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PROBLEME DE DIAGNOSTIC 10

REZUMAT
Interesul pentru satisfacţia muncii la personalul medical este motivat de considerente umanitare, economice şi teoretice. 
Considerentele umanitare provin din credinţa că, prin măsurarea gradului de satisfacţie a personalului medical, se pot 
propune programe efi ciente de intervenţie la nivelul organizaţiei. Managerii preferă să lucreze cu angajaţi mulţumiţi de 
ocupaţia lor. Considerentele economice se referă la faptul că, dacă satisfacţia poate fi  ameliorată, atunci este posibil ca 
organizaţia să economisească sume considerabile pentru angajarea şi instruirea unor noi angajaţi.
Ca dimensiune psihologică, satisfacţia în muncă poate fi  privită nu numai ca dominantă atitudinală dependentă de 
contextul organizaţional, ci şi ca factor sau trăsătură de personalitate. Sunt angajaţi care, independent de condiţii, ajung 
să „pună sufl et“ în ceea ce fac, găsindu-şi o vocaţie în profesia pe care o exercită, declarându-se astfel satisfăcuţi 
profesional şi, pe de altă parte, angajaţi care nu au niciodată sentimentul că fac ceea ce le place, deşi schimbă mai 
multe locuri de muncă şi chiar profesii, declarându-se nemulţumiţi.

Cuvinte cheie: satisfacţia în muncă, tendinţe psihologice, personal medical

ABSTRACT
The interest in job satisfaction in health care is motivated by humanitarian economic and theoretical considerations. 
Humanitarian considerations come from the belief that, by measuring the satisfaction of the medical staff we can 
propose effective intervention programs within the organization. Managers prefer to work with employees satisfi ed with 
their job. Economical considerations reffer to the fact that if satisfaction can be improved, then the organization can save 
signifi cant amount of money for hiring and training new employees. 
As a psychological dimension, job satisfaction can be seen not only as an attitudinal dominant depending on the 
organizational context, but also as a factor or a personality feature. There are employees who, no matter of the 
circumstances, come to „put soul“ in what they do, fi nding a vocation in the profession they exercise, declaring 
themselves as professionally satisfi ed and, on the other hand, employees who have never the feeling of doing what 
they like, although they change a lot of jobs and even professions.
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INTRODUCERE

Satisfacţia în muncă este un aspect foarte impor-
tant al activităţii profesionale, având consecinţe 
importante, atât personale, cât şi asupra organizaţiei 
în care se desfăşoară munca.

Semnifi caţia şi accepţiunile conceptului de satis-
facţie în muncă a avut o evoluţie sinuoasă de la 
impunerea lui în psihologie până în zilele noastre. 
Satisfacţia în muncă poate fi  defi nită ca fi ind starea 
emotivă pozitivă care rezultă din opinia personală a 

unui angajat asupra muncii sale sau asupra cli-
matului de muncă (T. Constantin, 2004, p. 185). 
Într-o altă acccepţiune, G. Johns consideră satis-
facţia în muncă „o colecţie de atitudini pe care le au 
oamenii referitoare la munca lor“ (G. Johns, 1998, 
p. 128).

Satisfacţia în muncă poate viza diferite aspecte: 
salariul, politicile practicate în organizaţie, con-
diţiile de muncă, recunoaşterea, promovările, su-
pra vegherea, relaţiile interpersonale cu colegii de 
muncă. Satisfacţia în muncă, ca dimensiune psiho-
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logică poate fi  privită nu numai ca dominantă atitu-
dinală dependentă de contextul organizaţional, ci şi 
ca factor sau trăsătură de personalitate.

Stabilirea unei strategii de cunoaştere a trăsă tu-
rilor angajaţilor, chiar şi a celor problematice ajută 
la ameliorarea sau folosirea lor în avantajul organi-
zaţiei (Zlate, 2007, p. 447).

