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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României

CUM SĂ NE SCRIEM UN CV ŞI
O SCRISOARE DE INTENŢIE ?
1. CURRICULUM VITAE
1.1. Prezentare generală
Curriculum-ul Vitae (CV-ul) este un document foarte frecvent utilizat în procesul
de recrutare şi selecţie a angajaţilor de către o organizaţie, alături de scrisoarea de
intenţie (prezentare) şi / sau de formularul (cererea de angajare).
Curriculum-ul vitae poate fi considerat o fişă sintetică a candidatului, care
constituie punctul de plecare în orice proces de selecţie. El mediază, de regulă,
întrevederea dintre candidatul care îşi oferă serviciile şi reprezentanţii firmei
angajatoare, care, într-o etapă ulterioară, vor realiza interviul de selecţie.
CV-ul este utilizat şi ca mijloc de triere preliminară a candidaţilor, fiind considerat
de specialiştii în resurse umane ca elementul pe baza căruia sunt eliminaţi cei mai mulţi
dintre candidaţii potenţiali la un post.
Curriculum-ul vitae este considerat ca fiind unul dintre cele mai „la îndemână”
procedee de evaluare, fiind bazat pe informaţii biografice. În acelaşi timp, este relativ
uşor de întocmit şi conţine date aparent uşor de interpretat, fiind documentul prin care
cel ce selecţionează se convinge că potenţialul angajat este persoana cea mai potrivită
pentru postul respectiv.
Un curriculum vitae nu este neapărat o autobiografie, ci un document concis
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care trebuie să acorde titularului său şansa unui interviu de angajare. Includerea lui în
procesul de selecţie se justifică numai în următoarele situaţii:
 în urma campaniei de recrutare, se înscriu pentru selecţie foarte mulţi candidaţi, iar
condiţiile de primire şi de intervievare de care dispune firma sunt improprii;
 exigenţele postului nu impun utilizarea unor criterii de selecţie care să facă necesară
prezenţa fizică a candidatului;
 firma nu are elaborate tehnici mai riguroase de culegere şi exploatare a informaţiilor
biografice, cum ar fi formularul pentru angajare sau chestionarul bio-tipologic.
CV-ul nu este un document standardizat, fiecare persoană având libertatea de aşi expune principalele puncte care îi evidenţiază personalitatea, pregătirea şi activitatea
profesională anterioară.
În ultimii ani, pentru a evita mari discrepanţe în ceea ce priveşte alcătuirea CVului între diverşi candidaţi, s-a impus la nivelul Europei modelul de CV Europass, care
standardizează în mare măsură modul de alcătuire şi informaţiile conţinute în CV.
Principalele elemente cuprinse în cadrul unui CV Europass sunt:
- informaţii personale;
- locul de muncă pentru care se candidează sau studiile pentru care se
candidează;
- experienţă profesională;
- educaţie şi formare;
- competenţe personale;
- limbi străine cunoscute;
- competenţe de comunicare;
- competenţe organizaţionale / manageriale;
- competenţe dobândite la locul de muncă;
- competenţe informatice;
- alte competenţe;
- permis de conducere;
- informaţii suplimentare;
- anexe.
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Cercetările de specialitate au condus la concluzia că CV-ul este unul dintre
elementele cele mai importante utilizate în procesul de selecţie, 75-85% dintre
candidaţii la un post fiind eliminaţi prin intermediul CV-ului.

1.2. Tipuri de curriculum vitae
Cele mai utilizate tipuri de curriculum vitae sunt: CV-ul cronologic şi CV-ul
funcţional.
Curriculum-ul vitae cronologic este tipul de CV în care fiecare rubrică cuprinsă
este organizată pe etape, începând cu perioada curentă şi continuând, în ordine invers
cronologică, până la perioada cea mai îndepărtată. Acest tip de curriculum vitae trebuie
să fie complet şi să nu aibă perioade neacoperite din activitatea candidatului, indiferent
de relevanţa lor pentru postul ocupat. Un astfel de CV prezintă avantajul că este mai
uşor de redactat şi de citit, dar poate scoate în evidenţă anumite goluri sau perioade
mai puţin faste din activitatea candidatului.
Curriculum-ul vitae funcţional este tipul de CV care pune accentul, în special ,pe
realizările de ordin personal şi profesional ale candidatului, fără a ţine seama de
cronologia lor.
Sunt trecute doar elementele considerate foarte importante şi relevante de către
candidat pentru postul pe care urmează să candideze, fiind omise intenţionat anumite
aspecte (de ex. şcoli absolvite, locuri de muncă, funcţii ocupate), care ar putea să-l
dezavantajeze pe acesta în procesul de selecţie.

