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SPITALUL MUNICIPAL SACELE 
 

CHESTIONAR PRIVIND SATISFACŢIA  ANGAJAŢILOR 

 

Departamentul/secţia în care vă desfăşuraţi activitatea:.................................................. 

Data completării....................... 

 

Date demografice: 

Sex:    F     M 

Vârstă: ...................................... 

Profesia: 
  medic          asistent medical          ingrijitor/ infirmier     economist     
 
  jurist          kinetoterapeut             inginer                          muncitor  
 
  referent   
 
1. Ce masuri ar trebui luate de catre conducere care sa conduca la imbunatatirea 
conditiilor necesare pentru desfasurarea muncii dvs? 
 
  ....................................................................................................................... 
 
2. In general, sunteti satisfacut si motivat in munca de zi cu zi? 
a. DA      b. NU   
 
3. Cum apreciati relatia dvs. sub aspectul comunicarii cu seful ierarhic superior si 

conducerea spitalului? 

  foarte buna          buna                         satisfacatoare                   nesatisfacatoare 

4. Cum apreciati comunicarea dintre conducerea spitalului/ a conducatorului direct in 
raport cu  dvs.? 
 

  foarte buna          buna                         satisfacatoare                   nesatisfacatoare 

5. Vă cunoaşteţi atribuţiile de serviciu, ştiţi ce se aşteaptă de la dvs.? 

Vă asigurăm că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale.  

Vă rugăm să alegeţi varianta care descrie cel mai bine situaţia dvs. 

Dupa completare, va rugam sa depuneti acest chestionar  la biroul resurse umane, in cutia 

avand aceasta destinatie. 
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a. DA                             b. NU   

 

6. Cum apreciati calitatea vietii dvs. profesionale ? 

  foarte buna          buna                         satisfacatoare                   nesatisfacatoare 

7. Care sunt perspectivele dvs cu privire la dezvoltarea profesionala?  

...................................................................................... 

 

8. Aveţi materialele, aparatele şi echipamentele necesare pentru activitatea dvs? 

a. DA                             b. NU               c. PARTIAL   

9. Cum apreciati organizarea si starea de curatenie de la nivelul urmatoarelor spatii: 

 - vestiar                    foarte buna          buna          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

- cantină                    foarte buna          buna          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

-  toalete                    foarte buna          buna          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

 -dușuri                     foarte buna          buna          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

- spații de refacere   foarte buna          buna          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

10. Cum apreciati condiţiile de muncă, in general? 

      foarte bune          bune          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

11. Cum apreciati calitatea si utilitatea instructajelor si a cursurilor de perfectionare 

profesionala la care ati participat: 

        foarte bune          bune          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

12. Cât de satisfăcuţi sunteţi de munca pe care o desfasurati, va place ceea ce faceti? 

        foarte multumit          multumit          nemultumit        foarte nemultumit 

 13. Credeţi că folosiţi toate cunoştinţele şi abilităţile dvs. în activitatea pe care o 

desfăşuraţi în cadrul spitalului? 

       a. DA                             b. NU               c. PARTIAL   

14. La câte instructaje privind riscurile profesionale aţi participat în ultimul an? 

a. un instructaj      b. două instructaje    c. mai multe instructaje    

d.  nici un instructaj   

15. Sunteţi  mulţumit(ă) de masurile luate si de echipamentul de protecţie furnizat de 

spital in vederea prevenirii riscurilor la locul de munca?  

        foarte multumit          multumit          nemultumit        foarte nemultumit 
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16. In situatia in care ati avut propuneri ( idei noi) cu privire la imbunatatirea 

activitatilor pe care le desfasurati, cum apreciati gradul de receptivitate al conducerii/ 

al sefului ierarhic superior? 

        foarte buna          buna          satisfacatoare        nesatisfacatoare 

17. Sunteti multumit de curățenia și calitatea lenjeriei si a echipamentului de 

protecție? 

         foarte multumit          multumit          nemultumit        foarte nemultumit 

18.  Sunteţi  mulţumit(ă) în privinţa accesului dvs. la bibliotecă, reviste de specialitate 

şi internet oferite de spital ? 

          foarte multumit          multumit          nemultumit        foarte nemultumit 

19. Aveţi posibilitatea de a vă spăla pe mâini după fiecare consult? (numai pentru 

personal medical) 

       a. DA                             b. NU   

20. Aveţi la dispoziţie săpun lichid şi loţiune pentru îngrijirea mâinilor?  (numai pentru 

personal medical) 

     a. DA (săpun şi loţiune)               b. NU    

 

                                                  VĂ MULŢUMIM! 


