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TUTORIAL CV MAKER 

 
PASUL 1: CREAȚI UN CONT PE CVMAKER 

 

Pasul 1: Accesați https://cvmkr.com/. Alegeți limba de lucru: româna, engleza sau rusa 

de exemplu.  

Pasul 2: Faceți click pe ”Înregistrare” din colțul de dreapta de sus. Creați-vă un cont 

gratuit. Puteți, de asemenea, crea un CV fără să aveți un cont, dar în cazul acesta CV-ul 

nu se va păstra în format online și va fi necesar să-l creați din nou atunci cînd veți dori 

să-l actualizați. Contul online vă permite păstrarea tuturor CV-urilor create și 

modificarea lor direct, online, fără ca acestea să fie salvate pe calculator.   

 

https://cvmkr.com/
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Pasul 3: Creați un CV nou. Dați-i o denumire și selectați limba de lucru.  
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PASUL 2: REDACTAȚI CV-UL ÎN FORMAT ONLINE  

 

Pasul 4: Completați fiecare secțiune a CV-ului conform rubricilor indicate în panoul 

din partea stângă: nume compet, adresă de email, numere de telefon, etc. Încărcați o 

fotografie de profil dacă doriți.  

Pasul 5: După ce ați completat ”Informații de bază”, puteți trece la ”Experiență în 
muncă”, ”Calificări”, ”Educație”, șmd.  
 
Modele de obiectiv pentru CV (ce doresc să fac, cum vreau să ating acest scop, de ce am 
ales o anumită companie pentru care să lucrez):  
 

• Îmi doresc o carieră în domeniul publicității online și sper ca prin experiența 
acumulată în utilizarea Google Adwords să pot obține postul de Specialist 
Marketing Online în compania X. 

 

• Vizez ca pe termen lung să dezvolt o carieră în domeniul vânzărilor de cărți și în 
acest sens pun la dispoziție o serie de inițiative la care m-am gândit pentru a 
contribui la creșterea cotei de piața a companiei X. 

• Pasiunea veche pentru domeniul IT mă îndeamnă să continui pe acest drum, 
mai specific pe cel al dezvoltării web. Portofoliul creat în ultimii ani consider că 
este relevant pentru a solicita un interviu pe postul de X la compania Y. 
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Pasul 6: Puteți adăuga secțiuni noi dacă acestea nu se regăsesc în șablonul 

CVMaker: ”Hobbiuri”, ”Premii”, ”Publicații”, ”Proiecte”, ”Voluntariat”, etc. Faceși click 

pe ”Adaugă secțiune nouă” din colțul de stânga jos.  

Pasul 7: După fiecare informație nouă introdusă în CV, faceți click pe ”Salvează” din 

colțul de dreapta sus.  
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PASUL 3: VERIFICAȚI  ȘI DESCĂRCAȚI  CV-UL 

Pasul 8: Când toate secțiunile au fost completate, faceți click pe ”Salvează și descarcă”. 

Alegeți unul dintre șabloanele oferite de către CVMaker: Elegant, Finesse, Metro, etc. 

Evitați șabloanele (Premium) întrucât acestea sunt cu plată.  
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Pasul 9: Verificați CV-ul Dv și atunci când va fi nevoie să corectați anumite secțiuni, o 

puteți face online, din contul Dv, după care salvați și descărcați CV-ul din nou. Faceți 

click pe CV-ul creat și îl veți putea modifica. 
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