
Sugestii pentru completarea 

Curriculum Vitae Europass 



Recomandări generale

• Prezentaţi-vă calificările, aptitudinile şi competenţele în mod clar şi 

logic, astfel încât atributele personale să fie puse în valoare, 

• Concentraţi-vă pe informaţia esenţială, care aduce o valoare sporită 

candidaturii dumneavoastră, 

• Experienţa de muncă sau cursurile de pregătire vechi sau 

nerelevante pentru contextul prezent pot fi omise, 

• Personalizaţi-vă CV-ul în funcţie de cerinţele instituţiei de 

educaţie/formare sau ale angajatorului la care îl trimiteţi, scoţând în 

evidenţă informaţiile relevante şi eliminându-le pe cele inutile.



Avantajele utilizării CV-ului Europass

• Format standard, aprobat formal de toate statele membre UE, 

• Formatul standard permite o comparabilitate uşoară a aptitudinilor şi 

competenţelor diferiţilor candidaţi, 

• Poate fi completat online sau offline, 

• Vă puteţi autoevalua competenţele lingvistice pe baza cadrului 

european de referinţă pentru limbi străine: grila de auto-evaluare, 

• Pot fi prezentate şi alte tipuri de competenţe (sociale, organizatorice, 

tehnice etc.), indiferent de modul şi contextul în care au fost 

dezvoltate,

• Interfaţa online de completare a CV-ului este disponibilă în 26 de 

limbi, 

• Instrucţiunile de completare sunt disponibile în 27 de limbi. 

http://www.europass-ro.ro/index.php?page=grila_elp1
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVInstructions.csp


Secţiunile CV-ului Europass 

• Informaţii personale, 

• Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional, 

• Experienţa profesională, 

• Educaţie şi formare, 

• Aptitudini şi competenţe personale, 

• Informaţii suplimentare, 

• Anexe. 



Informaţii personale / Locul de muncă vizat  

Atenţie la 

corectitudinea 

datelor de 

contact. 

Există şi 

posibilitatea de 

a adăuga o 

poză (în format 

.jpg). 



Experienţa profesională 

Dacă prezentaţi parcursul profesional în cadrul aceluiaşi loc de muncă, puneţi în valoare numai modificările 

intervenite, 

Scoateţi în evidenţă experienţa profesională relevantă pentru postul sau programul vizat, 

Dacă aţi avut acelaşi tip de loc de muncă în companii diferite (pentru perioade scurte de timp), perioadele 

respective pot fi grupate şi prezentate împreună. 



Educaţie şi formare 

Introduceţi separat fiecare formă de învăţământ şi program de formare profesională absolvite 

cu diplomă sau certificat, începând cu cel mai recent.

Scoateţi în evidenţă calificările, specializările, stagiile de formare relevante pentru postul vizat.



Aptitudini şi competenţe personale  

Evaluaţi-vă competenţele lingvistice în mod realist. Utilizaţi Cadrul European comun de referinţă pentru 

limbile străine elaborat de Consiliul Europei



Aptitudini şi competenţe personale  



Aptitudini şi competenţe personale  



Respectaţi formatul standard (nu schimbaţi textul din coloana stângă; 

păstraţi formatul şi caracterele utilizate în model).

Citiţi instrucţiunile de completare.

Este preferabil să completaţi CV-ul folosind interfaţa online.

Imprimaţi CV-ul pe hârtie de culoare albă.

Evitaţi sublinierile şi scrierea de fraze întregi cu majuscule sau litere 

îngroşate (afectează lizibilitatea documentului).

La final: 

verificaţi CV-ul cu atenţie pentru a elimina greşelile de ortografie, 

rugaţi pe cineva să citească CV-ul pentru a vă asigura că este clar şi uşor 

de înţeles. 

Este foarte important să personalizaţi CV-ul în funcţie de angajator şi locul de 

muncă vizat. 

Sugestii pentru scrierea unui CV reuşit 



Lucruri de evitat în redactarea CV-ului 

Nu scrie o carte: nu oferi prea multe informaţii sau date irelevante.

Date puţine, irelevante sau inexistente cu privire la experienţa 

profesională.

Prea puţine informaţii despre competenţele personale sau 

supraestimarea nivelului acestora.

O adresă de e-mail neprofesionistă; se preferă adrese de tipul 

nume.prenume@e-mail.com 

Lacune neexplicate în parcursul profesional (dacă există, trebuie 

explicate succint).

Nerespectarea instrucțiunilor (daca în ofertă angajatorul solicită CV 

în format pdf, atunci trimite-l astfel).

O fotografie nepotrivită.


