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Cum m ă prezint la interviu 

 

Despre interviul de angajare 

 

Interviurile de angajare sunt întotdeauna stresante, chiar şi pentru acele  

persoane care au participat la mai multe interviuri de acest tip de-a lungul  

timpului. Desigur, cea mai bună modalitate de a reduce stresul este să te  

pregăteşti. Sunt o serie de întrebări standard ce apar într-un interviu de  

angajare şi pentru care se pot pregăti răspunsurile dinainte.  

 
Prima impresie conteaz ă 

 

 

  

Încă din momentul în care intraţi în sala de interviu, prima impresie pe care o faceţi 

intervievatorului poate influenţa restul interviului. Este important să vă prezentaţi, să daţi 

mâna cu intervievatorul şi să aveţi o atitudine prietenoasă. Prima întrebare este, de 

regulă, una pentru a „sparge gheaţa” (pentru a putea stabili o relaţie). Nu fiţi surprins 

dacă sunteţi întrebat ceva de genul: 

  

� Cum sunteţi? 
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�  V-a fost greu să ne găsiţi? 
�  Cum vi se pare vremea?  

 
Răspundeţi la întrebări fără a intra în prea multe detalii. Fiţi politicos. De exemplu, la 
întrebarea: „Cum sunteţi?” răspunsurile corecte ar fi:  
 

� Sunt bine, mulţumesc. Dvs?  
�  Sunt bine, mulţumesc. 

 
Răspunsuri greşite ar fi: 
 

� Aşa şi aşa. 
�  OK  
�  Nu prea bine. 

 

Este important să vă informaţi dinainte în legătură cu profilul companiei în care doriţi să 

vă angajaţi. În acest fel vă veţi putea pregăti răspunsuri la întrebările care se referă în 

mod specific la compania respectivă. Pe parcursul interviului de angajare, de regulă cea 

mai importantă parte este reprezentată de discuţia despre experienţa şi calificările 

candidatului. 

 

Întreb ări ce pot fi adresate în cadrul unui interviu de an gajare 
 
Întrebări legate de istoricul în muncă: 
 
• Numele companiei, titlul poziţiei deţinute şi descrierea sa, perioada de angajare 

• Care au fost aşteptările dvs. pentru această poziţie şi în ce măsură au fost ele 

îndeplinite? 

• Care au fost pachetele dvs. salariale iniţiale şi cele finale? 

• Care au fost responsabilităţile dvs.? 

• Ce v-a plăcut şi ce v-a displăcut la locurile de muncă anterioare? 

• Care a fost cea mai mare/mică satisfacţie? 

• Care a fost cea mai mare realizare/cel mai mare eşec pentru această poziţie? 

• Întrebări legate de supervizori şi colegi. 

• La ce vă aşteptaţi de la un supervizor? 

• Ce probleme aţi întâlnit la locul de muncă? 
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• Aţi avut vreodată probleme în a lucra cu un anumit manager? 

• Care a fost cel mai bun şi care a fost cel mai rău manager al dvs.? 

• De ce doriţi să vă schimbaţi locul de muncă? 

• De ce aţi demisionat? 

• De ce aţi fost disponibilizat? 

• Ce aţi mai făcut de la ultimul loc de muncă? 

 

Întrebări legate de dvs.: 

 

• Care este cel mai important punct slab al dvs.? 

• Care este cea mai importantă calitate a dvs.? 

• Cum vă va ajuta calitatea dvs. să faceţi faţă cerinţelor poziţiei actuale? 

• Cum v-aţi descrie? 

• Descrieţi o săptămână tipică de muncă. 

• Descrieţi care este stilul dvs. de muncă. 

• Obişnuiţi să vă luaţi de lucru acasă? 

• Câte ore lucraţi de obicei? 

• Cum vă descurcaţi cu stresul şi presiunea? 

• Ce vă motivează? 

• Sunteţi o persoană care se motivează singură? 

• Care sunt aşteptările dvs. salariale? 