Satisfacţia în muncă reprezintă un mod complex 
de raportare a fi ecărui angajat la organizaţie. Ea 
poate fi  infl uenţată de factori individuali – vârstă, 
nivel de instrucţie, nivel de califi care, vechimea în 
organizaţie, de climat – politici organizaţionale, 
con diţii de muncă, preocuparea pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă, factori de personalitate.

O corectă stabilire a corelaţiei dintre satisfacţia 
în muncă şi variabile de personalitate ale individului 
„poate identifi ca pierderi inutile de implicare, 
iniţiativă, randament individual şi noi resurse de 
stimulare, îmbunătăţire a satisfacţiei individuale şi 
de creştere a randamentului colectiv“ (T. Constantin, 
2004, p. 230).

Satisfacţia profesională a generat numeroase 
cer cetări în psihologia industrială şi organizaţională, 
reprezentând o variabilă de referinţă. Satisfacţia 
pro fesională este un concept care acoperă o arie 
multidimensională. Locke (1976) defi neşte satis-
facţia profesională ca o stare emoţională plă cută 
sau pozitivă, rezultată din aprecierea muncii sau 
ex perienţa cu postul de muncă ocupat, subliniind 
însă şi importanţa afectului şi cogniţiei (Pitariu, 
2003).

În cercetările de diagnoză organizaţională, satis-
facţia în muncă este defi nită ca un grupaj de sim-
ţăminte (...) ori expectanţele curente sau alternativele 
de care dispune salariatul (Balzer, Kihm, Smith, 
Irwin, Bachiochi, Robie, Sinar, Parra, 1997). 
Spector (2000), referindu-se la satisfacţia în muncă, 
susţine că importante sunt sentimentele oamenilor 
cu privire la diferite aspecte ale muncii prestate.

P.P. Neveanu, în „Dicţionar de psihologie“ (1978), 
defi neşte satisfacţia profesională ca o „confi guraţie 
psihică complexă, nu întotdeauna integrat conşti-
entă, constând într-un set de atitudini pozitive ale 
persoanei faţă de munca efectuată“. Are valoarea 
unui important indice calitativ al organizaţiilor de 
tip productiv şi, totodată, a unuia dintre obiectivele 
majore ale acestor organizaţii: pe lângă randamentul 
economic, obţinerea diferitelor produse, se urmă-
reşte şi randamentul social, adică furnizarea către 
societate a unor oameni satisfăcuţi în muncă, auto-
realizaţi profesional, bucurându-se de consideraţie, 
integraţi şi stabili pe locul de muncă. În sens res-
trâns, satisfacţia în muncă este defi nită ca fi ind o 
emoţie plăcută, pozitivă, rezultată din evaluarea 

muncii depuse. Insatisfacţia apare atunci când aş-
tep tările individului privind munca sa sunt în-
şelate.

Satisfacţia muncii este infl uenţată, în sens pozitiv 
sau negativ, de o mulţime de factori (Porter şi 
Steers, 1973). Sursele satisfacţiei muncii se clasifi că 
în 4 categorii distincte, ce reprezintă 4 niveluri din 
organizaţie (Steers, 1988, p. 302-305): 

Factori personali, caracteristici ce diferenţiază • 
o persoană de alta (vârsta, vechimea, perso-
nalitatea);
Factori organizaţionali (oportunităţi de pro-• 
mo vare, politicile şi procedurile organizaţiei, 
structura organizaţiei);
Factori legaţi de conţinutul muncii sau de • 
activităţile actuale de la locul de muncă (raza 
de acţiune a slujbei, claritatea rolului);
Factori legaţi de mediul imediat al muncii • 
(stilul de supraveghere, participarea la luarea 
deciziilor, mărimea grupului de indivizi, re-
laţiile cu colegii, condiţiile de muncă).

