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Următoarele 17 afirmaţii se referă la cum vă simţiţi la locul de muncă. Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare 
afirmaţie şi să decideţi dacă aţi avut vreodată aceste sentimente faţă de locul de muncă. Dacă nu aţi avut 
niciodată sentimentul respectiv, încercuiţi cifra “0” (zero), în spaţiul de după afirmaţie. Dacă aţi trăit 
sentimentul respectiv, indicaţi cât de des, încercuind cifra corespunzătoare (de la 1 la 6) care descrie cel mai 
exact frecvenţa cu care v-aţi simţit astfel.  
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1. _______ La locul de muncă, simt că explodez de energie 

2. _______ Consider că munca pe care o depun are însemnătate şi scop 

3. _______ Timpul zboară când lucrez 

4. _______ La locul de muncă, mă simt puternic(ă) şi plin(ă) de energie 

5. _______ Sunt entuziasmat(ă) de locul meu de muncă 

6. _______ Când lucrez, uit de toate din jurul meu 

7. _______ Locul meu de muncă mă inspiră 

8. _______ Când mă trezesc dimineaţa, am chef să mă duc la lucru 

9. _______ Mă simt fericit(ă) când lucrez intens 

10. _______ Sunt mândru/mândră de munca pe care o fac 

11. _______ Sunt foarte implicat(ă) în munca mea 

12. _______ Pot munci în continuu, pe durate foarte îndelungate deodată 

13. _______ Pentru mine, locul meu de muncă reprezintă o provocare 

14. _______ Uit de mine când lucrez 

15. _______ La locul de muncă, sunt foarte capabil(ă) să fac faţă din punct de vedere psihic lucrurilor 

16. _______ Îmi este greu să mă detaşez de locul de muncă 

17. _______ La locul de muncă, întotdeauna perseverez, chiar şi atunci când lucrurile nu merg bine 
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