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CURRICULUM
VITAE
Cum trebuie să arate un
model modern de CV?

Curriculum Vitae este o biografie scurtă care cuprinde date referitoare la
studii, pregătirea ta profesională. Practic este povestea care vorbește
despre tine, despre istoricul tău profesional și despre abilitățile și
realizările tale. Aici ar trebui să evidențiezi de ce ești cea mai bună
persoană pentru un job. Toate aceste informații trebuie structurate într-
o formă, într-un model de CV.

In ultimii ani a devenit foarte populara recrutarea prin retele de
socializare precum LinkedIn, insa CV-ul ramane o cerinta obligatorie a
angajatorilor atunci cand te prezinti la un interviu. În acest newsletter
poți explora cum să îți construiești un CV modern și de ce un CV creativ
te poate diferenția de ceilalți candidați cu ușurință. 

Mai mult, vei descoperi cum poți folosi platforma Europass pentru a-ți
redacta un curriculum vitae în câțiva pași simpli. 
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CV-ul este prima dovadă a capacității tale de a te prezenta, de a te organiza, de a te pune în valoare.
CV-ul nu este o autobiografie, ci o modalitate de informare. Un CV nu este citit la început de potențialul
angajator, este scanat. Abia apoi, eventual, dacă atrage atenția, este parcurs cu atenție. Nu poți
niciodată avea certitudinea că un CV este citit. Pentru a avea mai multe șanse, trebuie ca documentul
să fie lizibil, informațiile irelevante să fie lăsate la o parte, informația trebuie să fie bine organizată.

Dacă nu știi de unde să începi, ți-am pregătit mai jos o structură standard a unui CV și câteva informații
esențiale pentru fiecare element. 

Alege fotografia 
Alege o poză recentă, de tip portret. Este foarte important ca atunci când faci această fotografie să ai și
o vestimentație office-casual și să alegi un fundal într-o culoare neutră. Toate aceste aspecte te ajută
să faci o impresie bună și să arăți profesionalism încă de la prima privire. 

Nume, funcție și date de contact
Prima parte a CV-ului trebuie să conțină numele tău, poziția ta actuală și datele de contact. Evită să dai
CV-ului tău titlul de Curriculum Vitae. Numele tău este titlul cel mai potrivit. Când vine vorba de datele
tale de contact, adresa de e-mail și numărul de telefon sunt esențiale. Dacă dorești, poți include și un
link către site-ul tău de prezentare, dar numai dacă aceste este actualizat!

Despre mine/Obiectivul profesional
Deschide CV-ul cu un obiectiv profesional, acea poveste scurtă despre tine. Este un paragraf în care
faci prima impresie recrutorilor prin aspectele profesionale la care excelezi, prin planurile tale în
carieră. Cel mai important este să adaptezi acest obiectiv profesional de fiecare dată când aplici la un
job și să specifici anumite calități care te pot califica pentru un job. Ca să-ți fie mai ușor și ca să te
încadrezi în 2-3 propoziții, poți răspunde la următoarele întrebări:

Cine ești? 
Ce poți să oferi companiei? 
Care sunt planurile tale în carieră? 

CARE SUNT PAȘII DE SCRIERE A UNUI CV?



Experiență profesională
Menționează joburile pe care le-ai avut până acum în ordine invers cronologică, de la cel mai recent job
la job-ul din trecut pe care îl consideri relevant pentru locul de muncă la care aplici.
La fiecare job specifică funcția, compania, perioada în care ai lucrat acolo și, de preferat, o frază care
să explice rolul tău. Punctează apoi responsabilitățile-cheie, realizările și susține fiecare realizare cu
cifre pentru a arăta impactul!
 
Educație
Educația trebuie menționată în ordine invers cronologică, de la cele mai recente studii la cele mai
îndepărtate. Include numele instituțiilor de învățământ, diplomele și calificările pe care le-ai obținut.
Dacă ești la începutul carierei, merită să precizezi cele mai importante cursuri pe care le-ai făcut sau
proiecte la care ai lucrat. 
Ai grijă ca din CV-ul tău să reiasă că ești implicat să înveți continuu. E mai puțin relevant ce curs ai
făcut acum zece ani!

Limbi străine
Înainte de a menționa o limbă străină în CV, gândește-te când a fost ultima dată când ai vorbit acea
limbă. Dacă a fost în școala generală și de atunci nu ai mai exersat, e bine să nu o incluzi în CV-ul tău.
În cazul în care nu știi care ți-e nivelul, pune-ți următoarea întrebare: „Aș putea să călătoresc într-o
țară în care se vorbește numai această limbă și să țină conversație fluentă fără niciun fel de ajutor?”
Dacă răspunsul e Da, atunci oferă context. Cât de bine știi limba respectivă în funcție de trei criterii:
Vorbit. Scris. Citit. 
Există niveluri diferite de cunoaștere a unei limbi străine: începător, mediu și avansat

Abilități
Ideal este să menționezi 4-6 abilități care au legătură cu jobul pentru care aplici. Scopul este să îi arăți
angajatorului că ești persoana potrivită pentru job cu abilitățile, calificările și experiența necesare. Noi
te sfătuim să profiți din plin de această rubrică din CV-ul tău pentru că aici poți pune în valoare ceea ce
știi să faci, iar structura și design-ul acestei rubrici te ajută să le evidențiezi.

