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REZUMAT
Obiectiv. Studiul îşi propune să evalueze aspectele legate de satisfacţia tinerilor medici dentişti faţă de
propia lor carieră, ţinând cont de vechimea în muncă, regimul juridic al cabinetului, venitul salarial obţinut sau
cel care este motivant pentru aceştia, dar şi de alte aspecte psiho-sociale.
Materiale şi metode. Lotul de studiu a grupat 202 medici dentişti, cu vârsta cuprinsă între 25-40 ani, proveniţi
din Piteşti, Bucureşti şi Craiova, având diferite încadrări juridice ale cabinetelor de medicină dentară: cabinet
medical individual, cabinet SRL, cabinet bugetat de stat, medici rezidenţi şi angajaţi la clinici particulare.
Pentru cercetare s-a folosit metoda chestionarului care cuprinde 14 întrebări ce fac referire la următoarele
aspecte: importanţa locului de muncă; activitatea în cabinetul de medicină dentară; venitul financiar;
satisfacţia faţă de locul de muncă şi cariera de medic dentist, şi aspecte socio-demografice: vârsta, mediul
social şi regimul juridic al cabinetului de medicină dentară. Datele colectate de la subiecţi au fost centralizate
într-o bază de date.
Rezultate. Elementele pozitive faţă de activitatea desfăşurată în cabinet se regăsec printre 70% dintre
medicii dentişti care au participat la studiu, constând în aprecierea muncii personale, atmosfera plăcută din
cabinet, lucru într-o echipă cu alţi colegi competenţi. Elementele negative sunt legate de formarea profesională
şi de educaţia medicală continuă.
Concluzii. Cele mai importante motivaţii şi satisfacţii ale medicilor dentişti faţă de carieră situează pe primul
loc venitul financiar şi siguranţa locului de muncă, iar pe ultimele locuri în acest clasament se găsesc
oportunităţile de promovare.
Cuvinte cheie: chestionar, satisfacţie profesională, aşteptări legate de carieră,
succes profesional

ABSTRACT
Objective. This study aims to evaluate the aspects of young dentists’ satisfaction regarding their own career,
considering their working experience, the legal status of their cabinet, their salary or the one which is motivating
for them, but also other psycho-social aspects.
Materials and methods. The study lot grouped 202 dentists, with ages ranging from 25 to 40 years, coming from
Pitesti, Bucharest and Craiova, having different legal statuses of their dental medicine cabinets: individual medical
cabinets, Limited Liability Company cabinets, cabinets financed by the state, residents and employees of private
clinics. The study was undergone by using the method of the query which is composed of 14 questions which
refer to the following aspects: the importance of jobs, the activity in dental medicine cabinets, financial income,
satisfaction towards the work place and the dentist career and socio-demographic aspects: age, social environment and legal status of the dental medicine cabinet. The data collected from the subjects were centralized in a
database.
Results. Positive elements towards the activity undergone in the cabinet are found between 70% of dentists who
participated in this study, consisting in the appreciation of personal work, the nice atmosphere in the cabinet and
team work with other competent colleagues. The negative aspects are linked to professional training and continuous medical education.
Conclusions. The most important motivations and satisfactions of dentists towards their career are represented
by financial income and the safety of their work place, being on the first place, whereas in the last places of this
top are the opportunities of promoting.
Keywords: query, professional satisfaction, career expectations, professional success
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INTRODUCERE
În mecanismul complex şi dinamic al succesului
profesional, pe lângă rolul sistemului educaţional şi
al pieţei muncii, intervin factori de ordin personal
precum satisfacţia faţă de şcoala absolvită, locul de
muncă potrivit nevoilor fiecăruia, alegerea profesiei
sau specializării pentru care individul are aptitudini
şi interes, măsura în care profesia sau locul de muncă permit afirmarea tânărului şi, nu în ultimul rând,
abilitatea fiecăruia de a se pune în valoare la locul
de muncă.

