
Cele mai frecvente tipuri de întrebări și importanța lor în interviul de selecție 
 

Trăim într-o lume curioasă, dornică de a cunoaște, de a se informa. Suntem anxioși în 
fața insecurităților, astfel dorim să evităm îndoiala și căutăm răspunsuri pretutindeni. Și 
acest lucrul îl facem cu ajutorul unui instrument indispensabil: întrebarea! 

Ne place să întrebăm și să aflăm răspunsuri despre lucruri, evenimente, oameni, mai 
ales despre oameni. Ne place să credem că îi cunoaștem și că nu ne vor înșela așteptările. 
Astfel, ne dăm voie să facem proiecții despre cum sunt, despre ce cunosc, despre ce știu să 
facă. Uneori avem bucuria ca personajul creat să coincidă cu persoana reală, iar alteori ne 
înșelăm.  

În domeniul resurselor umane, în recrutare,  o lume care are în centru ei persoana, 
nu ne permitem să facem proiecții sau să creionăm eronat profilul unui candidat. Recurgem 
la analize, strategii, modele de performanță, planuri, teste, s.a.m.d. A culege informații 
esențiale, care sa prezică performanța viitoare la un nou loc de muncă, de la candidați este 
scopul central al interviului de selecție. În absența întrebărilor acest lucru nu ar fi posibil. Ele 
sunt instrumentul de lucru al unui recruiter și dacă ne dorim ca instrumentul nostru să ofere 
informații valide, atunci recurgem la o singură strategie: alegerea întrebărilor potrivite! 
 
Întrebările care vizează comportamentul candidaților 

Acest tip de întrebări se inspiră din evaluarea bazată pe scalele de măsurare a 
comportamentului observat și ancorele comportamentale. Realitatea comportamentală are 
valoare predictivă ridicată. Având în vedere răspunsurile candidatului, putem presupune că o 
anumită conduită comportamentală, o acțiune, va fi adoptată în funcție de variate situații de 
muncă. 

Putem măsura performanța la locul de muncă prin tipul de întrebări: ”Povestiți-mi 
despre un moment în care ați avut de-a face cu un client dificil. Cum ați abordat situația?”, 
”Detaliați cum procedați atunci când aveți de efectuat un volum foarte mare de sarcini într-
un timp foarte scurt.”, ”Care sunt pașii pe care îi parcurgeți în realizarea unui plan de 
promovare al portofoliului de produse?” 
 
Întrebările situaționale 

Pornind de la sarcinile, responsabilitățile și competențele din fișa postului prezentăm 
situații contextuale locului de muncă. Răspunsurile centrate pe soluții pot fi marcate pe o 
scala Likert în funcție de complexitatea strategiilor adoptate, astfel creștem și obiectivitatea 
interviului. Întrebările de timpul ”Ce ați face dacă...” conturează cu claritate modul 
persoanei de a se raporta la situații și analizează strategia de gândire a candidatului: ”Cum 
ați proceda în cazul în care unul dintre colegi v-ar responsabiliza pentru o greșeală ce nu vă 
aparține?”, ”Ce strategie ați propune cu scopul de a crește performanțele subordonaților?”. 

 
Întrebări care vizează atitudinea față de muncă 

Ei bine, cunoaștem că atitudinea la locul de muncă este dependentă de factori 
psihologici, cum ar fi: motivația, satisfacția muncii. Considerăm benefic ca înainte de 
angajarea unei persoane în companie să se investigheze anumite percepții, valori, atitudini 
față de muncă. Răspunsurile la întrebări precum: ”Ce anume vă determină să schimbați locul 
de muncă actual?”, ”Ce apreciați cel mai mult la compania în care lucrați?”, ”Ce reprezintă 
pentru dumneavoastră activitatea pe care o desfășurați?, ”Ce așteptări aveți de la nou loc de 
muncă/ de la viitorii colegi?”, ”Cum se încadrează noul loc de muncă în planurile 



dumneavoastră de viitor?”, ilustrează un set de valori în funcție de care o persoană își poate 
educa atitudinea și comportamentul în organizație.  
 
Întrebări care cu focus pe profilul psihologic al candidatului 

Căutăm cel mai compatibil candidat pentru un anumit post-să se potrivească cu 
politica organizațională, mediul și cerințele fișei postului. Care este cel mai bun unghi de 
abordare? Putem pleca de la un model de performanță, pe care să îl avem în vedere pe 
parcursul interviului și chiar și la evaluare. Astfel, întrebările care vizează aptitudinile, 
cunoștințele, interesele, personalitatea sunt organizate cu scopul construirii unui profil cât 
mai complet și mai realist pentru candidatul nostru: ”Descrieți-mi cum era colaborarea cu 
colegii la fostul loc de muncă.”, ”Care sunt personalitățile care v-au marcat în sens pozitiv 
cariera și activitatea profesionala?”, ”Prin ce metode vă evaluați rezultatele profesionale”, 
”Care ar fi aspectele profesionale pe care experiența v-a ajutat sa le dezvoltați și sa le 
perfecționați?”  
 

În fiecare dintre aceste întrebări ne centram pe competențe. Este important să 
identificăm în prealabil un număr suficient de criterii pe care să le urmărim atunci când 
formulăm aceste întrebări. Aici ne sare în ajutor construirea unei grile de interviu: creștem 
obiectivitatea și nu pierdem din vedere competența cheie pe care o avem în vedere pentru 
evaluare. 
 