CV-URI PENTRU TINERI LA ÎNCEPUT DE
CARIERĂ
În cazul în care ești în căutarea primului job și nu ai experiență profesională, este important să te
concentrezi pe evidențierea unui obiectiv profesional în care să specifici că îți dorești să-ți începi
cariera, că ești deschis spre învățare și ce valoare poți aduce companiei (prin studiile, cursurile
urmate).
De asemenea, poți să menționezi următoarele: realizările pe care le-ai avut până acum chiar dacă sunt
puține, cursuri de la facultate relevante pentru jobul la care aplici, rezultate din mediul academic,
proiecte de voluntariat în care te-ai implicat, activitatea în organizații studențești, internship-uri
practică and programe de tipul Work & Travel
Dacă nu aveți multă experiență de lucru și nici o pregătire amplă, puteți începe să vă conturați un
format de CV elementar, simplu și eficient, și de-abia după aceea să încercați să completați formatul
Europass sau Microsoft, cu ceva mai multe detalii. Astfel, îl puteți completa și menține actualizat
imediat ce începeți să dobândiți experiență în câmpul de lucru.
În formatul elementar – dacă nu aveți prea mult conținut – concentrați-vă pe așezarea în pagină
(aspect) și formă, alegând un mod de exprimare clar: formatul trebuie să fie corect, fontul ușor de citit
și nu trebuie să apară greșeli gramaticale. Lungimea ideală a unui CV este de 1 pagină (maxim 2). Nu
uitați că persoana responsabilă de resursele umane (sau cea care face selecția) dedică de obicei nu mai
mult de 40-50 de secunde citirii fiecărui CV. Trebuie deci să fie cât mai ușor de parcurs și de eficace
într-un timp foarte scurt.



Prezintă joburile relevante pentru locul de muncă la care aplici!
Folosește cuvinte cheie astfel încât CV-ul tău să fie mai ușor de identificat, mai ales când recrutorii folosesc
sisteme automate de scanare a CV-urilor!
Corelează datele joburilor astfel încât să arăți că ai trecut de la un loc de muncă la altul!
Arată cum ai evoluat în cadrul unei companii, ce responsabilități ai primit și ce realizări ai avut!
Susține realizările cu cifre!
Găsește modalități prin care să-ți pliezi CV-ul pe un job chiar dacă nu ai experiența menționată! Abilitățile te ajută
în acest caz.
Corectează CV-ul! Indiferent de domeniul și jobul la care aplici, nu există scuză când vine vorba de greșeli
gramaticale, de punctuație, typo-uri.
Asigură-te că este scris corect într-o limbă străină și că tu vorbești întocmai acea limbă. Este neplăcut ca
recrutorul să descopere că un CV bine scris nu este susținut de o prezentare pe măsură!
Fii sincer(ă) înainte de toate! Toate informațiile pe care le menționezi în CV trebuie să fie adevărate și ușor de
probat. 
La fel de important e să eviți următoarele greșeli frecvente: 

Adresa de domiciliu
Vârsta și data nașterii
Statutul marital
Religia
Referințele
Motivele pentru care ai plecat de la fostul job
Nu te teme că nu ai suficientă experiență pentru un job! Menționează proiecte, cursuri, calificări. Angajatorii sunt
tot mai interesați să angajeze oameni cu atitudinea potrivită pe care să-i formeze.
Nu oferi informații confidențiale cum ar fi date din companie! Cel mai simplu este să urmezi regula cotidianului
New York Times: dacă nu ți-ar plăcea ca informația să apară pe prima pagină a unei publicații alături de numele
tău, atunci evită să o menționezi!
Nu exagera cu detalierea cursurilor din facultate când ai 5 ani de experiență profesională!
Nu încerca să acoperi perioadele în care nu ai lucrat! Fii sincer când e vorba de mai mult de 6 luni în care nu ai
lucrat și precizează motivul: călătorii, o situație medicală, proiecte de freelancing, concediu de maternitate.
Nu folosi clișee sau jargon! Evită așadar cuvinte care plictisesc precum: „muncitor”, „spirit de echipă”, „orientat
către detalii”, dar și cuvinte prea specifice jobului pe care îl ai. Gândește-te că CV-ul tău trebuie să fie ușor de
înțeles de oricine, fără a avea studii de specialitate!
Nu trimite CV-ul în format doc.! De cele mai multe ori versiunile de Word nu corespund și aspectul CV-ului se
poate modifica când recrutorul îl deschide. Așa că formatul PDF (pe care îl poți downloada și din contul tău de
candidat de pe eJobs.ro) îți dă siguranța că CV-ul va fi văzut așa cum l-ai editat.