1.3. Întocmirea CV-ului
Se recomandă ca un curriculum vitae să nu conţină un număr prea mare de
pagini (în medie 1-2 pagini), să conţină informaţii corecte, complete şi uşor de verificat
despre candidat şi să fie redactat într-un stil clar şi concis, pentru a putea fi interpretat
rapid.
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1.3.1. Formatul CV-ului
Este extrem de important ca CV-ul unui candidat să atragă vizual angajatorul.
Acesta trebuie întocmit pe o hârtie clasică, de tip A4, de culoare albă. Este
recomandată folosirea unor fonturi uzuale, iar mărimea lor trebuie să fie normală şi
suficient de potrivită pentru a fi citit uşor (de regulă 12pt). CV-ul trebuie redactat într-un
stil unitar, echilibrat, care să se limiteze la folosirea caracterelor italice sau bolduite, fără
alte semne grafice. Deşi nu s-a ajuns la un consens în privinţa lungimii CV-ului, aceasta
depinzând de multitudinea şi scopurile experienţelor individuale, este de preferat ca CVul să fie rezumat la una sau două pagini pline. Nu are un aspect foarte profesional un
CV lăsat la o pagina şi jumătate sau o pagină şi câteva rânduri.
Paragrafele cuprinse în CV trebuie să fie scurte, nu mai mult de 4-6 linii. Dacă
există un paragraf foarte lung în CV, acesta trebuie împărţit în câteva mai mici. De
asemenea, este bine să fie eliminate cuvintele de prisos sau explicaţiile prea
amănunţite sau foarte tehnice.

1.3.2. Conţinutul CV-ului
Este foarte important ca CV-ul să cuprindă toate informaţiile personale esenţiale
ale candidatului, incluzând numele, adresa de contact, numărul de telefon şi adresa de
email. Când sunt descrise locurile de muncă anterioare, trebuie precizate numele
firmelor, localităţile în care sunt situate, perioada angajării, numele posturilor ocupate şi
eventuale responsabilităţi avute.
În cazul studiilor efectuate, candidatul trebuie să includă în CV denumirea
diplomelor obţinute, data absolvirii, instituţia de învăţământ şi specializarea absolvite.
Informaţiile despre anumite atestate profesionale trebuie să conţină numele instituţiilor
care le-au eliberat, data eliberării şi competenţele pe care le oferă candidatului.
Subiectele legate de activitatea profesională trebuie scrise într-un mod accesibil.
De exemplu, dacă o persoană este specialistă în IT şi are un atestat în programare,
trebuie să scrie mai întâi „Cunoştinţe PC”, apoi să descrie „Experienţa profesională”.
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Cei mai mulţi recrutori preferă CV-urile scrise în ordine invers cronologică. Totuşi, dacă
un candidat a schimbat mai multe slujbe, a avut mai multe locuri de muncă în acelaşi
timp sau are multe goluri în evoluţia profesională, este mai indicat să folosească un CV
de tip funcţional, care maschează astfel de aspecte.

1.3.3. Aspecte legate de ortografie şi gramatică
Angajatorii şi recrutorii se aşteaptă să primească CV-uri fără greşeli de gramatică
şi ortografie, scrise în mod obligatoriu cu diacritice (în cazul în care sunt redactate în
limba română). CV-urile cu greşeli gramaticale şi ortografice dau senzaţia fie a unor
lacune în privinţa cunoaşterii limbii române şi, implicit, a pregătirii profesionale, fie a
unei superficialităţi în privinţa pregătirii CV-ului. Din aceste motive, CV-urile trebuie bine
întocmite şi recitite înainte de transmiterea lor, de preferat şi de către o altă persoană.

