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INTRODUCERE

Una din problemele cu care se confruntă persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă, în procesul de angajare, privește natura întrebărilor pe care angajatorul
le adresează în cadrul interviului de recrutare. De obicei, aceste întrebări sunt
percepute ca fiind deranjante sau prea personale. De multe ori, întrebările de
această natură sunt inserate în mod ilegal și dezavantajează angajarea anumitor
persoane.
Acest ghid a fost elaborat pentru a ajuta angajatorul să evite discriminarea în
procesul de intervievare. Ghidul cuprinde o scurtă prezentare a aspectelor generale
referitoare la interviul de angajare și prezintă o serie de întrebări cu potențial de
discriminare, care trebuie evitate. Strategiile prezentate în prezentul ghid ar trebui
să contribuie la evitarea situațiilor de discriminare în procesul de recrutare.
La elaborarea ghidului s-a ținut cont de recomandările formulate în Studiul
privind tendințele discriminatorii prezente în anunțurile de angajare. Se recomandă
utilizarea acestei publicații, de rând cu Ghidul practic pentru angajatorii din
sectorul privat la întocmirea anunțurilor de recrutare.
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ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA INTERVIUL DE
ANGAJARE

Interviul de angajare este, prin definiție, etapă a procesului de angajare în care
recrutorul va pune întrebări candidatului, pentru a valida corespunderea acestuia
cerințelor esențiale și determinante ale postului propus. Interviurile de recrutare
reprezintă o etapă importantă în procesul de angajare. O întrebare greșită ar putea
declanșa o situație discriminatorie. Astfel, întrebările adresate trebuie să rămână
în contextul profesional. Informațiile solicitate în timpul unui interviu trebuie să
aibă o legătură directă și necesară cu natura specifică a activităţii sau cu condiţiile
în care aceasta va fi desfășurată.
Legislația Republicii Moldova interzice orice formă de discriminare, inclusiv
susţinerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criterii reale sau presupuse.
Refuzul neîntemeiat de angajare pe motiv că persoana nu corespunde unor cerinţe
care nu au nimic în comun cu calificarea profesională solicitată pentru exercitarea
profesiei sau cu oricare alte cerinţe ilegale se sancționează contravențional.
În mod justificabil, angajatorul, în cadrul interviului, încearcă să afle cât mai
multe informaţii despre persoana care a aplicat pentru poziția vacantă. Totuși,
există o serie de întrebări pe care angajatorul nu ar trebui să le adreseze într-un
interviu de recrutare, întrebări care nu sunt relevante pentru selecția candidaților.
Astfel, întrebările legate de vârstă, locul nașterii, origine etnică/națională, religie,
situație familială, orientare sexuală, origine/statut social, domiciliu sau reședință
reprezintă numai câteva dintre temele care, odată abordate în cadrul unui interviu,
sunt considerate o subminare a egalității de șanse și tratament al persoanelor
în procesul de angajare, deoarece nu sunt legate de competențele profesionale.
Necesitatea adresării întrebărilor despre aceste detalii, în cadrul unui interviu de
recrutare, nu poate fi justificată, deoarece răspunsurile pot fi foarte ușor găsite în
CV-urile depuse de candidați.
Promovarea diversității în câmpul muncii este o garanție a eficienței și
atractivității angajatorului. Distanțarea de la stereotipuri va permite concentrarea
asupra abilităților profesionale și obținerea următoarelor avantaje:
majorarea ariei de recrutare a personalului;
dezvoltarea unei reputații de „angajator-exemplu”;
cucerirea de noi piețe/oportunități.
În continuare sunt prezentate câteva exemple de întrebări ce nu ar trebui să
apară în cadrul interviului de recrutare, precum și alternative bine formulate care
vor facilita procesul de evaluare a candidatului în corespundere cu atribuțiile
specifice postului de muncă, respectând principiul nediscriminării.

ÎNTREBĂRI/ASPECTE CARE TREBUIE EVITATE ÎN
CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE
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1. Vârsta
Vârsta în sine nu este o cerință esențială și determinantă pentru a ocupa un post
de muncă. Angajatorii nu trebuie să ia decizii referitor la angajare, bazându-se în
exclusivitate pe vârsta candidatului. Capacitățile profesionale ale unei persoane
de 50 ani ar putea fi similare cu cele ale unei persoane de 35 de ani.
•
•
•
•

Întrebări interzise:
Ce vârstă aveți?
În ce an v-ați născut?
Nu sunteți prea în vârstă pentru acest post?
Cât timp intenționați să activați până a vă pensiona?