MATERIALE ŞI METODĂ
Studiul a fost realizat pe un lot de 202 tineri
medici dentişti, cu vârste cuprinse între 25 şi 40 de
ani, proveniţi din Piteşti (26,3%), Bucureşti (48,5%)
şi Craiova (25,2%). În funcţie de regimul juridic,
48 – reprezentând 23,7% – au fost cabinete medicale
individuale, 50 (reprezentând 24,8%) cabinete tip
SRL, 26 (reprezentând 12,9%) cabinete bugetare.
Un număr de 27 de tineri medici dentişti sunt
angajaţi la o clinică particulară, iar 51 sunt medici
rezidenţi. Analiza de cercetare este metoda chestionarului. În acest scop a fost elaborat propriul chestionar, care cuprinde 14 întrebări care fac referire la
următoarele aspecte:
• Secţiunea I – Importanţa locului de muncă:
întrebările 1, 2, 3, 4;
• Secţiunea II – Activitatea în cabinetul stomatologic: întrebările 5, 6;
• Secţiunea III – Venitul financiar: întrebările
7, 8;
• Secţiunea IV – Satisfacţia faţă de locul de
muncă şi cariera de medic dentist: întrebările
9, 10, 11;
• Aspecte socio-demografice: întrebările 12,
13,14
Pe parcursul realizării studiului a rezultat un
volum mare de informaţii, a căror prelucrare a necesitat crearea unei baze de date în programul SPSS
18,0 (for Windows), care să permită stocarea şi prelucrarea sigură a acestora (14,21). După realizarea
analizei descriptive care apreciază tipul distribuţiei
scorurilor, am apelat la metodele statisticii inferenţiale, analiza crosstabulară şi testul Chi-square.
În situaţia în care peste 20% dintre celule au frecvenţa aşteptată mai mică de 5, am apelat la corecţia
cu testul Fisher. Pentru participarea la studiul de
cercetare am avut consimţământul tuturor subiecţilor. Alt aspect etic a fost legat de confidenţialitatea
datelor şi imposibila identificare a subiecţilor în
cazul publicării rezultatelor.

REZULTATELE CERCETĂRII
A. Importanţa locului de muncă
La întrebarea 1: „Cum apreciaţi activitatea dumneavoastră?“ cei mai mulţi subiecţi, 68 (33,7%) au
declarat că aceasta le face plăcere, fiind urmaţi de
cei care se simt suprasolicitaţi, 62 (30,7%). Din totalul de 202 subiecţi, doar 45 (22,3%) consideră că
desfăşoară o activitate interesantă, iar 27 (13,4%) o
apreciază doar puţin solicitantă (Fig. 1). Analiza
crosstabulară a fost efectuată pentru a stabili frecvenţa răspunsurilor în funcţie de mediul social. Se
constată că cei mai suprasolicitaţi se consideră cei
care îşi desfăşoară activitatea în Bucureşti, 53,2%
faţă de cei din Piteşti (27,4%) sau din Craiova
(19,4%). Medicii din Bucureşti reprezintă proporţia
cea mai mare a celor care consideră că desfăşoară o
activitate interesantă (46,7%), şi tot aceştia, într-o
proporţie de 52,9%, sunt cei mai multumiţi de
activitatea depusă în cabinetul dentar. Cei mai puţin
solicitaţi se consideră cei din Piteşti, într-un procent
de 27,6%.

FIGURA 1. Răspunsurile subiecţilor la întrebarea 1

Răspunsurile la întrebarea 2: „După terminarea
facultăţii ce aţi dorit să faceţi?“ prezentate grafic în
Fig. 2, demonstrează că cei mai mulţi absolvenţi au
dorit să-şi înceapă imediat activitatea, 75 (37,1%);
47 (23,3%) dintre aceştia au considerat că au nevoie
de o practică stomatologică asistată de un specialist;
43 (21,3%) s-au înscris la rezidenţiat; doctoratul a
fost opţiunea cea mai puţin aleasă, doar de 37
(18,3%) dintre subiecţi.
Întrebarea 3: „Ce consideraţi că a fost mai important pentru dumneavoastră la primul loc de
muncă?“, venitul obţinut este considerat cel mai
important element al carierei pentru 81 (40,1%) din
respondenţi, iar oportunităţile de promovare sunt
apreciate doar de 30 (14,9%) dintre tinerii dentişti
(Fig. 3).
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FIGURA 2. Răspunsurile la întrebarea 2

