
SCRISOAREA DE INTENŢIE 

Iată câteva sfaturi legate de întocmirea unei scrisori de intenţie: 

Nu uita să menţionezi denumirea jobului. 

Una din primele fraze ale Scrisorii de Intenţie, după ce, bineînţeles, ai salutat persoana căreia îi 

este destinată, trebuie să conţină denumirea jobului la care vrei să te înscrii. Dacă în anunţul cu 

jobul respectiv era menţionat şi un cod pentru acesta, include şi numărul respectiv. Este o idee 

bună să menţionezi şi sursa de la care ai aflat despre acest job disponibil. Iată motivul pentru care 

trebuie să menţionezi toate aceste amănunte: angajatorii trebuie să gestioneze toate anunţurile de 

joburi ale companiei lor, şi nu vor putea ghici la care dintre ele te referi sau la care doreşti să te 

înscrii. De asemenea, prin menţionarea acestor simple amănunte, poţi câştiga angajatorul, deoarece 

îi uşurezi munca şi va fi mai receptiv atunci când îţi va citi CV-ul. 

Nu repeta ideile din CV 

Mulţi candidaţi fac această greşeală, copiind practic toate informaţiile din CV şi incluzându-le în 

Scrisoarea de Intenţie – este o pierdere de timp şi probabil o pierdere a şansei de a fi ales pentru 

job. Scrisoarea de Intenţie trebuie să ofere ceea ce nu poate oferi CV-ul – de exemplu, contribuţia 

şi realizările tale profesionale în cadrul ultimului loc de muncă sau cum ai rezolvat situaţii dificile. 

Ideea este că angajatorul are deja CV-ul tău – Scrisoarea de Intenţie nu trebuie să îl repete, ci să 

exprime ceva nou. 

Ce poţi face pentru mine? 

Motivele pentru care îşi doresc job-ul respectiv, menţionate de candidaţi în Scrisoarea de Intenţie, 

sunt de cele mai multe ori formulate astfel: 

 „Am nevoie de bani” 

 „Mi se pare destul de interesant acest post” 

 „De mic copil îmi doream să lucrez pentru această companie” 

 „Am nevoie de experienţă în acest domeniu” 

 „Un job în cadrul companiei dvs. mi-ar ajuta în carieră, doarece sunteţi cei mai buni în 

acest domeniu” 

Scrisoarea de Intenţie trebuie să se bazeze pe nevoile companiei şi cum poţi tu să îi ajuţi, nu pe 

modul în care poate compania să te ajute. Pentru un bun început, verifică informaţiile din anunţul 

jobului, cu privire la cerinţele acestuia, iar apoi, în Scrisoarea de Intenţie, discută punctual aceste 

cerinţe şi, în special, care sunt competenţele tale pentru a le face faţă. În acest fel, îi vei convinge 

că au nevoie de tine pentru jobul respectiv. 

Incearcă să descrii cum poţi contribui la reuşitele companiei, păstrând o notă încrezatoare şi 

modestă în acelaşi timp. Dă dovadă de entuziasm şi de o atitudine pozitivă, şi vei crea o Scrisoare 

de Intenţie de succes. 

Personalizarea scrisorilor de intenţie 

Chiar dacă anunţul la care vrei să aplici este diferit de sectoarele de industrie cu care eşti obişnuit, 

este bine ca întotdeauna să-ţi personalizezi scrisoarea de intenţie. Scrisorile standard îi arată 



intervievatorului că nu eşti în totalitate interesat de postul respectiv, doar prin simplul fapt de a 

personaliza scrisoarea de intenţie arăţi interes şi iniţiativă. Scrisoarea de intenţie variază în funcţie 

de tipul de job şi de modalitatea de a aplica, de exemplu tu aplici la un anunţ, redactând o scrisoare 

către o companie care nu a făcut public anunţul. Oricare ar fi scopul tău, ai grijă cum te vinzi şi 

motivele pe care le menţionezi în legătură cu ce poţi face pentru compania respectivă. 

Un post căruia i s-a făcut publicitate 

Fă cercetări legate de compania şi de postul pentru care vrei să aplici, astfel încât destinatarul să 

fie surprins. Ai grijă să îndeplineşti toate cerinţele postului şi precizează-le separat în scrisoarea 

de intenţie. Atrage atenţia asupra calificărilor tale. Adresează scrisoarea de intenţie persoanei 

specificate în anunţ. 

Un post căruia nu i s-a făcut publicitate 

A aplica pentru un post care nu a fost făcut public este cea mai bună metodă de a găsi un loc de 

muncă. Este puţin probabil ca aplicaţia ta să fie o supraîncărcare a CV-urilor şi scrisorilor de 

intenţie primite şi nu va fi aşezată într-un vraf mare de hârtii, ci conform teoriei, va beneficia de 

mai multă atenţie. Companiei îi arăţi că ai iniţiativă. În introducerea scrisorii prezintă cunoştinţele 

tale despre companie împreună cu o declaraţie pozitivă legată de contribuţia pe care o poţi avea. 

