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CUM FORMULEZ O SCRISOARE DE INTENTIE? 
 
 

1. Prezentaţi un anunţ de angajare pe funcţia de „redactor" la un ziar al elevilor (dacă există, poate fi 
revista/ziarul şcolii). Puteţi prezenta anunţul astfel: 

 
Ziarul elevilor ______ (numele ziarului) are un post vacant de redactor, pentru care pot să candideze elevi 

care :  
• sunt interesaţi de ceea ce se întâmplă in şcoala lor;  
• vor să inveţe mai multe despre cum se scriu articole;  
• vor să lucreze într-o echipă dinamică. 
Cerinţe pentru funcţia de redactor: 
• cunoştinţe de operare PC;  
• cunoştinţe de limba engleză; 
• abilităţi de a scrie compuneri, eseuri, articole. 
Persoana care se ocupă de selecţia candidaţilor este Alin Ionuţ, redactor şef la Ziarul Vă rugăm să trimiteţi 

CV-urile şi scrisorile dvs. de intenţie pe adresa: (se completează o adresă). 
 
2. Analizaţi împreună cu elevii anunţul, punând în evidenţă ce fel de persoane se caută pentru funcţia 

de „redactor" (ce trebuie să ştie să facă, ce interese trebuie să aibă). Pe baza CV-ului elaborat, asistaţi elevii în 
elaborarea scrisorii de intenţie. 

3. Cereţi apoi elevilor ca, pe baza acestui anunţ, să redacteze o scrisoare de intenţie, urmând 
elementele componente ale acesteia. Prezentaţi şi explicaţi succint aceste elemente. Subliniaţi rolul unei scrisori 
de intenţie.  

4. Pentru a evita repetarea anumitor informaţii, este util să realizaţi o comparaţie cu informaţiile 
oferite în CV-ul personal (vezi sugestiile legate de elaborarea unei scrisori de intentie). 

5. După redactarea scrisorii de intenţie rugaţi elevii să completeze răspunsurile la exerciţiul din fişa de 
lucru după care discutaţi în clasă. www.or
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EXERCIŢIU 
 

Elaborează o scrisoare de intenţie pentru o  firmă care  face angajări pentru un post pe care ţil doreşti 
şi consideri că ţi se potriveşte. 

 
După ce ai redactat scrisoarea răspunde la următoarele întrebări: 
 
1. Ce ai simţit înainte de redactarea scrisorii de intenţie? 

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
2. Ce ai simţit după? 

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 
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MODEL 
 
Niculea Eusebiu 
Str. T. Vladimirescu nr. 35, bl. 7, apt. 13 
Braşov, cod: 130078 
0700 - 12 12 12 
e.niculea@email.com 
01.09.2011 
 
Dl Dan Cristea  
Firma...  
Str. Foişor nr. 26  
Bucureşti, 35647  
 
Stimate domnule Cristea,  
 
Personalitatea mea comunicativă şi sociabilă, stagiile practice efectuate şi studiile mele recent finalizate 

sunt argumente solide pentru candidatura mea la o poziţie de inginer mecanic în cadrul companiei Romenergus.  
 
Am absolvit recent Universitatea Politehnică din Bucureşti şi am obţinut o diplomă în Inginerie Mecanică. 

Pe durata ultimilor ani de studii am fost vicepreşedintele asociaţiei studenţeşti Polistud.  
 
Deşi abia am absolvit facultatea, nu sunt un proaspăt absolvent tipic. În anul doi am obţinut o bursă 

Erasmus la Universitatea Tehnică din Danemarca. În perioada studenţiei am avut propriile mele surse de venit, 
prin intermediul mai multor joburi: am fost mecanic auto, am lucrat şi ca depanator radio-TV. Toate acestea m-au 
ajutat să-mi completez pregătirea formală oferită de universitate.  

 
Consider că am maturitatea, abilităţile şi calităţile necesare pentru a începe o carieră în domeniul 

ingineriei.  
 
Mi-aş dori foarte mult să pot să vă întâlnesc pentru a discuta despre posibilitatea de a ocupa o poziţie în 

cadrul firmei dumneavoastră. În continuarea acestei scrisori vă voi suna pentru a vedea dacă putem stabili o 
întâlnire.  

 
Vă mulţumesc pentru timpul şi atenţia dumneavoastră.  
 
Cu stimă,  
Eusebiu Niculea 
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