Pornind de la cunoaşterea trăsăturilor angajaţilor, 
chiar şi a celor problematice, poate să se ajungă la 
ameliorarea sau folosirea lor în avantajul or-
ganizaţiei. O serie de însuşiri de personalitate infl u-
enţează gradul de satisfacţie al angajaţilor. În anii 
’80, variabilele dispoziţionale pătrund în sfera de 
interes a cercetătorilor. Predispoziţia afectivă a fost 
defi nită ca fi ind tendinţa de a răspunde la clase de 
stimuli ambientali într-o manieră afectivă. Cerce-
tătorii au început să se întrebe dacă nu cumva există 
o anumită predispoziţie înnăscută a oamenilor de a 
fi  fericiţi sau nefericiţi, optimişti sau pesimişti 
(Johns, 1998, p. 133), sugerând că oamenii sunt 
pre dispuşi temperamental să fi e mai mult sau mai 
puţin satisfăcuţi, în pofi da divergenţei dintre ceea 
ce doreşte un individ şi ceea ce i se oferă, precum şi 
în pofi da corectitudinii în mediul de muncă.

Satisfacţia se referă la evenimentele care dau 
naştere unui sentiment subiectiv de uşurare, de plă-
cere, ce poate fi  exprimat sau descris de individul 
care îl trăieşte, dar care nu poate fi  direct observat 
din exterior de către o altă persoană. Un factor de 
satisfacţie este un element care face ca un individ 
să se simtă bine (Gellerman, 1971, p. 151-152).

Studiile empirice efectuate în cadrul diferitelor 
departamente medicale au arătat că trăsăturile de 
personalitate, determinanţii organizaţionali şi cali-
tatea interrelaţională se corelează cu satisfacţia 
muncii, rezultate relevante fi ind obţinute îndeosebi 
prin metode cantitative de cercetare şi prin aplicarea 
unor instrumente validate (Prosser et al., 1996).

Organizaţiile funcţionează cel mai bine atunci 
când se centrează pe devotamentul, potenţialul, 
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creativitatea şi capabilitatea angajaţilor. Strategiile 
de implicare a angajaţilor le permit oamenilor să 
lu creze cel mai bine, recunoscând faptul că aceasta 
se întâmplă numai dacă oamenii se simt respectaţi, 
implicaţi, auziţi, bine conduşi şi valorizaţi de către 
cei pentru care, şi alături de care, muncesc. Angajaţii 
implicaţi au simţul ataşamentului personal faţă de 
muncă şi organizaţia lor.

Pentru a defi ni implicarea angajaţilor în sectorul 
public de sănătate, putem folosi următoarea defi niţie 
NHS (Sistemul Naţional de Sănătate din Anglia) de 
mai jos: „Implicarea angajaţilor descrie angaja-
mentul oamenilor la toate nivelurile prin dialog 
deschis şi acţiune pozitivă pentru a furniza paci-
enţilor îngrijiri de cea mai bună calitate şi pentru a 
crea locuri de muncă plăcute, unde oamenii găsesc 
sensul muncii lor şi sunt dispuşi să conlucreze îm-
preună pentru pacienţi, colegi şi succesul viitor al 
organizaţiei.“ Angajaţii implicaţi au un sentiment 
mai puternic de bunăstare personală şi se simt mai 
dedicaţi, mai responsabili şi mai productivi la ser-
viciu.

STRATEGIA DE CERCETARE

Obiective
Obiectivul general al acestui studiu este de a 

iden tifi ca satisfacţia profesională înţeleasă ca o 
stare subiectivă rezultată din evaluarea gradului în 
care diferite aspecte ale muncii (remunerare şi pro-
movare, conducere şi relaţii interpersonale, orga ni-
zare şi comunicare, satisfacţie generală) corespund 
cu tendinţele tipologice la personalul sanitar din 
cadrul organizaţiei Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Neamţ.