Formulări alternative:
• Câți ani de experiență aveți într-o poziție similară?
• Care sunt abilitățile dobândite la locurile de muncă anterioare care ar putea fi
utile pentru acest loc de muncă?
• Care sunt obiectivele dvs. în carieră pe termen lung?
2. Situația familială
Graviditatea, nașterea, alăptarea, creșterea și îngrijirea copilului mic constituie,
deseori, motive mascate de refuz la angajare. Stereotipurile de gen, potrivit cărora
maternitatea afectează evoluția profesională, prejudecățile precum că femeile nu
mai sunt la fel de productive, diminuează șansele integrării lor pe piața muncii.
Responsabilitățile familiale, ceea ce poate determina opțiunea pentru un
program de lucru mai flexibil, întrucât timpul trebuie împărțit între viața profesională
și viața de familie, scad drastic șansele integrării pe piața muncii. Orice întrebare
cu privire la situația sau responsabilitățile familiale este interzisă.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Întrebări interzise:
Sunteți căsătorit/ă sau divorțat/ă?
Acesta este numele dvs. de fată?
Care sunt planurile dvs. familiale?
Aveți copii?
Sunteți însărcinată?
Intenționați sa aveți un copil?
Când preconizați conceperea copiilor?
Câți copii aveți?
Ce vârstă au copiii?
Cum apreciați munca peste orele de program?
De cât timp nu ați mai fost încadrată în muncă?

6

Formulări alternative:
• Ați lucrat sau ați obținut o diplomă cu un alt nume de familie?
• Sunteți disponibil/ă să lucrați suplimentar ocazional?
• Această funcție necesită lucrul la sfârșit de săptămână. Sunteți dispus/ă să o
exercitați?
• S-ar putea întâmpla ca serviciul dvs. să se încheie cu întârziere. Ar fi o problemă?
• Sunteți disponibilă pentru deplasări frecvente în alte regiuni sau pe plan
internațional?
3. Sexul sau genul
Odată ce ați ajuns la etapa de interviu, sexul unui candidat este aproape
întotdeauna clar. Este important, totuși, să vă asigurați că nu faceți ipoteze privind
abilitățile unei persoane pe baza acestor informații.
Întrebări interzise:
• Noi am avut mereu un bărbat/o femeie pentru acest post. Cum credeți, veți face
față?
• Cum vă simțiți atunci când aveți în calitate de superior un bărbat/o femeie?
• Ce opinie aveți despre legăturile la locul de muncă?
Formulări alternative:
• Care sunt abilitățile dvs. care ar interesa întreprinderea noastră?
• Dvs. veți face față postului la care candidați?
• Povestiți-ne despre experiența anterioară de lucru în echipă?
4. Starea sănătății/dizabilitatea
Integrarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii este o problema delicată
în Republica Moldova. Majoritatea angajatorilor sunt foarte reticenți în a angaja
persoane cu dizabilități. În spatele problemelor legate de starea de sănătate sau
dizabilitatea candidatului, se ascunde adesea necesitatea angajatorului de a se
proteja împotriva concediilor medicale frecvente. Acest lucru este în mod evident
ilegal și discriminator.
•
•
•
•
•
•

ÎNTREBĂRI/ASPECTE CARE TREBUIE EVITATE ÎN
CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE

ÎNTREBĂRI/ASPECTE CARE TREBUIE EVITATE ÎN
CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE

Întrebări interzise:
Aveți vreo problemă de sănătate?
Aveți grad de dizabilitate?
Cât de des ați fost în concediu de boală anul trecut?
Sunteți la evidența medicului cu vreo maladie?
Câte kilograme aveți?
Sunteți fumător/-oare?
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Formulări alternative:
• Aveți interdicție medicală pentru anumite activități?
• Puteți îndeplini atribuțiile specifice acestui post?
• Ați avea nevoie de adaptarea graficului de muncă?
• Ce necesități specifice aveți de care va trebui să ținem cont pentru acomodarea
rezonabilă?
• Munca în picioare/la calculator/în aer liber/la înălțime etc. nu vă creează
probleme?
• În trecut ați fost sancționat disciplinar pentru încălcarea reglementărilor interne
care interzic utilizarea la locul de muncă a băuturilor alcoolice sau produselor de
tutun?
• Puteți ridica greutăți de până la x kg?
• Câte zile lucrătoare ați ratat anul trecut?
5. Originea națională/etnică
Problema originii naționale/etnice a unui candidat este strict interzisă de a
fi abordată într-un interviu de recrutare. Angajatorul trebuie să aibă grijă să se
distanțeze de stereotipurile legate de originea etnică/națională. Orice remarcă în
acest sens poate fi interpretată greșit și crea premisele unei situații de discriminare
la angajare.
•
•
•
•
•

