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CHESTIONAR 

privind percepția asupra corupției la nivelul personalului din cadrul Spitalul de Obstetrică-
Ginecologie Buftea cu privire la măsurile anticorupție implementate 
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Chestionarul a fost elaborat de Consiliul Etic al Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea 
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INTRODUCERE 
 

Acest chestionar este elaborat în contextul strategiei de prevenire a corupției în Spitalul de 

Obstetrică-Ginecologie Buftea, activitate ce își propune realizarea unei analize sociologice cu privire la 

percepția angajaților și colaboratorilor cu privire la măsurile anticorupție.   

Rezultatele obținute în urma analizei răspunsurilor chestionarelor ne vor ajuta să aflăm percepția 

dumneavoastră asupra măsurilor anticorupție implementate, vor ajuta la identificarea principalelor 

vulnerabilități/avantaje ale mecanismului de implementare a măsurilor anticorupție, vor ajuta la 

măsurarea progresului, la stabilirea tacticii și viziunii managementului din cadrul Spitalului de 

Obstetrică-Ginecologie Buftea, va ajuta la identificarea bunelor practici, dar și a modului în care 

personalul comunică (pozitiv / negativ) și influențează percepția asupra corupției. 

 

Ținem să vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră sunt anonime și confidențiale, iar datele 

colectate vor fi prelucrate statistic, analizate și prezentate fără referire la persoanele concrete care au 

participat la studiu. 

 
 

Vă mulțumim anticipat! 
 
 
 
 
 

Notă: Timpul de completare al chestionarul este între 10 – 15 minute. 

 
 
 

ABREVIERI 

NS/NR  - Nu Știu/Nu Răspund 

SNA 2016 - 2020 -  Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2016 – 2020 aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 583/2016 
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DATE PRELIMINARE 

 
Genul (M/F)__________________________   
 
Vârsta _____ ani împliniți 
 
Funcția __________________________ Specialitatea ________________________ 
 
Ani de experiență în domeniu ____ ani 
 
Domeniul de activitate _______________________________________________________ 
 
Denumirea instituției ________________________________________________________ 
 
Localitate __________________________________  Județ _______________________ 
 
 

CHESTIONAR 

1. Atitudinea față de măsurile anticorupție. Transferul de informații intra instituțional.  
1) În cadrul instituției dumneavoastră se aplică măsuri anticorupție? 
1.Da                                     2. Nu                                     3. NS/NR 
       1.1 Dumneavoastră ați fost instruit/ă în scopul aplicării de măsuri anticorupție? 
       1.Da                                     2. Nu                                     3.NS/NR 
 

2) În momentul de față nu există sancțiuni pentru cei care nu pun în aplicare prevederile SNA 2016-
2020. Sunteți de acord cu introducerea de sancțiuni? 
1.Da                                     2. Nu                                     3.NS/NR 
 

3) De ce să fie condiționate introducerea acestor sancțiuni? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

4) Cum apreciați calitatea informațiilor puse la dispoziție cu privire la implementarea măsurilor 
anticorupție cuprinse în SNA 2016-2020?  

1.Foarte bună                     2. Bună                     3.Slabă                 4.NS/NR 
 

5) Ce fel de schimbări au produs măsurile anticorupție în activitatea pe care o desfășurați? Vă rugăm 
exemplificați: 
a) fundamentale _________________________________________________________ 
b) semnificative _________________________________________________________ 
c) nesemnificative 
d) nu au fost schimbări 
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6) Există măsuri anticorupție care vă îngreunează activitatea? 
1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 

      Dacă da, vă rugăm să exemplificați   
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

7) Cum percepeți deficiențele în comunicarea internă privind măsurile anticorupție în Spitalul de 
Obstetrică-Ginecologie Buftea: 
1.Deficințe mari     2.Deficiențe medii     3.Deficiențe mici   4.Nici o deficiență 
 
 

2. Imaginea luptei anticorupție 
1) De la 1 la 5, în ce măsură considerați că afectează corupția imaginea instituțiilor publice, unde 1 

reprezintă în mică măsură, iar 5 în foarte mare măsură? 
1                        2                        3                        4                        5 
 

2) Considerați că mediatizarea luptei anticorupție duce la: 
a) banalizarea subiectului?            1.Da                  2.Nu                  3.NS/NR 
b) reducerea faptelor de corupție?      1.Da                2.Nu              3.NS/NR 

 
3) Din perspectiva dumneavoastră, ce atitudine considerați că are mass-media asupra luptei 

anticorupție? 
1.Atitudine constructivă              2.Atitudine distructivă             3.Nici o atitudine 
 
 

3. Birocrația; Relația cetățean - instituții publice; Modernizarea online 
1) Cunoașteți dacă la nivelul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea sunt implementate 

„standardele minime de calitate” pentru prestarea de servicii către cetățeni?  
      1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 
      2.1.1 Cum se măsoară în instituția dumneavoastră gradul de satisfacție al cetățenilor cu privire 
la modul de furnizare a serviciilor medicale? 
_______________________________________________________________ 

   
2) Cum apreciați rezistența la schimbare în cadrul instituției în care lucrați, în cazul introducerii unor 

proceduri generate de reglementări noi în scopul debirocratizării? 
1.Foarte mică;          2.Mică;            3.Mare;          4.Foarte mare;      5.NS/NR 
 

4. Valorile profesionale ale angajaților 
1) Reprezintă în prezent domeniul dumneavoastră de activitate o pasiune? 
      1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 

2) Considerați că puteți face carieră în profesia dumneavoastră, carieră cu beneficii atât profesionale 
cât și financiare? 
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      1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 

3) Considerați că postul dumneavoastră este ușor de obținut? 
      1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 

4) Aveți opțiuni de participare la orice fel de altă activitate ce ar putea duce la rotunjirea veniturilor 
dumneavoastră? 
1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 

 
 
5. Transparență și integritate 
1) Consiliul etic: 

a) Aveți cunoștință despre existența Consiliului etic? 
1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 
 

2) Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și 
din alte unități care semnalează încălcări ale legii: 
a) Aveți cunoștință despre avertizorul de integritate?  

 1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 
b) În instituția dumneavoastră există o persoană desemnată, responsabilă cu aplicarea prevederilor 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public? 
  1. Da, există o persoană desemnată  
  2. Da, există o persoană desemnată, dar îndeplinește și alte atribuții 
  3. Nu există o astfel de persoană desemnată. Atunci când este cazul, se desemnează           
ad-hoc o persoană care să răspundă solicitărilor. 
  4. Nu există. 
  5. NS/NR 

c) Dacă dumneavoastră ați dori să sesizați o faptă de corupție, unde ați sesiza-o? 
_____________________________________________________________________ 

d) Dacă ați sesiza o fapta de corupție, ați avea încredere să vă dați toate datele personale? 
 1.Da                                     2.Nu                                     3.NS/NR 

 
3) Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public: 

a) Instituția dumneavoastră publică din oficiu informații de interes public? 
  1. Da, publică informații de interes public 
  2. Nu, nu publică informații de interes public 
 

 

 

Vă mulțumim pentru răspunsurile dumneavoastră și timpul acordat! 