Obiective specifi ce:
surprinderea dimensiunilor satisfacţiei pro-• 
fesionale la personalul medical investigat;
diferite aspecte ale muncii au pondere diferită • 
în aprecierea satisfacţiei profesionale;
identifi carea nivelului de satisfacţie în muncă • 
şi tipologiile de personalitate în cadrul Spita-
lului Judeţean de Urgenţă Neamţ.

Ipotezele cercetării
Presupunem că tendinţele tipologice ale per-

sonalităţii corelează diferenţiat cu fi ecare dintre 
dimensiunile/faţetele satisfacţiei în muncă.

Intensitatea conturării tipologiilor de perso-
nalitate „revendicativ“ şi „neajutorat“ se corelează 
cu un nivel de satisfacţie mai mic.

DESIGNUL CERCETĂRII

1. Lotul investigat
Cercetarea s-a realizat pe un lot de 400 de 

subiecţi (asistenţi medicali) din cadrul Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Neamţ. Subiecţii au fost testaţi 
colectiv. Caracteristici individuale: vârsta medie = 
39,42 ± 10,92 ani, vechimea la acelaşi loc de muncă 
= 14,65 ± 10,62 ani; sex = 28,83% bărbaţi şi 71,17% 
femei. Datele au fost culese în perioada iunie 2012 
– noiembrie 2012.

2. Metodologia utilizată
În prezenta cercetare au fost utilizate două ches-

tionare standardizate de evaluare:

2.1. Chestionar „Tendinţe tipologice“ (ches-
tionar TT). Cuprinde 40 de itemi şi pune în evidenţă 
patru dimensiuni tipologice: generos, implicat, re-
vendicativ, neajutorat şi doi factori secundari 
(latenţi): altruism-egoism, loc al controlului intern-
loc al controlului extern.

Dimensiunile tipologice evaluate de acest instru-
ment sunt:

Tipul „Generos“: dispus să se implice, să acţio-
neze în numele celorlalţi şi să rezolve problemele 
comune, cu condiţia ca efortul/sacrifi ciul lui să fi e 
recunoscut şi gratifi cat; are un „loc al controlului“ 
intern (este conştient că de el şi de efortul lui 
depinde reuşita de care se bucură şi ceilalţi) şi se 
plasează spre polul altruist al dimensiunii bipolare 
altruism-egoism.

Tipul „Implicat“: acţionează, se implică în 
cauze ce nu sunt ale lui, negociază, rezolvă probleme 
comune ale grupului din care face parte şi îi ajută 
pe ceilalţi fără să aştepte ceva în schimb, fără să 
aibă sentimentul unui efort deosebit sau al unui 
sacrifi ciu; are un „loc al controlului“ extern (are 
sen timentul că succesele lui se datorează şansei, 
întâmplării sau ajutorului celorlalţi) şi se plasează 
spre polul altruist („a da/a oferi“) al dimensiunii 
bipolare altruism-egoism.

Tipul „Revendicativ“: bun observator, spirit 
ana litic, sesizează imediat orice disfuncţiune a 
sistemului social din care face parte (organizaţie, 
grup, familie) sau orice încălcare a drepturilor lui, 
reacţionând imediat şi având curajul să-şi exprime 
poziţia în faţa colegilor sau şefi lor; are un „loc al 
controlului“ extern (are sentimentul că ceilalţi/sis-
temul sunt responsabili de proasta funcţionare şi 
trebuie să facă ceva pentru a remedia situaţia) şi se 
plasează spre polul egoist („a cere/a solicita“) al 
dimensiunii bipolare altruism-egoism.

Tipul „Neajutorat“: sensibil la problemele 
celorlalţi şi ale sistemului, sesizează cu uşurinţă 
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care sunt problemele şi ce ar trebui făcut, dar, deşi 
este conştient că e şi el parte a problemei, nu are 
curajul „revendicativului“ de a milita pentru re-
medierea situaţiei şi nici energia, încrederea şi de-
terminarea „generosului“ pentru a acţiona; are un 
„loc al controlului“ intern (este conştient că de el şi 
de efortul lui depinde rezolvarea multor probleme, 
dar are sentimentul că nu este în stare să o facă) şi 
se plasează spre polul egoist („a cere/a solicita“) al 
dimensiunii bipolare altruism-egoism, aşteptând 
tensionat şi cu sentimente de culpabilitate ca cineva 
să acţioneze, pentru a se alătura efortului colectiv.