Întrebări interzise:
Din ce țară veniți?
De unde sunt părinții dvs.?
Care este limba dvs. maternă?
De cât timp locuiți în țară?
Nu aveți probleme de comunicare cu etnicii țării noastre?

•
•
•
•

Formulări alternative:
Aveți permis de ședere provizorie în scop de muncă?
Care este limba în care dvs. citiți, scrieți sau vorbiți fluent?
Cu ce tip de clientelă ați lucrat anterior?
Aveți experiențe profesionale sau extra-profesionale în străinătate?
6. Religia

În mod evident, în timpul unui interviu de angajare candidatul nu poate fi
intervievat referitor la credințele sau practicile sale religioase. Aceasta este o
chestiune particulară, care nu are nimic de-a face cu abilitățile profesionale.
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ÎNTREBĂRI/ASPECTE CARE TREBUIE EVITATE ÎN
CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE

ÎNTREBĂRI/ASPECTE CARE TREBUIE EVITATE ÎN CADRUL
INTERVIULUI DE ANGAJARE
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Întrebări interzise:
• Care este religia dvs.?
• Credeți în Dumnezeu?
• Sunteți creștin-ortodox/musulman/iehovist etc.?
• Sunteți cumva adventist de ziua a șaptea?
• Ce sărbători religioase urmați și în ce măsură v-ar afecta acestea timpul dedicat
muncii?
• În care zile din săptămână nu vă este permis să lucrați, conform convingerilor
religioase?

Formulări alternative:
• Sunteți membru al unui grup profesional care este relevant domeniului
întreprinderii noastre?

Întrebările privind religia se justifică doar atunci când persoana este
angajată pentru a desfășura activitate profesională în cadrul cultelor religioase
şi părților lor componente!

Întrebări interzise:
• Ce credeți despre politica actuală a Guvernului?
• Care sunt opțiunile politice ale dvs.?
• Sunteți membru al vreunui partid?

Formulări alternative:
• Sunteți disponibil/ă să lucrați conform programului stabilit?
7. Orientarea sexuală
Problema sexualității este, desigur, de natură privată și nu este legată de
abilitățile necesare pentru un loc de muncă. Trebuie remarcat faptul că orice
discriminare în ceea ce privește ocuparea forței de muncă pe baza orientării
sexuale a candidatului este strict interzisă. Angajatorii nu sunt îndreptățiți să se
intereseze de preferințele sexuale ale unei persoane, deoarece acestea nu au nicio
legătură cu modul în care persoana își va îndeplini atribuțiile.
Întrebări interzise:
• Care este orientarea dvs. sexuală?
• Ce atitudine aveți față de cuplurile de același sex?
• Sunteți gay/lesbiană?
8. Apartenența sindicală
Apartenența sindicală în niciun caz nu are legătură cu abilitățile candidatului de
a-și realiza atribuțiile de serviciu. Astfel, candidatul nu poate fi întrebat în timpul
unui interviu de angajare nici despre apartenența actuală, nici despre intențiile pe
viitor în această privință.
•
•
•
•

Întrebări interzise:
Sunteți membru de sindicat?
Intenționați să aderați la organizația sindicală?
Cât de des participați la întruniri sindicale?
În organizația noastră nu se admit grevele, ce părere aveți?

9. Opiniile politice
Cunoașterea opiniilor politice ale candidaților nu va ajuta angajatorul să le
evalueze aptitudinile profesionale. Abordarea subiectelor despre opiniile politice
ale candidatului nu are loc într-un interviu de angajare, chiar dacă candidatul este
afiliat unui partid politic.