• Care vi se par cele mai dificile decizii de luat? 

• Povestiţi-mi despre dvs. 

• Care a fost cea mai mare dezamăgire din viaţa dvs.? 

• Care sunt lucrurile care vă enervează cel mai mult? 

• Ce critică cel mai adesea ceilalţi la dvs.? 

• Când aţi fost nervos ultima dată? Ce s-a întâmplat? 

• Dacă aţi putea retrăi ultimii 10 ani din viaţa dvs. ce aţi face diferit? 

• Dacă persoanele care vă cunosc ar fi întrebate de ce ar trebui să vă angajăm ce ar 

răspunde? 
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• Preferaţi să lucraţi independent sau în echipă? 

• Daţi câteva exemple de muncă în echipă! 

• Ce fel de mediu de muncă preferaţi? 

• Cum evaluaţi succesul? 

• Dacă aţi ș ti că şeful dvs. greşeşte 100% în legătură cu ceva cum aţi aborda situaţia? 

• Descrieţi un proiect/ o situaţie de muncă dificilă şi cum aţi făcut faţă situaţiei? 

• Descrieţi o situaţie în care aţi fost suprasolicitat la locul de muncă şi cum aţi făcut 

faţă situaţiei? 

 

Întrebări legate de noua poziţie şi companie: 

 

• Ce vă interesează la acest loc de muncă? 

• De ce doriţi acest loc de muncă? 

• Ce calităţi/experienţă relevante/ă pentru această poziţie aveţi? 

• Sunteţi supracalificat pentru această poziţie? 

• Ce puteţi face pentru această companie? 

• De ce ar trebui să vă angajăm? 

• De ce sunteţi cea mai bună persoană pentru această poziţie? 

• Ce ştiţi despre această companie? 

• De ce vreţi să lucraţi aici? 

• Ce provocări căutaţi de la un loc de muncă? 

• Care este un pachet salarial motivant pentru dvs.? 

• Ce contribuţii puteţi aduce acestei companii? 

• Sunteţi dispus să călătoriţi în interes de serviciu? 

• Cât timp credeţi că veţi fi angajat în această companie? 

• Este ceva ce nu v-am spus despre poziţie sau companie şi aţi vrea să ştiţi?   

 

Întrebări legate de viitor: 

 

• Ce căutaţi de la viitorul loc de muncă? Ce este important pentru dvs.? 



 

 

 
 
 
 

„Investe ște în Oameni!”  
Proiect cofinan țat din Fondul Social European prin Programul Opera țional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2 013 

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” 

Titlul proiectului: „O carier ă pentru via ța ta! Oportunit ăți de carier ă prin consiliere și orientare profesional ă” 
Contract de finan țare nr. POSDRU/161/2.1/G/132792 

 

6 

• Care sunt scopurile dvs. pentru următorii cinci/zece ani? 

• Cum vă propuneţi să vă atingeţi aceste scopuri? 

• Care sunt solicitările dvs. salariale (atât pe termen scurt cât şi pe termen lung)? 

• Întrebări despre scopurile dvs. legate de carieră. 

• Ce veţi face dacă nu obţineţi această poziţie? 

Întrebări specifice tipului de candidat 

 

Desigur că în funcţie de nivelul şi caracteristicile poziţiei pentru care candidaţi, 

vor fi anumite întrebări specifice. Astfel, pentru poziţii manageriale, desigur, 

vor fi alte tipuri de întrebări decât pentru cele de nivel junior sau chiar pentru 

absolvenţi. În continuare prezentăm posibile întrebări pentru poziţii de junior (acestea 

sunt, de regulă, concentrate pe motivul pentru care candidatul íşi doreşte poziţia 

respectivă şi motivul pentru care compania ar trebui să-l angajeze). 

 

Întrebări despre liceu/facultate: 

 

• De ce aţi ales liceul sau universitatea la care aţi studiat? 

• Dacă aţi putea cum v-aţi planifica într-un alt fel studiile? De ce? 

• Cum v-aţi pregătit pentru testele şi examenele importante? 

