
PORTOFOLIUL DE ANGAJARE 

Elemente componente: 

1. CV (Curriculum Vitae). Scopul principal al unui CV este acela de a informa angajatorul 

despre tine, experiența ta de lucru, abilitățile și educația pe care le deții. De aceea CV-ul este 

unul dintre cele mai importante elemente atunci când aplici pentru un loc de muncă. În 

momentul de față CV-urile se completează după un format standard numit CV europass. 

Modelul de CV europass este recunoscut de angajatorii din privat și din mediul public, atât 

din Romania, cât și din străinătate. 

Modelul de CV europass se poate descărca de la următorul link: 

https://bundeangajat.olx.ro/ce-inseamna-un-cv-europass-model-si-sfaturi-de-redactare/ 

 

Dați click pe Descarcă CV și o să vă descarce 

macheta Word pe calculator. După ce descărcați 

macheta, o completați, cu cerințele date. 

 

 

2. Scrisoarea de intenție/motivația. Scrisorile de intenție se particularizează în funcție de 

postul dorit, nu se realizează la modul general. Scrisoarea de intenție are ca obiectiv 

convingerea angajatorului de a analiza în detaliu dosarul candidaturii voastre. Scrisoarea de 

intenție trebuie să ofere primele informații necesare și să lase cititorului o impresie bună. 

3. Cartea de vizită. Rolul cărții de vizită este să te faci cunoscut, prin diferite modalități. Pe 

acel cartonaș mic putem găsi adresa, numere de telefon, numele firmei sau societăți pe care 

o conducem, promovarea . 

4. Profil online – fie că este vorba despre un blog personal sau de un profil făcut pe rețelele de 

socializare, profilul online e un „must have”. Așa că, asigură-te că ai un profil online, iar 

apoi ai grijă ce postezi. Înainte de a pune o imagine, un text sau un clip gândește-te dacă e 

informația pe care ai pune-o pe unul dintre pereții biroului. În cazul în care răspunsul e „nu” 

atunci renunță la postările care nu îți fac cinste. 

5. Profil pe rețele de angajare – chiar dacă nu aplici la un job prin rețelele de angajare, ai 

grijă să ai profilul postat pe cel puțin una dintre aceste rețele. Sunt unealta preferată de 

agențiile de angajare, așa că ajută-i pe oameni să te găsească ușor. E mai bine să fii 

contactat, iar apoi să refuzi un loc de muncă decât să nu fi știut nimic despre el de la început. 

6. Diplome, certificate și atestate  

7. Scrisori de recomandare de la persoanele cu care ai interacționat profesional. 

 

Model scrisoare de intenție 

Nume şi prenume:  

https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/cveuropass
https://bundeangajat.olx.ro/ce-inseamna-un-cv-europass-model-si-sfaturi-de-redactare/


Adresă:  

Telefon:  

E-mail:  

Data:  

Stimate Domnule/Doamnă Director, 

 

Vă adresez această scrisoare de intenție pentru a absolvi Colegiul/Liceul……….. profilul 

………………..existent în instituție.  

Am absolvit Școala …… și consider că în anii de gimnaziu am acumulat multe cunoștințe 

legate de ……. Aștept cu nerăbdare să aprofundez aceste cunoștințe, combinate cu abilități practice 

utile domeniului preferat. 

Sunt o persoana dinamică, cu aptitudini foarte bune de comunicare, responsabilă, hotărâtă, 

interesată în …….. Îmi doresc să am șansa de a învăța în cadrul Colegiului ……pe care îl 

coordonați, unde aș putea să-mi pun în evidență capacitățile intelectuale și experiența acumulată 

pentru a îndeplini cu succes obiectivele instituției , cât și pentru dezvoltarea mea profesională și 

personală. Alte motivații…… 

Dacă veți considera că motivația și calificarea mea sunt oportune pentru obținerea unui loc 

în cadrul Colegiului, sunt disponibil în orice moment pentru a fi contactat în vederea discutării 

detaliilor. 

Vă mulțumesc,  

Prenume Nume Semnătura 

 

Teme:  

1. Realizarea unui CV personal - model Europass, pentru a aplica la liceul 

unde doriți să mergeți 

2. Redactarea unei scrisori de intenție adresate directorului unității de 

învățământ unde doriți să mergeți din clasa a IX –a. 

 