10. Statut/origine social/ă
Întrebările despre anturajul candidatului pot fi interpretate ca o scuză pentru
a obține informații despre statutul său social, creând premise pentru situații
discriminatorii. Chiar dacă cunoașterea mediului familial al unui candidat poate
spune multe despre personalitatea sa și despre valorile sale, aceste întrebări
trebuie evitate, deoarece nu au nicio legătură cu abilitățile profesionale ale
candidatului.
•
•
•
•

Întrebări interzise:
Care este locul de muncă al soției/soțului dvs.?
Cu ce se ocupă părinții dvs.?
Ce studii au părinții/soția/soțul dvs.?
Unde v-ați născut?
11. Domiciliul/reședința

Întrebările despre distanța ce urmează să fie parcursă de salariat zilnic înspre
și de la locul de muncă ar putea descuraja candidatul să aplice la acea funcție
și să creeze premise pentru situații discriminatorii. Domiciliul, reședința nu sunt
factorii care pot influența calitățile profesionale ale candidatului.
Întrebări interzise:
• Cât timp vă ia să ajungeți la sediul companiei?
• Unde locuiți dvs.?
Formulări alternative:
• Cunoașteți orarul de lucru al întreprinderii?

10

SUGESTII PENTRU FORMULAREA ÎNTREBĂRILOR ÎN
CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE

Întrebări privind calificările:
• Care este nivelul studiilor dvs.?
• În ce domeniu ați făcut studii?
• Când a fost ultima dvs. formare profesională/perfecționare?
• La care cursuri de formare profesională/ateliere de lucru/seminare ați participat
în ultimul timp?
• Credeți că este important să continuați să învățați pe tot parcursul vieții? De ce?
Întrebări privind abilitățile aferente funcției:
• Care sunt abilitățile dvs. care vă vor ajuta la atingerea performanței?
• Care sunt calitățile personale care ar diminua din performanță?
Întrebări privind experiența profesională:
• Ce ați făcut în ultimii doi/cinci ani?
• Relatați despre un caz de reușită și unul de nereuşită din activitatea dvs.
profesională. Indicați ce lecții ați însușit în urma acestor experiențe?
• Ce experiență aveți în … (denumirea postului)?
Întrebări despre dorința de a lucra în echipă:
• Cine sunt/au fost membrii echipei dvs. la locul de muncă prezent/anterior? Care
este relația dvs. de lucru cu fiecare dintre ei?
• Spuneți-ne despre provocările cu care vă confruntați atunci când lucrați în
echipă?
• În câte echipe ați activat în ultimii doi ani? Ce puncte forte și slabe ați văzut în
membrii echipei?
Întrebări despre pasiunea pentru slujbă și companie:
• Care este scopul și obiectivele companiei în care activați dvs.? Cunoașteți care
este misiunea (scopul) și obiectivele companiei noastre?
• De cât timp sunteți în căutarea unui nou loc de muncă? Cât timp ați activat la
locul de muncă precedent?
Întrebări privind integritatea:
• Care sunt trei adjective pe care alții le-ar folosi pentru a vă descrie?
• Ce înseamnă integritatea pentru dvs.?
• Ce ați face dacă ați descoperi că un coleg utilizează telefonul de serviciu pentru
apeluri personale în afara țării?

SUGESTII PENTRU FORMULAREA ÎNTREBĂRILOR ÎN
CADRUL INTERVIULUI DE ANGAJARE
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Întrebări privind gestionarea situațiilor de criză și leadership:
• Dacă unul din subordonații dvs. este necooperant și refuză să primească
instrucțiuni de la dvs., ce ați face?
• Povestiți-ne despre o abatere comisă de către un subordonat al dvs. Ce ați făcut?
Care a fost rezultatul?
• Ce ați făcut în ultimele 12 luni pentru a vă îmbunătăți cunoștințele și aptitudinile?
Întrebări privind gestionarea emoțiilor:
• Dați-ne un exemplu de situație de criză în care ați fost implicat. Ce ați făcut?
• Povestiți-ne despre perioada în care ați fost supărat la locul de muncă? Ce ați
făcut?
• Cum ați reacționat atunci când o persoană a fost furioasă pe dvs.?
Întrebări privind adaptabilitatea:
• Cum stabiliți relații bune de lucru cu oamenii?
• Dacă vi se va oferi această poziție, cum vă imaginați că vă veți petrece primele
două săptămâni la locul de muncă?
• Povestiți-ne despre cea mai dificilă sarcină de lucru cu care v-ați confruntat?
Întrebări interpersonale:
• Cum ați oferit subordonaților feedback negativ?
• Cât de importantă a fost comunicarea și interacțiunea cu ceilalți la ultimul loc de
muncă? Ce ați făcut pentru a fi eficient?
• Ați fost vreodată lider al unei echipe într-un cadru profesional? Cum ați interpretat
rolul?
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