FIGURA 3. Răspunsurile la întrebarea 3

Întrebarea 4 face referire la aspectele pe care
medicii dentişti le consideră importante la începutul
carierei: securitatea financiară, asigurările sociale,
stabilitatea locului de muncă şi formarea profesională. Cei mai mulţi subiecţi, 75 (37,1%) situează
pe primul loc stabilitatea locului de muncă, iar cele
mai puţin importante elemente sunt considerate asigurările sociale, acestea fiind apreciate doar de un
număr foarte redus de medici: 12 (5,9%) (Figura 4).

are colegi competenţi. Răspunsurile la întrebarea 6
remarcă faptul că cei mai mulţi medici au o atitudine
pozitivă faţă de activitatea de asistenţă stomatologică. În urma analizei efectuate pentru testarea
semnificaţiei statistice, s-a constatat că există semnificaţie statistică, p <0,05.
Răspunsul fără semnificaţie statistică (p = 0,177)
se întâlneşte la întrebarea care face referire la orele
suplimentare, unde am constatat valori apropiate la
cele 2 categorii de răspunsuri: 51,5% cele afirmative,versus 48,5%, cele negative.
Întrebarea 7 legată de venitul financiar arată că
acesta reprezintă o motivaţie deosebit de importantă,
43,1% medici consideră că ar trebui să câştige mai
mult, 36,6% recunosc că sunt plătiţi conform performanţelor şi numai 20,3% apreciază că sunt plătiţi corect. (Fig. 5).

FIGURA 4. Răspunsurile la întrebarea 4

B. Activitatea în cabinetul de medicină dentară
La întrebarea 5 au fost întâlnite diferenţe semnificative statistic numai la aprecierea muncii personale (67,3% răspunsuri afirmative) atmosfera plăcută din cabinet este apreciată pozitiv de către 70,3%;
un procent ridicat de subiecţi, 81,2%, consideră că

FIGURA 5. Atitudinea faţă de venitul salarial

Întrebarea 8 se referă la schimbarea actualului
loc de muncă în funcţie de un posibil câştig superior

330

REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LX, NR. 4, AN 2014

faţă de cel actual (Fig. 6). Numai 12,9% dintre medici nu ar schimba actualul loc de muncă, pe când
cei mai mulţi, 38,1%, declară că ar pleca pentru
sumă de 1.200 euro. Pentru 800 euro şi-ar schimba
serviciul 72 dintre medici (35,6%), iar 19 (9,4%) ar
renunţa doar pentru 400 euro în plus.

FIGURA 6. Schimbarea locului de muncă

C. Satisfacţia faţă de locul de muncă şi cariera de
medic dentist
La acest capitol se regăsesc întrebările 9, 10 şi
11, care apreciază satisfacţia faţă de cariera de
medic dentist, elementele importante pentru reuşita
şi satisfacţia în carieră, precum şi opţiunea de a
alege din nou aceeaşi carieră.
Procentul cel mai mare de 54% este al medicilor
care se simt mulţumiţi de actuala carieră; satisfacerea nevoilor personale a fost considerată pe primul loc ca şi motivaţie de 37,1% dintre medicii
chestionaţi.
Doar 38,1% doresc să urmeze aceeaşi carieră;
cei mai interesaţi de schimbarea carierei sunt cei
din Craiova, cu vârsta de 26-36 ani (81,8%) şi cu
cabinet individual, într-o proporţie de 49,9%.

