
Scrisoarea de intenţie

Scrisoarea de intentie, cunoscuta si sub denumirea de scrisoare 

de motivaie sau scrisoare de prezentare, are rolul de a prezenta 

intentia sau motivatia ta pentru a obtine un job. Scrisoarea de 

intentie vine in completarea unui CV si, in functie de modul in 

care ai redactat-o, te poate recomanda sau iti poate scadea

sansele sa obtii un anumit job.



Scrisoarea de intenţie

• Scrisoarea de intentie poate fi de mai multe tipuri:

• scrisoare de intentie pentru candidaturi spontane;

• scrisoare de intentie care raspunde unui anunt de angajare 

specific al unei companii care cauta noi angajati;

• scrisoare de intentie destinata companiilor de recrutare, care 

fac apoi legatura intre candidat si angajator;

• scrisoare de intentie adresata institutiilor de invatamant, care 

este solicitata, de exemplu, atunci cand aplici pentru o bursa 

sau un master.



Scrisoare de intenţie - model

Prenume Nume

Adresă

Mail

Telefon

În atentia Domnului-Doamnei Prenume, Nume, funcţia

SC NUMELE COMPANIEI SRL

Sediul social companie

Stimate Domn,

Numele meu este ....... şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca răspuns la anunţul dumneavoastră pentru postul 

vacant de........publicat în.............

Fiind absolvent al Facultăţii de.........am acumulat în timpul anilor de studiu multe cunoştiinţe în 

domeniile................................................................... pe care aştept cu nerăbdare să le pot pune în practică.

Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare, sociabilă, care poate face faţă 

oricărei provocări, interesat de o continuă dezvoltare profesională, caracteristici personale pe care îmi doresc să vi 

le arăt. Şansa de a lucra alături de dumneavoastra mi-ar da ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile intelectuale şi 

experienţa acumulată (conform CV anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile companiei cât şi pentru 

dezvoltarea carierei

mele.

În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi sper să vă pot oferi 

mai multe detalii în cadrul unui interviu.

Cu respect ,

Prenume, Nume