Cei doi factori secundari (latenţi) sunt:
– Altruism – Egoism: scală de evaluare a dispo-

ziţiei de a oferi, a ajuta, a interveni în scopul rezol-
vării unor probleme comune (scoruri mici), prin 
opo ziţie cu dispoziţia de a fi  sensibil la situaţiile 
care presupun lezarea drepturilor şi avantajelor 
personale şi a cere, a solicita remedierea unor astfel 
de situaţii în avantaj personal.

– „Loc al controlului“ intern – „Loc al contro-
lului“ extern: tendinţa de a gândi că tot ceea ce se 
întâmplă unei persoane, problemele sau oportuni-
tăţile care apar depind mai degrabă de şansă, întâm-
plare, acţiunile celorlalţi sau alte forţe externe 
(scoruri mici – loc extern), prin opoziţie cu situaţia 
în care persoana se simte responsabilă de tot ceea 
ce i se întâmplă, crede că poate anticipa şi controla 
ceea ce se întâmplă în jurul ei.

Chestionar „Satisfacţie în muncă“ (chestionar 
SP). Cuprinde 32 de itemi şi pune în evidenţă patru 
dimensiuni: remunerare şi promovare, conducere şi 
relaţii interpersonale, organizare şi comunicare, 
satisfacţie generală. 

Factorii chestionarului:
I. Remu-
nerare și pro-
movare:

Insati sfacţia angajatului (scoruri mici) sau sa-
ti s facţia acestuia (scoruri mari) cu privire la re-
compensa pentru munca pe care o prestează 
(sa larizare, alte recompense fi nanciare, recu-
noaș tere sau posibilităţi de promovare).

II. Conducere 
și relaţii in-
terpersonale

Insati sfacţia angajatului (scoruri mici) sau sa-
ti s facţia acestuia (scoruri mari) cu privire la 
cli matul social și relaţiile de muncă, atât sub 
aspectul relaţiilor cu colegii sau cu șeful, cât și 
sub cel al atmosferei desti nse, nonconfl ictuale.

III. Organizare 
și comunicare

Insati sfacţia angajatului (scoruri mici) sau sa-
ti sfacţia acestuia (scoruri mari) cu privire la mo-
dul în care munca este organizată și realizată: 
defi nirea sarcinilor, efort depus, comunicare, 
feedback etc.

IV. Sati sfacţie 
generală

Măsura în care angajatul este mulţumit/sati s-
făcut de munca pe care o realizează, atât sub 
aspectul modului ei de organizare, cât și sub cel 
al recompenselor pe care le primește pentru 
ac ti vitatea prestată (recompense materiale sau 
morale) și al climatului interpersonal în care își 
desfășoară munca.

3. Date obţinute şi interpretarea lor
G. Jons consideră că anumiţi oameni sunt pre-

dispuşi, în virtutea personalităţii lor, să fi e mai mult 
sau mai puţin stisfăcuţi, comparativ cu alţii, deşi 
condiţiile obiective în care se afl ă toţi sunt similare. 
Pe de altă parte, sunt angajaţi care indiferent de 
con diţii pun sufl et în ceea ce fac, găsindu-şi o vo-
caţie în profesia pe care o exercită, fi ind satisfăcuţi 
pro fe sional şi pe de altă parte oameni care nu au 
nicio dată sentimentul că fac ceea ce le place, decla-
rân du-se nemulţumiţi.