1.3.4. Obiective urmărite
CV-ul oricărui candidat trebuie să fie axat pe rezultate. Trebuie să fie concis şi să
conţină date importante. Este mai mult decât o listă de descrieri a şcolilor absolvite sau
a posturilor ocupate în trecut. În lumea afacerilor de azi, recrutorii caută persoane care
şi-au ajutat foştii angajatori în moduri cuantificabile. Unul dintre modurile în care un
candidat poate scoate în evidenţă acest lucru este să folosească verbe şi cuvinte care
sugerează forţă, putere.
Verbele de acest tip denotă că persoana în cauză a fost implicată în diverse
acţiuni. Exemple de astfel de verbe sunt: „realizat”, „obţinut”, „reuşit”. Când recrutorii
văd aceste verbe de acţiune, îşi dau seama că acea persoană este una căreia îi place
să ia iniţiativa, care îşi asumă responsabilităţi.
Folosirea cuvintelor ce sugerează forţă dă măsura acţiunilor pe care le-a
întreprins candidatul. Exemple de astfel de cuvinte sunt: „pozitiv”, „rezultate”,
„semnificativ”. Oricând este posibil, candidatul poate cuantifica rezultatele obţinute
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anterior în cifre, de exemplu: „am obţinut o reducere a costurilor cu 50%”, „am
economisit 10.000 lei”.
Candidatul trebuie să pună accent pe cele mai recente experienţe de muncă,
deoarece, în lumea în plină schimbare de astăzi, recrutorii nu mai ţin cont de eventuale
realizări avute acum 10-15 ani.
Este necesar ca un candidat să încerce, prin CV-ul întocmit, să-şi scoată în
evidenţă punctele forte şi să minimizeze punctele slabe, mai ales în situaţia în care nu
are o experienţă profesională foarte mare.
În concluzie, CV-ul este un instrument cu ajutorul căruia un candidat se poate
„vinde” unui potenţial angajator. De multe ori, sunt de ajuns doar câteva zeci de
secunde pentru ca un recrutor experimentat să hotărască dacă merită sau nu să cheme
un candidat la interviu. De aceea, candidaţii trebuie să se asigure că prin CV-ul realizat
îşi pun în evidenţă calităţile şi reuşitele într-o manieră concisă şi clară.

2. SCRISOAREA DE INTENŢIE
2.1. Prezentare generală
Scrisoarea de intenţie este un document care face parte din aplicaţia unui
candidat la un loc de muncă, fiind trimisă către angajator împreună cu CV-ul. Rolul
scrisorii de intenţie este complementar în raport cu CV-ul, deoarece conţine informaţii
adiţionale despre experienţa şi aptitudinile pe care le deţine candidatul.
În general, scrisoarea de intenţie aduce argumentele în favoarea descrierii
persoanei în cauză drept candidatul ideal pentru a fi angajat pe poziţia pentru care
aplică. Pe de altă parte, această scrisoare trebuie să reflecte motivul pentru care
candidatul este interesat de companie şi de locul de muncă oferit în cadrul acesteia.
În comparaţie cu CV-ul, redactat într-un stil neutru, scrisoarea de intenţie este un
document mai personal, care oferă avantajul unei mai mari libertăţi de exprimare. Prin
scrisoarea de intenţie, legătura dintre candidat şi recrutor este umanizată şi este dusă
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dincolo de informaţiile, în mare parte standardizate şi grupate, din CV. De aceea,
scrisoarea de intenţie oferă candidatului şansa de a evidenţia tot ceea ce formatul unui
CV nu îi permite să evidenţieze.

2.2. Reguli pentru redactarea scrisorii de intenţie
Pentru ca o scrisoare de intenţie să fie eficientă, alături de CV, oferind informaţii
relevante despre candidat în procesul de selecţie, este necesar să se respecte o serie
de reguli privind redactarea acesteia.

