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CHESTIONAR DE SATISFACŢIE A PERSONALULUI 

 
Anul .............. 

 
Stimată doamnă /domn, 

 
             În vederea aprecierii satisfacţiei Dvs. ca angajat al Spitalului Municipal Câmpulung, vă 

rugăm să aveţi amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos şi de a 
depune documentul în spaţiul special amenajat.. 

Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine părerea Dvs.  
          Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este anonim. 
           Datele obtinute în urma răspunsurilor dumneavoastră sunt confidenţiale. 
          Răspunsurile dvs. sunt importante si vor fi luate in considerare! 
 

1. De cat timp sunteti angajatul spitalului? 
 Mai putin de un an 
 1-5 ani 
 5-10 ani 
 Mai mult de 10 ani 

 
2. Care este functia postului dumneavoastra? 

 Angajat fara functie de conducere 
 Angajat cu functie de conducere 

 
 Sectia / compartimentul / laboratorul / serviciul etc........................................................................................ 
 

3. Cunoasteti în amănunt toate sarcinile, atribuţiile si responsabilitatile postului dumneavoastra de 
munca? 

 DA 
 NU 

 
4. Cunoasteti care sunt asteptarile conducerii in urma activitatii dumneavoastra? 

 DA 
 NU 

 
5. Sunteti satisfacut de activitatea dumneavoastra in cadrul spitalului? 

 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
6. Sunteti multumit de retributia dumneavoastra lunara? 

 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
7. Cum apreciaţi că se realizează instruirea Dvs. din punct de vedere al Securităţii în Muncă şi PSI? 

 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
8. Cum apreciati modul de transmitere al informatiei si comunicarea cu sefii dumneavoastra? 

 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
9. Cum apreciati posibilitatile interne de dezvoltare profesionala? 

 Nesatisfacator 
 Satisfacator 
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10. Cum apreciati aparteneta/sau nu dintr-o echipă de lucru şi gradul de valorificare a expertizei 

dumneavoastră, a inovaţiilor aduse de dumneavoastră? 
 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
11. Cum apreciati politica de perfectionare continua a angajatilor, instructajele efectuate si cursurile 

programate? 
 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
12. Cum apreciati consultarea dumneavoastra in elaborarea unor documente de catre seful direct si 

satisfactia activitatilor desfasurate? 
 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

  
13. Cum apreciati asigurarea locului dumneavoastra de munca cu tehnologie informatica? 

 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
14. Cum apreciati asigurarea locului dumneavoastra de munca cu aparatura medicala de specialitate, 

dotarea cu materiale si echipamente de protectie si calitatea si curatenia acestora? 
 Nesatisfacator 
 Satisfacator 
 

15. Cum apreciati organizarea si dotarea vestiarelor, cantinei, grupurilor sanitare, spatiilor de lucru? 
 Nesatisfacator 
 Satisfacator 

 
 

Propuneri sau sugestii personale, în calitatea Dvs. de salariat, faţă de alte aspecte care ar putea influenţa în 
bine activitatea, motivatia sau satisfactia la locul de muncă: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vă mulţumim ! 

 
 
 
 
 
 
 
 