În cazul studiului nostru se evidenţiază corelaţii 
semnifi cative între satisfacţia în muncă şi tendinţele 
tipologice ale angajaţilor. Satisfacţia în muncă, în 
general şi dimensiunile sale corelează cu fi ecare 
din tendinţele tipologice, măsurate cu ajutorul ches-
tio narului TT. Scorurile indică intensitatea conturării 
tipurilor „implicat şi generos“ şi corelează pozitiv, 
semnifi cativ statistic p < 0,001 cu toate faţetele 
satis facţiei în muncă. Pentru tipul generos: r = 0,30-
0,39, p < 0,001. Persoanele care corespund acestei 
tipologii „generos“ doresc să se implice, să ac-
ţioneze în numele celorlalţi şi să rezolve problemele 
comune, reuşita depinde de efortul lor ce trebuie să 
fi e recunoscut şi gratifi cat. Pentru tipul „implicat“: 
r = 0,60-0,58, p < 0,001. Angajaţii ce corespund 
acestui tip de personalitate acţionează, se implică în 
probleme specifi ce grupului din care fac parte fără 
să aibă sentimentul unui efort deosebit. Negociază, 
se implică în cauze ce nu sunt ale lor, îi ajută pe 
ceilalţi fără să aştepte ceva în schimb.

Ipoteza cu privire la faptul că satisfacţia în 
muncă este cu atât mai mare cu cât aspectele spe ci-
fi ce tipologiilor „implicat şi generos“ sunt mai con-
turate în personalitatea angajaţilor este confi rmată.

Conturarea dimensiunilor tipologice „reven di-
cativ“ şi „neajutorat“ se corelează înalt semnifi cativ 
cu satisfacţia în muncă în general şi cu toate cele 3 
dimensiuni ale acestuia: remunerare şi promovare, 
conducere şi relaţii interpersonale, organizare şi 
comunicare [r = (-0,43) – (-0,60), p < 0,001].

Nivelul satisfacţiei în muncă este mai scăzut la 
personalităţile ce aparţin tipologiilor „revendicativ“ şi 
„neajutorat“. Tipul „revendicativ“ reacţionează la 
orice încălcare a drepturilor lui şi sesizează orice dis-
funcţie a sistemului din care face parte, având curajul 
să-şi exprime poziţia în faţa colegilor sau şefi lor.

Cei ce aparţin tipologiei „neajutorat“ sesizează 
cu uşurinţă care sunt problemele şi ce ar trebui 
făcut, aşteaptă tensionat şi cu sentimente de culpa-
bilitate ca cineva să acţioneze, deşi este conştient 
că este şi el o parte a problemei. 

Intensitatea conturării tipologiilor de perso na-
litate „revendicativ“ şi „neajutorat“ se corelează cu 
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un nivel de satisfacţie mai mic, confi rmând astfel şi 
a doua ipoteză.

Aşa cum arată corelaţiile de mai sus, satisfacţia 
muncii la personalul medical, atât sub aspectul 
modului de organizare, cât şi sub aspectul recom-
penselor primite pentru munca desfăşurată, este 
mai mare la persoanele implicate, care acceptă cu 
uşurinţă regulile şi convenţiile obişnuite, se con for-
mează uşor, compliante la reguli de comportament 
politicos.

Un număr considerabil de angajaţi (66%) a pre-
zentat insatisfacţie în privinţa dezvoltării şi posi bili-
tăţilor de promovare, a remunerării, precum şi faţă 
de celelalte benefi cii primite pentru serviciile lor. 
Atunci când o persoană se dezvoltă şi evoluează de-
venind mai competentă, mai experimentată şi mai 
bine informată, va fi  mai motivată să lucreze mai 
mult şi să rămână pe post. Cauza proporţiei mai mari 
de personal caracterizat de insatisfacţie profesională 
în sistemul de stat o constituie şi lipsa unei planifi cări 
adecvate a dezvoltării carierei pentru angajaţi.