Dacă este posibil, fă referire la cineva din cadrul companiei, sau la un articol din ziar referitor la 

companie. În încheiere precizează care sunt acţiunile pe care le vei întreprinde, de exemplu “Vă 

voi contacta săptămâna viitoare pentru a discuta despre un posibil interviu.” 

Cerere pentru experienţa de lucru 

Experienţa de lucru este o metodă bună de a înţelege ce carieră să urmezi. Unele companii 

încurajează acest lucru şi îi dau persoanei respective mai multe atribuţii, decât să facă cafea şi să 

copieze documente. Sunt două metode de a lucra pentru a căpăta experienţă: remunerată sau 

neremunerată. Este mai uşor să găseşti loc pentru muncă neplatită din motive evidente; dacă este 

posibil aplicantul ar trebui să adreseze scrisoarea unei persoane din cadrul companiei. Pune accent 

în scrisoare pe cunoştinţele/cursurile făcute la facultate/colegiu şi de ce sunt ele relevante în 

sectorul pentru care aplici. Dacă soliciţi angajare neplatită specifică în scrisoare, iar dacă soliciţi 

experienţă plătită nu preciza suma dorită. 

Scrisoarea de intenţie poate fi scrisă de mână 

Scrisoare de intenţie poate fi scrisă la calculator şi printată numai cu cerneală neagră, în cazul în 

care angajatorul nu a specificat că doreşte să fie scrisă de mână. În cazul în care doreşte să fie 

scrisă de mână, ar trebui să foloseşti un stilou de calitate şi să fii atent să nu faci greşeli. 

Lungimea unei scrisori de intenţie 

Nu depăşi o pagină format A4. Aranjează textul în aşa fel încât să apară centrat în pagină. 

Adresarea în scrisoarea de intenţie 

Dacă ai numele angajatorului adresează-te acestuia, dacă nu, încearcă să afli un nume pe pagina 

de internet a firmei sau telefonând şi intrebând cine este şeful departamentului. Dacă nu reuşeşti 

să afli, atunci adresează-te cu Stimată/Stimat Doamnă/Domn. 

Când trebuie să trimit o scrisoare de intenţie 

Scrisoarea de intenţie trebuie trimisă întotdeauna împreună cu CV-ul. 



Încheierea unei scrisori de intenţie 

O scrisoare de intenţie este o scrisoare de afaceri şi drept urmare ar trebui să se încheie cu “Cu 

sinceritate/Al dvs. cu stimă”. 

Punctele principale care trebuie incluse în scrisoarea de intenţie 

Primul paragraf – menţionează pentru ce post aplici şi de ce eşti cel mai bun candidat pentru postul 

respectiv. 

Al doilea paragraf – oferă detalii despre cum poţi contribui tu în cadrul companiei şi care sunt 

calităţile tale care te fac potrivit pentru postul respectiv. 

Al treilea paragraf – scrie despre ţelurile tale legaându-le de domeniul companiei şi de postul 

pentru care aplici. Solicită un interviu cititorului atunci când doreşte şi comunică că vei păstra 

legătura. Concentrează aceste informaţii în maxim patru paragrafe, incluzând o adresă de contact 

şi semnătura. 

Pot trimite aceeaşi scrisoare de intenţie tuturor anunţurilor? 

Este preferabil să-ţi direcţionezi fiecare scrisoare în funcţie de anunţul pentru care aplici. Este 

foarte uşor pentru un angajator să respingă scrisorile tip. 

Ce trebuie făcut după trimiterea scrisorii de intenţie 

Ţine minte când ai trimis scrisoarea şi revino cu un telefon după aproximativ o săptămână. În 

timpul în care aştepţi răspunsul de la o companie, continuă să aplici şi la alte anunţuri. 

Fonturi şi tipul de hârtie 

Aceasta este o scrisoare formală, deci nu folosi fonturi stilate, rămâi la Times, Times New Roman 

sau Arial. Trebuie să fie cerneală neagră pe coală albă. Printează scrisoarea pe acelaşi tip de coală 

ca şi la CV. 

Tipul de exprimare 

Foloseşte ceva simplu, evită clişeele şi frazele prea comune. Încearcă să nu foloseşti prea multe 

formulări de genul “Pot, Am, Sunt” la începutul propoziţiilor. Limbajul trebuie să fie ferm şi uşor 

de înţeles, foloseşte multe verbe de acţiune, şi evită abrevierile şi jargoanele. 

Nu uita să menţionezi cele mai importante calităţi ale tale. 

O scrisoare de intenţie este o scrisoare de vânzare, care te vinde pe tine drept candidat. La fel ca şi 

un CV, ar trebui să fie concisă şi să ofere principalele motive pentru care tu ar trebui să fii chemat 

la interviu. Strategia unei scrisori de intenţie de succes include şi accentuarea celor mai importante 

realizări ale tale. De exemplu: aptitudini de comunicare, experienţa PC. 

 

Nu uita să semnezi scrisoarea. 

Este ca o etichetă în lumea afacerilor (şi scoate în evidenţă atenţia ta faţă de detalii), semnarea 

scrisorilor. În orice caz, dacă iţi trimiţi scrisoarea sau CV-ul prin e-mail, o semnătură nu este 

neaparat necesară. 

 


