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Scrisoarea de intenţie Scrisoarea de intenţie este cunoscută și este cunoscută și 
sub denumirea de sub denumirea de scrisoare de motivaţiescrisoare de motivaţie, , 
scrisoarea scrisoarea de impactde impact    sau sau de prezentarede prezentare. . 

Este Este primul contactprimul contact  pe care îl stabileşti cu  pe care îl stabileşti cu 
angajatorul și reprezintă puntea de angajatorul și reprezintă puntea de 
legătură dintre CV-ul tău şi locul de legătură dintre CV-ul tău şi locul de 
muncă pe care îl soliciţi.muncă pe care îl soliciţi.



                                                
Scrisoarea de intenţie Scrisoarea de intenţie trebuie să exprime în trebuie să exprime în 

linii generale :linii generale :
motivulmotivul  pentru care aplici la job-ul  pentru care aplici la job-ul 

respectiv,respectiv,
argumenteleargumentele  care te recomandă în a fi  care te recomandă în a fi 

potrivit pentru acea poziţie şi potrivit pentru acea poziţie şi 
dorinţadorinţa  de a fi contactat de angajator  de a fi contactat de angajator 

pentru a-ţi demonstra potenţialul pentru a-ţi demonstra potenţialul 
profesional.profesional.  



Scrisoarea de intenţie Scrisoarea de intenţie trebuie să reflecte:trebuie să reflecte:

personalitateapersonalitatea  celui care caută un loc  celui care caută un loc 
de muncă;de muncă;

nu trebuie copiată de la alte persoane;nu trebuie copiată de la alte persoane;
trebuie strebuie să fie ă fie bine redactatăbine redactată, , clar clar 

formulatăformulată şi, mai ales,  şi, mai ales, bine targetatăbine targetată..



Scrisoarea de intenţie Scrisoarea de intenţie trebuie să conţină:trebuie să conţină:

motivulmotivul pentru care vrei să ocupi postul respectiv; pentru care vrei să ocupi postul respectiv;
aspectele aspectele care te diferenţiază de ceilalţi candidaţi;care te diferenţiază de ceilalţi candidaţi;
   trebuie să-ţi contureze trebuie să-ţi contureze unicitateaunicitatea, , capacitateacapacitatea  de  de 

argumentareargumentare şi  şi profesionalismulprofesionalismul;;
cece  anume din activitatea ta profesională te-a  anume din activitatea ta profesională te-a 

determinat să alegi postul respectiv;determinat să alegi postul respectiv;
realizările tale;realizările tale;
abilitatea de persuasiuneabilitatea de persuasiune..





Antetul în scrisoarea de intenție trebuie să Antetul în scrisoarea de intenție trebuie să 
includă toate informațiile de ordin practic, includă toate informațiile de ordin practic, 
necesare pentru recrutare.necesare pentru recrutare.

Coordonatele voastreCoordonatele voastre: în stânga sus, nume, : în stânga sus, nume, 
prenume, adresa, date de contact.prenume, adresa, date de contact.

Coordonatele destinataruluiCoordonatele destinatarului: în partea : în partea 
dreaptă, puțin mai jos nume, prenume, dreaptă, puțin mai jos nume, prenume, 
numele companiei, adresa.numele companiei, adresa.

Locul şi data redactăriiLocul şi data redactării: imediat după : imediat după 
datele de contact ale destinatarului.datele de contact ale destinatarului.

Obiectul scrisorii de intenţieObiectul scrisorii de intenţie  
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