Şeful ierarhic este persoana care se afl ă în le gă-
tură directă cu angajatul şi este responsabilă cu 
efec tuarea muncii în mod corespunzător, creşterea 
satisfacţiei profesionale şi a rezultatelor muncii. 
Dacă într-o organizaţie există sprijin din partea 
şefi lor ierarhici, atunci în mod cert se obţin rezultate 
bune şi există o satisfacţie mai mare. Rezultatele 
studiului arată insatisfacţia personalului (68%) cu 
privire la modul în care munca este organizată şi 
realizată: defi nirea sarcinilor, efortul depus, comu-
nicare, feedback etc.

CONCLUZII

Studiul a demonstrat că satisfacţia în muncă la 
lotul de subiecţi investigaţi este puternic asociată 
cu tendinţele tipologice ale personalităţii. Dintre 
tipurile de personalitate cele mai puternic asociate 
cu satisfacţia în muncă s-au evidenţiat a fi  tipurile 
„implicat“ şi „generos“, în sens pozitiv, şi tipurile 
„revendicativ“ şi „neajutorat“, în sens negativ. 
Având în vedere rezultatele obţinute, apreciem că 
obiectivele studiului au fost atinse.

Dintre dimensiunile satisfacţiei în muncă ale 
personalului medical, care sunt asociate cel mai 

puternic cu acestea, au fost insatisfacţia cu privire 
la remunerare şi promovare şi insatisfacţia cu 
privire la organizare şi comunicare (la modul în 
care munca este organizată şi realizată).

Factorii care constituie cauze ale insatisfacţiei la 
locul de muncă sunt recompensele pentru munca pe 
care o prestează (salarizare, alte recompense fi nan-
ciare – bonuri de masă, sporuri, recunoaştere sau 
posibilităţi de promovare).

Gradul de satisfacţie faţă de locul de muncă este 
mult mai scăzut decât satisfacţia faţă de propria 
profesie, fi ind infl uenţat în special de condiţiile de 
muncă, modul de organizare, climatul interpersonal 
şi nivelul stresului la locul de muncă.

Finanţarea insufi cientă, în contextul crizei econo-
mice, dar şi ca defi cienţă cronică a sistemului sanitar, 
dublată de gestionarea defectuoasă a fondurilor, con-
duce la scăderea calităţii vieţii profesionale.

Calitatea vieţii profesionale scăzute contribuie 
semnifi cativ la creşterea tendinţei de migraţie a 
personalului din sistemul sanitar. Acest fapt este 
evidenţiat de relaţia inegală de tip cost-benefi ciu 
existentă între condiţiile precare de muncă şi nivelul 
insufi cient de salarizare.

Satisfacţia produsă de stimuli fi nanciari conferă 
sentimentul securităţii, satisfăcând nevoia de stimă 
şi de poziţie socială.

Angajaţii resimt nevoia dotării spitalului la nivelul 
exigenţelor actuale, a îmbunătăţirii con di ţiilor de 
muncă şi, nu în ultimul rând, reclamă ne voia unei 
mai atente griji a autorităţilor responsabile pentru 
statutul lor material, care să concorde cu importanţa 
muncii lor, cu rigorile şi greutăţile specifi ce.

Păstrarea şi dezvoltarea resursei umane repre-
zintă indicatori de performanţă ai oricărei organi-
zaţii. În domeniul sanitar, fl uctuaţiile de personal vor 
afecta accesul la serviciile de îngrijire cât şi cali tatea 
îngrijirii medicale – consecinţe resimţite de către 
pacienţi în calitate de benefi ciari ai sistemului.

Această cercetare necesită a fi  continuată pe eşan-
tioane mai ample, din mai multe unităţi şi departamente 
medicale, combinând atât metode de cercetare can-
titative şi calitative, cât şi alte variabile psiho so cio-
logice, pentru a ne permite să generalizăm rezul tatele 
acestui studiu la nivelul întregii populaţii care îşi des-
făşoară activitatea în mediul sanitar românesc.
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