referinţele despre ANFP 

(directe şi indirecte – 49,2% din totalul apariţiilor monitorizate), cât şi articolele referitoare la 

funcţionarii publici (pondere de 50,8% din totalul apariţiilor monitorizate). 

 

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. Publicaţiile din presa centrală şi ştirile de pe 

fluxul agenţiilor de presă ocupă un segment important din totalul surselor (cumulat – aproape 30%). 

Se pare că ştirile din presa centrală având cu subiect “funcţionarii publici” sunt mai frecvente decât apariţiile 

ce vizează (direct sau indirect) activitatea Agenţiei. 

Altfel, cele 2 subiecte analizate (referinţe ANFP şi referinţe despre funcţionarii publici3) apar cu ponderi 

echilibrate/ similare în 3 categorii de surse: audio-video, presa locală şi agenţii de presă. 

 

Grafic 1 

54.5

62.5

31.1 16.9

10.5

12.7

6.7
3.3

1.10.6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

% din total apariţii % exclusiv ANFP

Surse audio-video

Publicaţii din presa locală

Agenţii de presă

Publicaţii din presa centrală

Site-uri specializate pe

transmiterea informaţiilor online

 
 

Număr apariţii ANFP pe luni: 

 

Frecvenţa apariţiilor ANFP poate fi caracterizată astfel: 

 ascendentă pentru prima parte a anului; 

 atipic crescătoare pe lunile februarie şi octombrie 2013; 

 relativ descrescătoare pe final de an. 

 

Pe de altă parte, apariţiile despre funcţionarii publici şi funcţia publică au o distribuţie relativ normală (prin 

comparaţie cu frecvenţa lunară a ştirilor despre ANFP) pe întregul an (zile lucrătoare): average = 23,0, stdev 

= 4,5  

 

                                                 
3
 Fară a fi menţionată Agenţia în acest context. 
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Pentru apariţiile în lunile de vârf, se impun 2 precizări punctuale: 

 Apariţii ANFP (februarie) – formarea grupului de lucru pentru "creşterea atractivităţii" funcţiei 

publice şi necesarul de angajaţi; bilanţ ANFP - Peste 6000 de persoane formate de ANFP în 2012; 

Primarul din Miercurea Ciuc şi ANFP, amendaţi de CNCD pentru condiţionarea ocupării unei funcţii, 

respectiv (octombrie):Guvernul asumă răspunderea şi pe modificări la legile funcţionarului public şi 

administraţiei, 12 premii acordate de ANFP pentru al VI-lea an consecutiv; Un nou proiect ANFP: 

"Îmbunătăţirea dialogului social pentru funcţionarii publici". 

 Apariţii despre funcţionarii publici (august): ştiri despre reorganizarea/ restructurarea în instituţii şi 

autorităţi publice (în special ANAF) 

 

Tabel 1 
 

 

nr. apariţi pe luni (2013) ANFP frq. ANFP/zi F.P. frq. F.P./zi 

ian 17 0.7 25 1.1 

febr 51 2.6 22 1.1 

mar 18 0.9 24 1.1 

apr 25 1.1 20 0.9 

mai 19 1.0 14 0.7 

iun 22 1.1 24 1.2 

iul 28 1.2 23 1.0 

aug 16 0.8 33 1.7 

sept 10 0.5 21 1.0 

oct 35 1.5 27 1.2 

nov 21 1.1 23 1.2 

dec 5 0.3 20 1.1 

 

Datele de mai sus ne permit formularea următoarei ipoteze de lucru: 

 

Între apariţiile cu referire la ANFP şi apariţiile având ca subiect generic funcţionarii publici nu există o 

corelaţie semnificativă statistic.  

 

Cu alte cuvinte, în agenda mass media, spaţiile alocate celor 2 subiecte analizate diferă pe parcursul anului. 

Chiar dacă numărul total de apariţii pe cele 2 subiecte de interes este relativ apropiat (267 ≈ 276), frecvenţa 

lunară nu urmează aceleaşi tendinţe (similar crescătoare sau similar descrescătoare). Ştirile despre ANFP sau 

funcţionarii publici fluctuează în funcţie de evenimente conjuncturale (instituţionale sau socio-politice). 

Testarea ipotezei: aşa cum se poate vedea din tabelul de mai jos, ipoteza lansată anterior se confirmă (rho = 

.070, p = .827). 

Table 2 - Correlations 

   Apariţii 
subiect_ANFP 

Apariţii 
subiect_Funcţionari 
Publici 

Correlation Coefficient 1.000 .070 

Sig. (2-tailed) . .828 Apariţii subiect_ANFP 

N 12 12 

Correlation Coefficient .070 1.000 

Sig. (2-tailed) .828 . 