DISCUŢII
La ora actuală există probleme majore cu care se
confruntă sistemul de sănătate din România: în
primul rând, cu fenomenul migraţiei medicilor în
străinătate, iar în al doilea rând, cu lipsa specialiştilor
în zonele defavorizate (23). Se pune astfel întrebarea, care este cauza acestor două fenomene îngrijorătoare şi, bineînţeles, cum pot fi ele evitate?
Pentru a stabili cauza, trebuie să înţelegem dacă
în România actuală, medicul dentist mai are motivaţia necesară pentru a-şi continua profesia.
În paralel, oportunităţile reprezentate de desfăşurarea activităţii în alte ţări europene, unde nivelul
salarial este net superior, reprezintă pentru tânărul

absolvent o şansă deosebită pentru realizarea în
carieră (14). Dacă ne raportăm la studiile citate în
literatura de specialitate, procentul celor care nu ar
alege aceeaşi carieră variază de la 35% în Scoţia, la
39% în Statele Unite ale Americii, ajungând până la
48% în Iordania (15-17). Din rezultatele studiului
efectuat am constatat că cei mai mulţi care optează
pentru altă carieră sunt cei se încadrează în grupa
de vârstă 26-36 de ani. Formarea profesională, care
reprezintă un factor important de dezvoltare a carierei, este apreciată doar de către 26% dintre participanţii la studiu.
În schimb, această motivaţie este considerată o
prioritate pentru medicii dentişti din India (9).
Aceeaşi motivaţie am întâlnit-o şi la medicii din
Lituania, într-un studiu realizat pe 2.449 de dentişti
de către Puriene A. şi colaboratorii (6). Conform
Manualului de Practică Dentară publicat de către
Consiliul European al Medicilor Dentişti, în anul
2008, în România se înregistrau următoarele date
statistice cu privire la forţa de muncă – medici
specialişti: chirurgie orală: 157, ortodonţie: 412,
chirurgie maxilo-facială: 234 (18). Deşi numărul
acestora este relativ mic faţă de alte ţări din UE, în
prezentul studiu, susţinerea examenului de rezidenţiat este o opţiune doar pentru 21,3% dintre absolvenţi. Alt element considerat puţin important de
către subiecţii din lotul de studiu ca realizare profesională în carieră este educaţia medicală continuă,
apreciată doar de 18,3% dintre cei intervievaţi.
Într-o cercetare similară realizată în Scoţia de către
Leggate şi Russell, procentul medicilor care apreciază educaţia medicală şi perfecţionarea continuă
ca un deziderat important al carierei este de aproape
90% (10). În studiul efectuat de către Gilmoure şi
colaboratorii în Anglia, stresul este considerat primul factor de insatisfacţie printre medicii dentişti,
iar în Iordania, pe primul loc se situează problemele
de sănătate determinate de practicarea meseriei
(19,20). Gradul de satisfacţie profesională a medicilor depinde şi de condiţiile de desfăşurare a muncii:
dotări, echipamente corespunzătoare de protecţiea
muncii ş.a. Prin răspunsurile oferite de subiecţi la
întrebările 5 şi 6, se doreşte cunoaşterea elementelor
pozitive şi negative care pot interveni în desfăşurarea
unei bune activităţi în cabinetul stomatologic. Obiectivul cercetării mele este şi acela de a sensibiliza
decidentul politic cu privire la fenomenul actual al
lipsei de motivaţie şi de migraţie al medicilor în
străinătate. În această situaţie, necesitatea maximă
ar constitui-o găsirea unor soluţii urgente de creştere a gradului de finanţare a sistemului public de
sănătate.
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CONCLUZII
Elementele pozitive faţă de activitatea desfăşurată în cabinet constau în aprecierea muncii personale, atmosfera plăcută din cabinet şi lucru într-o
echipă cu alţi colegi competenţi. Cele mai impor-
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tante motivaţii şi satisfacţii ale medicilor dentişti
faţă de carieră situează pe primul loc venitul financiar şi siguranţa locului de muncă, iar pe ultimele
locuri în acest clasament se regăsesc oportunităţile
de promovare.
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