
 
 

 

***Acesta este un exemplu de scrisoare de intenție. Acestea pot fi scrise în diferite forme. De aceea, 
există posibilitatea ca acest model să nu fie potrivit pentru anumite posturi. 
 

 
 

Nume si prenume: 
Adresa: 
Telefon: 
E-mail: 

 
În atenția Domnului/Doamnei: Prenume, Nume, Funcția 
SC NUMELE COMPANIEI SRL 
 

Stimate Domn/Doamna - Nume, 
 
Vă adresez aceasta scrisoare de intenție ca răspuns la anunțul dumneavoastră pentru postul de x (se 
menționează postul exact cum apare în anunțul de angajare) publicat în (se scrie numele platformei în 
care ai văzut anunțul de angajare). 
 
Consider că studiile din domeniul x (menționezi domeniu în care ai efectuat studiile numai dacă coincid 
cu domeniul de activitate al postului pentru care aplici), dar și experiența acumulată pe posturi similare 
/ în cadrul voluntariatului din domeniu (dacă e cazul) îmi sunt utile în monitorizarea surselor de 
informații, în analiza și interpretarea datelor. La locul de muncă actual monitorizez zilnic x (menționezi 
cele mai importante sarcini de la locul de muncă actual care ți-ar folosi la locul de muncă pentru care 
aplici.) De asemenea, am și abilitatea de a lucra cu Excel și programul x (notează programele relevante 
în care știi să lucrezi, dar care crezi că te-ar ajuta la noul loc de muncă). Această tehnică am folosit-o și 
la locul de muncă și a ușurat mult sarcinile zilnice. 
 
(Oferă infirmații relevante despre locul de muncă actual) Jobul actual presupune interacţiune zilnică cu 
manageri, colaboratori, parteneri şi contribuie la dezvoltarea abilităţilor de relaţionare. De asemenea, 
colaborez cu departamentul de grafică pentru realizarea materialelor de relaţii publice conform 
deadline-urilor. Îmi place să relaționez cu oamenii, într-un schimb reciproc de experiență, opinii, valori. 
Atât în presa scrisă, cât și în relații publice am lucrat cu deadline-uri si am învățat că respectarea 
acestora înseamnă respect pentru colegi, manageri și parteneri. Mă adaptez ușor cerințelor de la locul 
de muncă și le finalizez la momentul stabilit. Sunt dispus să învăț de la profesioniști în domeniu, să pun 
în practică cunoștințele dobândite și să-mi asum deciziile luate în diferite circumstanțe. 
 
(Menționează motivele pentru care vrei să lucrezi pe poziția pentru care candidezi în acea companie) 
Am ales să candidez pentru un job în cadrul comaniei dvs. pentru că vreau să lucrez într-o echipă de 
profesioniști, alături de care să găsesc cele mai eficiente moduri de a răspunde nevoilor clienților. Mă 
identific cu scopul companiei de a îmbina comunicarea cu inovația și sunt dispus să vin cu propuneri 
pentru a îmbunătăți activitatea. 
 
Vă invit să analizați tot parcursul meu profesional în CV-ul alăturat. În eventualitatea stabilirii unei 
eventuale întrevederi, vă mulțumesc pentru oportunitatea creată și pentru atenția acordată. 
 
Cu sinceritate,  
Nume Prenume 