Spearman's 
rho 

Apariţii 
subiect_Funcţionari 
Publici 

N 12 12 
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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 2013, 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 care vizează opţiuni şi decizii guvernamentale/ legislative: 

 

Pe de altă parte, apariţiille 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 acestul aspect poate fi prezentat sintetic astfel: 

 

 pozitiv – 120 sau 44,9,7%; 

 negativ6 – 1 sau 0,4%; 

 neutru – 146 sau 54,7%. 

 

Tabel 3 

Aspectul jurnalistic - 2012 Frq 2012 % 2012 Frq 2013 % 2012 

pozitiv 226 80.7 120 44.9 

negativ 22 7.9 1 0.4 

neutru 32 11.4 146 54.7 

 

Tabel 4 

 

ref_predominanta * aspect_jurnalistic Crosstabulation 

   aspect_jurnalistic 

Total    pozitiv negativ neutru 

ref_predominanta stire despre ANFP Count 120 147 0 267 

Expected Count 59.0 72.3 135.7 267.0 

Residual 61.0 74.7 -135.7  

stire despre functionarii 

publici 

Count 0 0 276 276 

Expected Count 61.0 74.7 140.3 276.0 

Residual -61.0 -74.7 135.7  

Total Count 120 147 276 543 

Expected Count 120.0 147.0 276.0 543.0 

                                                 
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 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. 
6
 * ştirea evaluată “negativ” (vezi Gândul, 01.07.2013: Premieră. Cum vrea să scape Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici de 

o amendă primită de la Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării). 
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Obiectivitatea/ neutralitatea este asociată ştirilor de presă cu referinţă directă sau indirectă despre ANFP. 

Există însă şi 120 de apariţii evaluate pozitiv – circa 45% din totalul apariţiilor monitorizate. Chiar dacă 

despre funcţionarii publici nu există ştiri negative, evaluările pozitive lipsesc în egală măsură. 
 

Grafic 3 
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Dincolo de aceste precizări, distribuţia aspectelor jurnalistice pe categorii de surse monitorizate (valori 

procentuale) arată că evaluările neutre sunt mai prezente acolo unde numărul apariţiilor media este mai 

mare – respectiv pe site-urile specializate (vezi graficul de mai jos): 
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2. Subiect predominant 

 

Continuând demersul analitic, cele mai multe din mesajele monitorizate se referă indirect la ANFP, dar proporţia 

între cele 2 valenţe ale referinţei este totuşi echilibrată: 

 subiect principal ANFP – 44,9,1% (81,1% în 2012); 

 subiectul nu vizează în principal ANFP – 55,1% (18,9% în 2012); 

 

Faţă de anii precedenţi, constatăm o creştere semnificativă a articolelor de presă în care ANFP apare menţionat 

numai contextual, temele principale tratate fiind date de alte subiecte de interes larg: administraţie publică, 

ocuparea unor funcţii publice la nivelul administraţiei publice locale, atragerea fondurilor europene etc. 

Tocmai din acest motiv decizia de a include în analiză şi apariţiile mass media despre funcţionarii publici poate fi 

considerată oportună, reflectând în mai mare măsură subiectele de inters promovate de presa scrisă, electronică 

sau audio-vizuală.  

 

 

Indicatori de imagine 

 

În construirea indicatorilor de imagine (exclusiv ANFP) s-a ţinut cont de următoarele premise 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 unei proximităţi a unor acţiuni complexe (dezbaterile publice fiind 

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)
7
 

2.1. Profesionalism  x 2 

2.2. Etică şi neutralitate x 2 

2.3. Legalitatea şi transparenţa actului de decizie x 2 

2.4. Vizibilitate şi notorietate x 2 

 

                                                 
7
 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 instituţională 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. 

Mai trebuie precizat că, în contextul analizei indicatorilor s-a procedat la o reevaluare a aspectului jurnalistic 

(pozitiv, neutru sau negativ) – de unde a rezultat şi o creştere relativă a aspectelor negative „contextuale”. 

Formulele de calcul utilizate vor viza: 

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

 

Grafic 5 
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Reprezentarea grafică de mai sus ne arată că ANFP este prezentă mediatic atât prin prisma managementului 

şi valorilor instituţionale, cât şi din perspectiva 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 0,73 indică faptul că ANFP are o imagine pozitivă în sursele monitorizate. 
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Practic, cele 2 categorii de indicatori au asociate mesaje media diferit evaluate, după cum rezultă din graficul 

de mai jos
8
: 

 

Grafic 6 
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CONCLUZII 

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

 Evaluările negative trebuie interpretate în contextul întregului conţinut al articolului/ ştirii 

analizate (articole cu conţinut mixt, politic şi administrativ) – deci nu reflectă în mod necesar 

o imagine instituţională indezirabilă. 