2.2.1. Transmiterea de informaţii relevante
În scrisoarea de intenţie trebuie menţionate acele calificări sau competenţe pe
care candidatul doreşte să le evidenţieze şi care s-ar pierde altfel în multitudinea
informaţiilor din CV. În caz contrar, nefiind impresionat de scrisoarea de intenţie, este
posibil ca angajatorul să nici nu ajungă la aceste informaţii din CV.

2.2.2. Respectarea părţilor componente ale unei scrisori de
intenţie
a) datele de contact
Câmpul alocat datelor tale de contact diferă ca poziţie în raport cu celelalte
componente ale scrisorii în funcţie de modalitatea de trimitere:
● trimitere prin email: datele tale de contact vor apărea la final, în semnătura
email-ului. Este important să fie specificate numele, adresa, codul poştal (opţional),
numărul de telefon fix şi / sau numărul de telefon mobil, adresa de email ale
candidatului;
● în format tipărit: datele de contact vor fi listate la începutul scrisorii de intenţie şi
se vor referi la aceleaşi informaţii menţionate mai sus.
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b) formula de salut
Scrisoarea de intenţie este indicat să fie adresată în mod specific unei anumite
persoane. De aceea, este important ca cel care candidează să cunoască numele
responsabilului de recrutare din compania la care doreşte să aplice pentru un post, mai
ales dacă o face în mod spontan. În cazul poziţiilor deschise, recrutorii nu se aşteaptă
ca un candidat să se adreseze unei persoane anume, în primul rând deoarece aceste
informaţii nu sunt disponibile candidatului. Candidatul poate folosi o adresare mai
generală, referindu-se la responsabilul din cadrul departamentului de resurse umane
sau la directorul companiei. În ceea ce priveşte scrisorile de intenţie incluse în procesul
de aplicare pentru anunţurile postate pe site-urile de locuri de muncă, formula de
adresare poate lipsi în totalitate.
c) corpul scrisorii de intenţie / conţinutul propriu-zis al scrisorii de intenţie
Acesta trebuie să aibă aproximativ 3 paragrafe, al căror conţinut diferă în funcţie
de situaţie. Dacă scrisoarea de intenţie face parte dintr-o aplicaţie spontană, în primul
paragraf candidatul face cunoscută angajatorului poziţia pe care o vizează. În situaţia în
care aplică pentru o poziţie deschisă, primul paragraf va face referire la motivul pentru
care este interesat de acel loc de muncă.
Al doilea paragraf din conţinut este esenţa scrisorii de intenţie, deoarece este
partea în care candidatul trebuie să demonstreze angajatorului că este potrivit pentru
locul de muncă vizat. Aici va face referire concret la ceea ce are de oferit şi la modul în
care aptitudinile care îl caracterizează sau experienţa pe care o deţine se pliază pe
cerinţele postului respectiv. Este important să evidenţieze în cazul fiecărui loc de muncă
acele lucruri din CV care sunt cele mai relevante pentru angajator. Este total neindicat
să realizeze o enumerare a informaţiilor din CV. Scrisoarea de intenţie nu trebuie să fie
o dublură a CV-ului.
În ultimul paragraf, candidatul face trimitere la CV-ul său şi îşi poate manifesta
dorinţa de a fi contactat pentru un interviu şi de a i se acorda şansa de a se alătura
echipei din compania respectivă ca angajat pe poziţia pentru care aplică.
d) formula de încheiere
Rămâne la latitudinea fiecărui candidat felul în care încheie scrisoare de intenţie,
9
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cu condiţia ca formula folosită să fie una profesională, nu personală. De exemplu, pot fi
folosite încheieri de genul: „Cu consideraţie / stimă / respect / sinceritate”.
e) semnătura
Dacă scrisoarea de intenţie este trimisă prin email, semnătura va include şi
datele de contact ale candidatului. În situaţia în care va trimite scrisoarea în format
tipărit, la final candidatul îşi va trece prenumele şi numele şi va semna de mână.

