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CHESTIONAR DE SATISFACTIE AL ANGAJATULUI 

Anul ...................... 
Stimată doamnă /domn, 

             În vederea aprecierii satisfactiei dumneavoastra ca angajat în Spitalului Orasenesc Hateg, vă rugăm să aveţi 
amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul de mai jos şi de a returna documentul la ........................ 

Răspundeţi la întrebări bifând varianta care descrie cel mai bine parerea dvs.  
          Nu trebuie să vă semnaţi, acest chestionar este anonim. 
          Răspunsurile dvs. sunt importante! 
  

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 

 
3. Sunteti satisfacut de activitatea dumneavoastra in cadrul Spitalului Orasenesc Hateg? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
4. Sunteti multumit de retributia dumneavoastra lunara? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
5. Sunteti multumiti de sistemul de bonusuri / prime pentru recunoasterea meritelor personale? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
6. Sunteti multumit de felul cum sunteti tratati de echipa de conducere? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
7. Cum apreciati modul de transmitere al informatiei? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
8. Cum apreciati atmosfera generala de lucru din Spitalului Orasenesc Hateg? 

 Foarte nesatisfacut 
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 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
9. Cum apreciati posibilitatile interne de dezvoltare profecionala? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
10. Cum apreciati aparteneta / sau nu dintr-o echipa de lucru? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

 
11. Cum apreciati atitudinea sefului dumneavoastra direct? 

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

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

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

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

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

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

 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 
 

15. Cum apreciati calitatea colaborarii cu celelalte sectii / compartimente / departamente? 
 Foarte nesatisfacut 
 Nesatisfacut 
 Satisfacut 
 Foarte satisfacut 

Propuneri sau sugestii personale, in calitatea sa de slariat (si nu strict ca persoana fizica), fata de alte 
aspecte care ar putea influenta motivatia sau satisfactia la locul de munca: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________Va multumim ! 




