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Cum să ne scriem un CV și 
o scrisoare de intenție



1. 1. CuCurriculumrriculum Vitae (CV)Vitae (CV)

CE ESTE UN CV ?CE ESTE UN CV ?
• o fişă sintetică a candidatului, constituind punctul de 
plecare în orice proces de recrutare şi selecţie;
• unul dintre cele mai „la îndemână” procedee de 
evaluare, fiind bazat pe informaţii biografice;
• un mijloc de triere preliminară a candidaţilor, pe baza 
căruia sunt eliminaţi cei mai mulţi dintre candidaţii 
potenţiali la un post (75-85%).



1. 1. CuCurriculumrriculum Vitae (CV)Vitae (CV)

• nu este o autobiografie a candidatului sau un 
istoric al vieţii sale personale şi profesionale;

• este un instrument de marketinginstrument de marketing, care îl ajută pe 
candidat să se ““vândăvândă”” mai uşor unui angajator;



1.2. Tipuri de Curriculum Vitae1.2. Tipuri de Curriculum Vitae

1) Curriculum1) Curriculum--ul vitae cronologicul vitae cronologic
- organizat pe etape;
- începe cu perioada curentă şi continuă, în ordine invers 
cronologică, până la perioada cea mai îndepărtată;
- trebuie să fie complet, fără perioade neacoperite din 
activitatea candidatului;
- este mai uşor de redactat şi de citit;
- poate scoate în evidenţă anumite goluri sau perioade mai 
puţin faste din activitatea candidatului.



1.2. Tipuri de Curriculum Vitae1.2. Tipuri de Curriculum Vitae

2) Curriculum2) Curriculum--ul vitae funcul vitae funcţţionalional
- pune accentul pe realizările de ordin personal accentul pe realizările de ordin personal şşi i 
profesionalprofesional ale candidatului, fără a ţine seama de ordinea 
lor.
- cuprinde doar elementeleelementele considerate foarte foarte 
importanteimportante şi relevante de către candidat;
- poate omite intenomite intenţţionationat anumite aspecte care l-ar putea 
dezavantaja pe candidat în procesul de selecţie

- de ex. şcoli absolvite,  locuri de muncă, funcţii ocupate etc.



1.3. 1.3. ÎÎntocmire Curriculum Vitaentocmire 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;
• să fie redactat într-un stil clar şi concis, pentru a putea fi 
interpretat rapid;
• să atragă vizual angajatorul;
• să fie redactat într-un stil unitar, echilibrat, fără semne 
grafice deosebite, cu un font uzual, de mărime normală;
• să fie fără greşeli de gramatică şi ortografie.



CVCV--ul de tip ul de tip EuropassEuropass

- 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.



UN CURRICULUM VITAE EFICACEUN CURRICULUM VITAE EFICACE

• este axat pe rezultateaxat pe rezultate, cuantificabile;
• foloseşte verbe şi cuvinte care sugerează forforţţăă, putere, putere din 
partea candidatului;
• pune accentul pe cele mai recente experiencele mai recente experienţţe de muncăe de muncă;
• scoate scoate îîn evidenn evidenţţă punctele forteă punctele forte şi minimizează punctele minimizează punctele 
slabeslabe ale candidatului



2. Scrisoarea de inten2. Scrisoarea de intenţţieie

CE ESTE  O SCRISOARE DE INTENCE ESTE  O SCRISOARE DE INTENŢŢIE?IE?

• este un document complementar un document complementar CVCV--uluiului, conţinând 
informaţii adiţionale despre experienţa şi aptitudinile pe 
care le deţine candidatul;
• reflectă motivul pentru care candidatul este interesat de 
companie şi de locul de muncă oferit în cadrul acesteia.



2.1. Reguli pentru redactarea scrisorii de 2.1. Reguli pentru redactarea scrisorii de 
intenintenţţie (1)ie (1)

• Transmiterea de informaţii relevante
• Respectarea părţilor componente ale unei scrisori de 
intenţie
• Alegerea tipului de scrisoare potrivit
• Adaptarea stilului scrisorii la domeniul în care se 
doreşte angajarea
• Folosirea formatului potrivit



2.1. Reguli pentru redactarea scrisorii de 2.1. Reguli pentru redactarea scrisorii de 
intenintenţţie (2)ie (2)

• Lungimea scrisorii de intenţie
• Păstrarea unei copii a scrisorii
• Corelarea scrisorii de intenţie cu descrierea locului 
de muncă
• Răspunsul la nevoile angajatorului
• Trimiterea unei scrisori diferite la fiecare aplicaţie



Mult succes Mult succes îîn cariera n cariera 
dumneavoastră dumneavoastră !!