2.2.3. Alegerea tipului de scrisoare potrivit
Conţinutul scrisorii de intenţie şi tonul adoptat în redactarea ei depind de
contextul în care aceasta este trimisă angajatorului. Astfel, există cel puţin 3 situaţii
diferite care cer tipuri distincte de scrisoare de intenţie:
a) aplicarea la o poziţie deschisă din cadrul unei companii
Acesta este cazul cel mai întâlnit în care sunt folosite scrisorile de intenţie. Având
ca scop aplicarea la o anumită poziţie din cadrul companiei, ele sunt foarte concrete şi
specifice.
b) aplicarea spontană în cadrul unei companii
Scrisoare de intenţie trimisă în această situaţie este mai generală şi are ca scop
prospectarea posibilităţilor de angajare în cadrul companiei. De obicei, ele sunt
adresate şefului departamentului de resurse umane sau directorului companiei. Nefiind
vorba despre o poziţie deschisă în cadrul firmei, informaţiile din CV nu sunt evaluate de
specialistul în resurse umane din cadrul companiei, aşa cum s-ar întâmpla în cazul unui
proces de recrutare propriu-zis. De aceea, scrisoarea de intenţie are un rol foarte
important în astfel de situaţii.
Aceste două tipuri de scrisoare de intenţie mai sunt cunoscute şi sub denumirile
de scrisoare de motivaţie sau scrisoare de prezentare.
c) cererea de sfaturi, recomandări şi asistenţă în carieră (consilierea în carieră)
Acest tip de scrisoare de intenţie nu se adresează angajatorului, ci unei
persoane de la care candidatul ar putea obţine recomandări în vederea angajării.
Pentru a oferi sfaturi, o astfel de persoană trebuie să cunoască experienţa de lucru şi
10
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calităţile profesionale pe care le deţine candidatul. De aceea, acest tip de scrisoare de
intenţie va conţine şi informaţii care se regăsesc într-o scrisoare tipică de aplicare la o
poziţie deschisă.

2.2.4. Adaptarea stilului scrisorii la domeniul în care se doreşte
angajarea
Deşi este în general un document redactat într-un stil profesional şi destul de
formal, scrisoarea de intenţie variază ca grad de formalism în funcţie de domeniul de
activitate în care se încadrează locul de muncă pentru care a fost trimisă. Există
domenii de activitate mai rigide, în care se obişnuieşte trimiterea pentru o aplicaţie la un
loc de muncă a unei scrisori foarte formale, aproape standardizate. La polul opus, sunt
zone de activitate care adoptă un stil mai lejer şi în care sunt valorizate pozitiv tocmai
creativitatea, inovaţia, spargerea tiparelor. Este important ca persoana care candidează
să respecte regulile formale de redactare în situaţiile care cer acest lucru şi să surprindă
acolo unde este cazul. Până la urmă, lipsa totală a regulilor dintr-un anumit domeniu
constituie tot o regulă.
De asemenea, în conţinutul scrisorii, trebuie folosită terminologia specifică
domeniului de activitate în care candidatul doreşte angajarea. Cunoaşterea termenilor
şi a formatului de document apreciat în domeniul de interes va constitui un punct în plus
în ochii celui care citeşte aplicaţia la acel loc de muncă.

2.2.5. Folosirea formatului potrivit
Scrisoarea de intenţie trebuie să fie redactată într-un stil îngrijit şi lipsit de greşeli
gramaticale de orice fel. În caz contrar, indiferent de informaţiile conţinute, scrisoarea
va crea o impresie foarte proastă recrutorului. De asemenea, scrisoarea de intenţie
trebuie să fie uşor de parcurs. De aceea se va folosi un font comun, la o dimensiune de
12 a caracterelor. Paragrafele se marchează lăsând un spaţiu între ele. Candidatul
trebuie să folosească acelaşi font şi stil de redactare ca şi în cazul CV-ului. Dacă
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scrisoarea de intenţie este trimisă în format clasic, trebuie tipărită pe hârtie obişnuită,
albă, fără un model colorat sau desene pe ea.