Înainte de a începe redactarea CV-ului tău, parcurge lista pe care ți-am pregătit-o și asigură-te că ții cont de aceste
elemente: 

   
Evită detaliile personale precum:

RECOMANDĂRI PRACTICE

Nu uitați să includeți autorizarea pentru procesarea datelor personale, citând RGPD 679/16; locul, data
și, dacă veți prezenta CV-ul pe hârtie, semnătura. Iată un exemplu: „Prin prezenta autorizez entitatea
destinatară pentru procesarea datelor mele personale în conformitate cu RGPD 679/16 –
„Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal”.



CV-URI
CREATIVE

O persoană responsabilă cu recrutarea petrece circa șase secunde pe un curriculum vitae. Așa că e important să
găsești o cale prin care să te diferențiezi de ceilalți candidați și să îți crești șansele de a le atrage atenția, de a comunica
angajatorilor că ești o persoană creativă. 
Folosirea unui CV creativ te poate face să ieși in evidență, chiar dacă nu ai 10 ani de experiență, n-ai absolvit la Harvard
și nici n-ai proiectat vreo rachetă care să meargă pe Marte. Chiar dacă nu ai abilități de grafică și design, există
instrumente gratuite precum Canva.com care te pot ajuta să personalizezi CV-uri creative deja existente, sau de ce nu,
poți folosi chiar o pagină de Power Point. 

E adevărat că CV-urile creative s-ar putea să nu fie adecvate dacă dorești să aplici pentru un post în domeniul financiar
sau juridic, însă pentru multe alte industrii este ideal. Un CV conține, pe scurt, câteva informații despre experiența
profesională, aptitudini și date de contact. Un format standard, A4, ușor de citit, de printat și de băgat la dosar
împreună cu alte CV-uri.

Un CV creativ conține aceleași lucruri doar că sunt prezentate mult mai succint și într-o formă mai dinamică, mai
creativă, mai „neobișnuită”, dacă vreți, astfel încât să atragă atenția.Mai mult, facem economie de timp și de cuvinte și
exprimăm într-o formă mai mult sau mai puțin colorată ceea ce avem de spus.

Ce secțiuni trebuie să conțină un CV creativ? 
Informații de contact, o introducere care să descrie cine ești și ce îți dorești, experiența profesională, cursuri, abilități și
competențe, educație, cursuri și alte certificate, limbi străine vorbite. 



CV-ul de tipul Europass este unul dintre cele mai căutate de către angajatori. Acesta reprezintă un portofoliu
personal de documente pe care tinerii îl pot folosi pentru a-și face cunoscute calificările și competențele la
nivel European. Acesta este deja folosit de milioane de persoane din întreagul spațiu Europen și este solicitat
de către numeroase instituții publice sau private pentru concursuri, interviuri sau la angajare. 

 
Documentul se poate completa integral online pe site-ul Europass, așa că vei avea nevoie de acces la internet
și la un computer sau laptop. Cum majoritatea candidaților apelează la acest mijloc pentru a se promova,
mare atenție la redactare și ține cont că angajatorii nu alocă mai mult de un minut fiecărui CV, atunci când fac
selecția inițială a aplicațiilor primite.

 
CV-ul Europass permite prezentarea calificărilor, aptitudinilor și competențelor într-o ordine logică. În acest
context, CV-ul trebuie să cuprindă în ordine informații personale, descrierea experienței profesionale,
descrierea studiilor și a cursurilor de formare, precum și un inventar detaliat al aptitudinilor și competențelor.

La finalul realizării CV-ului fiecare candidat trebuie să îl verifice pentru a îndepărta orice greșeala de ortografie
și ca să se asigure că este redactat logic și clar, iar apoi să îl salvezi pe computer în format Adobe Pdf. 

 

CE FACI DUPĂ CE TRIMIȚI CV-UL?
Este recomandat să aștepți o săptămână. Unii angajatori doresc să fie contactați, alții îi contactează ei pe
candidați. Le poți trimite un e-mail ca să le amintești că ai aplicat sau poți trimite încă o dată CV-ul. Nu uita să
menționezi foarte clar numele, jobul pentru care ai aplicat, care este interesul și care sunt competențele tale.
Nu uita că ești o persoană necunoscută și că te adresezi unei persoane. Pune-te și pe tine în CC. Le poți
telefona, amintind că ai trimis un CV, întrebându-i politicos dacă l-au primit și dacă mai recrutează alți
candidați pentru poziția solicitată. Nu suna de mai multe ori.

 