 

Evaluarea subindicatorilor 

 

I. Eficienţa ANFP (EANFP);  

 

Eficienţa ANFP este reflectată în cea mai mare măsură prin activitatea de organizarea de concursuri, 

formarea profesională şi organizarea de evenimente vizând performanţa în administraţia publică; 

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

negativ) sunt cele legate de managementul funcţiei publice (în contextul reorganizării şi 

disponibilizării funcţionarilor publici), respectiv de organizarea concursurilor de ocupare a funcţiilor 

publice. 

                                                 
8
 Pentru aspectul jurnalistic am fi putut utilza 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 7 
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 Prin juxtapunere cu analizele anterioare se reconfirmă recunoaşterea eforturilor şi meritelor 

ANFP în contextul preocupărilor pentru creşterea performanţei şi asigurarea formării 

profesionale a funcţionarilor publici 

 

 

II. Managementul şi valorile ANFP (MVANFP); 

 

Şi în acest caz asistăm la o schimbare de interes faţă de ştirile despre ANFP din anul 2012.  

Concret, se poate observa o echilibrare a ponderii celor 4 sub-indicatori (valori procentuale similare):  

o Profesionalism   

o Etică şi neutralitate  

o Legalitatea şi transparenţa actului de decizie  

o Vizibilitate şi notorietate 

(a se consulta în acest sens graficul de mai jos) 

 

Aspectul jurnalistic nu a mai fost tratat aici deoarece evaluările negative sunt semnificative numai ca 

număr de menţiuni (de exemplu, articolele referitoare la obligativitatea cunoaşterii limbii maghiare şi 

decizia CNCD), nu însă şi ca diversitate (respectiv la întindere pe o perioadă relevantă de timp). 
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Grafic 8 
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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 ilustrează şi graficul de mai jos: 

 

Grafic 9 
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ANFP în teritoriu, surse locale şi naţionale 

 

Distribuţia prezentată mai jos trebuie privită în raport cu agenda instituţională a anului 2013, precum şi 

resursele disponibile a fi alocate în teritoriu (participarea la unele evenimente, promovarea şi implementarea 

unor proiecte, organizarea de întâlniri, mese rotunde), în condiţiile în care mare parte din evenimente s-au 

derulat la sediul Agenţiei. 

 

 

 18,3% 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).  

 Faţă de 2012, asistăm la o creştere de circa 5% a frecvenţei ştirilor ANFP în teritoriu 

 Profil judeţean – 35 de judeţe (85,4%), exclusiv Bucureşti 

 Preponderenţa ştirilor teritoriale – concentrare pe zona centrală şi nordică a ţării (Centru, Nord-Est şi Nord-
Vest); 

 

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

În concluzie, imaginea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în mass-media în anul 2013, este una a 

unei instituţii cu o vizibilitate bună. 

Prin comparaţie, imaginea ANFP şi cea a funcţionarilor publici descriu mai degrabă reprezentări 

divergente. Astfel, imaginea ANFP este mai puternic corelată cu evenimentele instituţionale de promovare a 

unor activităţi, în timp ce imaginea funcţionarilor public este dictată de Agenda media şi cea politică/ 

decizional guvernamentală. 

În vederea consolidării imaginii instituţionale, în anul 2014, ANFP ar trebui să aibă în vedere, pe lângă 

activităţile deja ancorate în rutina zilnică (ex. actualizarea şi valorificarea bazelor de date conţinând 

reprezentanţii mass-media, transmiterea de informări de presă despre activităţile/acţiunile ANFP, sub forma 

unor comunicate de presă, ştiri, statistici/rapoarte, furnizarea cu promptitudine a răspunsurilor la solicitările 

de informaţii de interes public provenite de la reprezentanţii mass-media, elaborarea şi transmiterea promptă 

către mass-media a drepturilor la replică, punctelor de vedere pentru clarificarea unor aspect sesizate) şi 

derularea unor activităţi specifice, cu impact major (pozitiv) asupra acestui proces: 
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- Transmiterea de informaţii referitoare la acţiunile ANFP în diferite regiuni ale ţării către 

mass-media locală (ţinând cont de principiul proximităţii spaţiale) 

- Stimularea comunicării interne astfel încât în cazul solicitărilor de informaţii de la jurnalişti, 

răspunsul să fie furnizat cu promptitudine 

- Actualizarea permanentă a site-ului cu informaţii referitoare la schimbările legislative 

survenite la nivelul funcţiei publice, precum şi în domeniul concursurilor de ocupare a 

funcţiilor publice vacante 

- Desemnarea unui purtător de cuvânt, din cadrul direcţiei de specialitate, care să gestioneze 

eficient şi exclusiv relaţiile cu reprezentanţii mass-media  

- Identificarea de noi oportunităţi privind încheierea de parteneriate cu mass - media  

- Colaborarea cu direcţia de specialitate din cadrul MDRAP, în vederea construirii unei 

abordării unitare a procesului de comunicare. 
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