
I: Imi puteti spune cateva intrebari posibile ale angajatorilor? 

R: Dacă întrebările despre abilitățile dezvoltate la joburile anterioare au răspunsuri directe pe care 

ai puține șanse să le greșești, în ceea ce privește restul întrebărilor pe care le vei primi, lucrurile 

stau un pic altfel și va trebui nu doar să oferi detalii, ci și să răspunzi în așa fel încât să îți scoți în 

evidență cele mai valoroase calități. Mai jos găsești unele din cele mai întâlnite întrebări alături de 

câteva potențiale răspunsuri. 

Întrebare: Care sunt punctele tale slabe? 

Posibil răspuns: „În cadrul jobului anterior mi-a fost greu să mă înțeleg cu tipologii diverse de 

personalități. Pentru a compensa acest neajuns, am urmat cele spuse despre X, care m-a ajutat să 

înțeleg că …” 

Întrebare: Care sunt punctele tale forte? 

Posibil răspuns: „Lucrez în domeniul X de cinci ani. În acest timp am depășit obiectivele 

trimestriale cu x (date reale, procente etc.) și am avansat în fiecare an.” 

Întrebare: Ce poți face pentru noi față de alți candidați? 

Posibil răspuns: „Consider că reunesc abilitățile practice necesare acestui loc de muncă, precum și 

abilitățile interpersonale. Pentru mine este important nu doar cât de repede avansez la un nou job, 

ci și felul în care interacționez cu colegii mei pentru a sprijini compania să progreseze în direcția 

stabilită de obiectivele anuale.” 

Întrebare: De ce ați optat pentru firma noastră? 

Posibil răspuns: „Căutam o companie care să se potrivească atât cu viziunea mea asupra viitorului 

din X (domeniul de activitate), dar care să îmi și permită să mă dezvolt și care să aibă o cultură 

organizațională solidă. Compania Y (cea la care ai interviul) a fost pe primul loc.” 

Întrebare: Ce așteptări salariale ai? 

Posibil răspuns: „Sunt sigur că aveți o politică de recompensare corectă, iar în funcție de 

propunerea dumneavoastră vom face modificări pe parcurs în funcție de rezultatele mele pe termen 

scurt, mediu și lung.” 

Acum că ai o idee despre cum arată cele mai populare întrebări din cadrul unui interviu, îți poți 

personaliza propriile răspunsuri care să corespundă domeniului în care vrei să lucrezi, experienței 

și propriilor nevoi. 