• Ce discipline/cursuri v-au plăcut cel mai mult la şcoală? De ce? 

• Ce discipline/cursuri v-au plăcut cel mai puţin la şcoală? De ce? 

• Descrieţi cea mai satisfăcătoare/mulţumitoare experienţă de la şcoală. 

• Care a fost cel mai bun profesor al dvs. şi de ce? 

• Dacă aş cere profesorilor dvs. să vă descrie în trei cuvinte care ar fi acelea? 

• Care a fost cea mai mare provocare a voastră ca elev/student şi cum v-aţi decurcat? 

• Credeţi că notele dvs. sunt un bun indicator al realizărilor dvs. şcolare/academice? 

• Aţi preferat să lucraţi inividual sau pe grupe în proiectele de la şcoală? 

• Aveţi planuri pentru a vă continua studiile? 

• La ce activităţi extracuriculare aţi participat? 

• Care a fost punctul dvs. forte ca student? 
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• De ce v-aţi ales specializarea aceasta? 

• Cum v-a pregătit experienţa şcolară/academică pentru o carieră?   

 

Întrebări despre experienţa în muncă: 

 

• Aţi efectuat vreun internship? Ce aţi câştigat din acea experienţă? 

• Povestiţi-mi despre experienţa dvs. de muncă. Cum v-a pregătit pentru o carieră? 

• Aţi realizat ceva de care sunteţi mândru la locul de muncă? 

• Ce probleme majore aţi întâlnit la locul de muncă şi cum le-aţi soluţionat? 

• Ce aţi învăţat din greşelile dvs.? 

 

Întrebări despre dvs.: 

 

• Care este cea mai mare slăbiciune a dvs.? 

• Care este cel mai important punct forte? 

• Cum faceţi faţă la stres şi la presiuni? 

• Cum v-aţi descrie? 

• Cum credeţi că v-ar descrie un profesor sau un prieten care vă cunoaşte bine? 

• Ce vă motivează? 

• Care sunt realizările de care sunteţi cel mai mândru? De ce? 

• De ce ar trebui să vă angajez? 

• Ce calificări credeţi că vă vor ajuta să aveţi succes la locul de muncă? 

• Ce lucruri sunt cele mai importante pentru dvs. în munca dvs.? 

 

Întrebări legate de viitor: 

 

• Care sunt obiectivele dvs. pe termen scurt şi cele pe termen lung? 

• Cum vă planificaţi să vă atingeţi obiectivele? 

• Ce vă vedeţi făcând peste cinci ani? 

• Ce vă vedeţi făcând peste zece ani? 
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• Care sunt cele mai importante recompense la care vă aşteptaţi de la cariera dvs.? 

 

Întrebări legate de companie şi poziţie: 

 

• Ce ştiţi despre compania noastră? 

• Ce vă interesează la acest loc de muncă? 

• De ce vreţi să lucraţi aici? 

• Dacă aţi angaja un absolvent pentru această poziţie, ce calităţi aţi căuta? 

• Ce credeţi că poate asigura succesul în această companie? 

• Cum puteţi contribui la compania noastră? 

• Ce idei noi credeţi că aţi putea aduce în această companie? 

• Descrieţi relaţia care credeţi că ar trebui să existe între un angajator şi angajaţi? 

• În ce mediu de muncă vă simţiţi cel mai confortabil? 

• Sunteţi dispus să călătoriţi? 

Sunteţi dispus să vă relocaţi? 

• Ce credeţi despre munca peste program şi în weekend? 

• Este ceva ce nu v-am spus despre poziţie sau companie şi aţi dori să aflaţi? 

De obicei, ultima întrebare pe care o adresează angajatorul este: „Doriţi să mă 

întrebaţi ceva?”. În acest sens este bine să aveţi pregătite una-două întrebări. 

Ideea este că nu doar doriţi să vă găsiţi un loc de muncă ci faceţi şi o evaluare 

pentru a vă da seama dacă acestă companie şi poziţie sunt potrivite pentru dvs. 