2.2.6. Lungimea scrisorii de intenţie
Scrisoarea de intenţie nu trebuie să fie de lungimea unui eseu. O jumătate de
pagină, maxim două treimi de pagină reprezintă suficient pentru ca recrutorul să îşi
creeze o impresie despre autorul ei. Stilul adecvat este unul structurat şi concis. Astfel,
fiecare idee este indicat să fie marcată printr-un paragraf. Cel care citeşte scrisoarea de
intenţie va reuşi să extragă cu uşurinţă elementele esenţiale. De altfel, scrisoarea de
intenţie nici nu trebuie să conţină altceva decât informaţii esenţiale.

2.2.7. Păstrarea unei copii a scrisorii de intenţie
Este important ca cel care candidează să păstreze scrisorile de intenţie cu care a
aplicat la diferite locuri de muncă pentru ai fi de folos ulterior. În cazul în care aplică la
mai multe locuri de muncă într-un interval scurt de timp, revăzând scrisoarea de intenţie
înainte de interviu, va fi din nou familiarizat cu locul de muncă respectiv şi îşi va reaminti
exact ce fel de informaţii a furnizat angajatorului. Acestea vor constitui un punct de
plecare pentru prestaţia sa de la interviu.

2.2.8. Corelarea scrisorii de intenţie cu descrierea locului de
muncă
Atunci când face referire la experienţa sau la aptitudinile sale, candidatul trebuie
să le raporteze la cerinţele din descrierea locului de muncă pentru care trimite aplicaţia.
Recrutorul va aprecia dacă va găsi în scrisoarea de intenţie exact ceea ce caută. Din
acest punct de vedere, scrisoarea de intenţie poate fi considerată un instrument prin
care candidatul îşi promovează CV-ul. Acolo se află toate informaţiile de care recrutorul
12
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are nevoie, iar scrisoarea de intenţie are rolul de a-l convinge că merită să îl parcurgă.

2.2.9. Răspunsul la nevoile angajatorului
Unul dintre argumentele principale pentru a-l convinge pe angajator că o
persoană este candidatul ideal pentru poziţie este acela că aptitudinile, experienţa şi
rezultatele sale profesionale de până atunci vin în întâmpinarea nevoilor angajatorului.
Candidatul trebuie să-i demonstreze angajatorului că înţelegi nevoile de afaceri ale
companiei şi să expună modul în care prezenţa sa în cadrul acesteia i-ar îmbunătăţi
performanţele. Candidatul trebuie să facă cunoscute angajatorului beneficiile pentru
ambele părţi, punând accent pe ceea ce doreşte să realizeze în cadrul companiei.
Pentru a susţine acest lucru, atitudinea sa trebuie să emane încredere în forţele proprii,
optimism şi entuziasm.

2.2.10. Trimiterea unei scrisori diferite la fiecare aplicaţie
Modelele de scrisoare de intenţie constituie primul pas în redactarea propriei
scrisori de intenţie. Modelul trebuie să constituie, aşa cum îi sugerează şi numele,
numai o sursă de inspiraţie pentru a redacta o scrisoare de intenţie corectă. În fapt,
documentul pe care candidatul îl trimite trebuie să îi aparţină, să fie personalizat. După
cum nu există două situaţii de angajare identice, nu trebuie să existe nici două scrisori
de intenţie identice, chiar dacă ambele aparţin aceluiaşi autor. Dacă o persoană aplică
la mai multe oportunităţi de lucru, trebuie să redacteze pentru fiecare o scrisoare de
intenţie diferită. În mod ideal, şi CV-ul ar trebui să fie ajustat în funcţie de locul de
muncă la care aplică. A trimite o scrisoare de intenţie generală, pe care recrutorul o
recunoaşte imediat ca atare, este aproape acelaşi lucru cu a nu trimite deloc o
scrisoare de intenţie. Aceasta deoarece nici o companie şi nici o agenţie de recrutare
nu va fi impresionată de ea. Prin urmare, ea nu îşi va atinge scopul. Aşadar, este
necesar ca un candidat să aloce timpul necesar redactării unei scrisori de intenţie
diferite pentru fiecare oportunitate de angajare la care aplică.
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