Prezentăm în continuare exemple de întrebări pe care le puteţi adresa angajatorului: 

• Care sunt responsabilităţile acestei poziţii? 

• Cum aţi descrie o săptămână/zi tipică pentru această poziţie? 

• Este aceasta o nouă poziţie creată? Dacă nu ce a facut mai departe angajatul 

anterior de pe această poziţie? 

• Care este stilul de management al companiei? 

Cui raportează această poziţie? Dacă mi se face o ofertă pentru această poziţie pot 

să-l /s-o întâlnesc înainte? 

• Câte persoane lucrează în acest departament? 
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• Câte deplasări presupune poziţia? 

• Relocarea este posibilă? 

• Cum arată o săptămână tipică de muncă? Se aşteaptă ca persoana care ocupă 

această poziţie să facă ore suplimentare? 

• Care sunt perspectivele de creştere şi dezvoltare pentru această poziţie? 

• Cum se poate avansa în această companie? 

• Ce vă place în acestă companie? 

• Ce nu vă place în această companie şi ce aţi schimba? 

• Aţi dori o listă de referinţe? 

• Dacă primesc o ofertă pentru această poziţie cât de repede doriţi să încep? 

• Ce vă interesează în legătură cu calificările mele? 

• Când primesc un răspuns din partea dvs.? 

• Sunt alte întrebări la care vă pot răspunde? 

 

Există şi întreb ări pe care s ă NU le adresa ţi angajatorului  în cadrul interviului: 

• Cu ce se ocupă această companie? (Cercetaţi înainte de interviu!) 

• Dacă îmi oferiţi postul când pot să îmi iau concediu? (Aşteptaţi până primiţi oferta 

ca să menţionaţi eventuale angajamente anterioare legate de rezervări de concediu 

pe care le-aţi putea avea) 

• Pot să-mi schimb programul de lucru dacă îmi oferiţi mie poziţia aceasta? (Dacă 

trebuie să vă daţi seama care ar fi problemele logistice pentru a ajunge la locul de 

muncă nu le menţionaţi acum, în cadrul interviului) 

• Am obţinut locul de muncă? (Nu fiţi nerăbdător! Vă vor anunţa ei!) 

Nu uitaţi să răspundeţi clar la întrebările care vi se adresează. Puteţi, de asemenea, să 

vă aşteptaţi să fiţi contactat telefonic pentru anumite clarificări, întrebări legate inclusiv 

de pachetul salarial dorit. Este important să fiţi pregătit cu un răspuns şi din acest 

punct de vedere şi să vă cunoaşteţi valoarea pe piaţa muncii. 

 

 

Sfaturi utile 
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Înaintea interviului   

Interesează-te despre companie. Web-site-ul companiei reprezinta un excelent prim 

pas. Poţi afla daca este multinaţională sau natională, ce venituri are, câte locaţii are şi 

natura produselor sale majore. Multe companii sunt foarte mândre de web site-urile lor. 

Nu fi surprins dacă una din primele întrebari puse de catre intervievator este: "Ai avut 

ocazia să te uiti la web site-ul nostru?" 

 

Îmbraca-te profesional 

 În ziua de azi, purtatul unui costum nu e întotdeauna necesar. Contactează Managerul 

de Resurse Umane sau intervievatorul şi află stilul de îmbracăminte cerut de compania 

pentru care ai interviu. Apoi îmbracă-te cu un nivel mai sus. De exemplu, dacă este 

business casual, barbaţii pot purta pantaloni, camaşă şi geacă sport. Femeile pot să 

poarte deux-piece cu pantaloni, rochie, sau fustă cu bluză. Impresia vizuală e foarte 

importantă. Drept pentru care, daca aveţi dubii, îmbracaţi-vă întotdeauna într-un stil 

conservator. 

 

Sosirea 

 Încearca să ajungi la locul interviului putin mai devreme. Aceasta iţi da timp sa vezi 

unde trebuie să ajungi si cateva minute sa-ti aduni gandurile. NU ÎNTÂRZIA. Nimic nu 

strica mai mult impresia unui angajator decât intarzierea fara explicatii. 

Dacă realizezi în ultima clipa ca vei intarzia la interviu, anunţă telefonic intervievatorul. 

Aceştia înteleg că sunt lucruri ce pot interveni pe neaşteptate. Nu eşti niciodată 

considerat ca intarziat dacă suni ş anunţi acest lucru. 

În timpul interviului 

 O strîngere de mîn ă ferm ă. Salută intervievatorul cu o strîngere de mână fermă, fie că 

este bărbat sau femeie. (Nimănui nu-i place o strângere de mână slabă.) Priviţi 
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întotdeauna în ochii persoanei careia îi strîngeţi mâna. 

Zîmbeşte. Un zâmbet denotă încredere în sine. Încearcă să zîmbeşti des. Totodată, 

nu-ţi fie teamă să gesticulezi în timpul răspunsului la o întrebare. Acesta sugerează 

entuziasm. 

Limbajul corpului. Foloseşte o postură a corpului corectă şi priveşte direct în ochii 

intervievatorului. Stai pe scaun cu spatele drept, niciodată aplecat. 

Vorbe şte clar. Nu te bâlbîi. Acesta denotă  lipsa de încredere. Vorbeşte pe un ton 

sigur. Acest lucru transmite încredere. 

Ascult ă înainte de a vorbi. Fii sigur că ai inţeles întrebarea. Dacă nu, roaga 

intervievatorul sa te clarifice. Nu-ti fie frică să-ţi rezervi un pic de timp pentru a te gândi 

înainte de a răspunde. Recrutatorii sunt impresionaţi de cineva care îşi gîndeste 

răspunsul. 

Dă raspunsuri scurte.  Răspunde concis şi la obiect. Tragerea de timp sugerează că 

de fapt nu ai răspunsul la întrebarea adresată. 

Fostul angajator. Niciodată să nu spui ceva negativ despre prezentul sau fostul 

angajator. Nu contează cât de mult şi-a displacut angajarea, găseste o modalitate de a 

găsi partea pozitiva a experienţei. 

Fii cinstit. Nu minţi când eşti întrebat despre ceva ce nu ai facut. Pentru că urmatoarea 

întrebare va fi "Povesteşte-mi despre asta." 

Cunoaste- ţi CV-ul.  Fii pregatit să discuţi despre orice fapt trecut în CV-ul tau. Mulţi 

oameni inventează experienţe în CV-ul lor. Evită asta, de vreme ce singurul punct de 

reper pe care intervievatorul îl are despre tine este CV-ul pe care îl prezinţi. 

Nu-ţi arăta par ţile rele.  De cele mai multe ori la sfârşitul interviului, cele două părţi 

încep să se simtă confortabil una cu cealaltă. Nu lăsa ca acest sentiment confortabil să 

te împingă să spui lucruri despre tine care nu ar trebui să fie cunoscute de intervievator. 

Întotdeauna menţine lucrurile în sfera profesională. 

Răspunde la întrebarile intervievatorului. Pregăteşte-ţi câteva întrebari despre 

companie. Spune-i că eşti convins că ai calificările necesare pentru post şi că ţi-ai dori 

foarte mult să obţii jobul. Foarte puţini candidaţi fac acest lucru spre sfârşitul interviului. 
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După interviu:  reluarea leg ăturii: Întreabă intervievatorul când ar trebui să aştepţi 

răspunsul interviului. 

Mul ţumeşte intervievatorului: Mulţumeste verbal celui care te-a intervievat pentru 

timpul acordat înainte de a pleca.  

Nu toate interviurile vor conduce la angajări, dar dacă abordezi fiecare interviu ca fiind 

cel mai important interviu pe care l-ai avut, cu siguranşă vei fi un învingator! 

 

Zâmbeşte şi fii entuziast. Entuziasmul t ău se va transmite imediat 

intervievatorului.  
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