
Conectați-vă la Platformă ca aplicant  

Intrăm pe http://platforma-sociala.primaria-maciuca.ro . 

În partea din dreapta sus aveți butonul  Login, click pe acesta 

pentru a vă autentifica în contul dvs.  



După ce ați accesat butonul Login se va deschide fereastra, unde va 

trebui să introduceți datele de autentificare primite de la proprietarul 

platformei și apăsăți butonul Intră in cont, unde se va deschide 

panoul de control și puteți să vă administrați contul.  



După ce s-a deschis panoul de control, la prima accesare aveți 

nevoie să creați un CV, urmând ca acesta să poată fi văzut de către 

angajator atunci când aplicți pentru un post vacant.  

Pentru a crea CV-ul apasă butonul Adăugați CV. 



În prima parte a CV-ului 

completați cu datele dvs. 

personale (nume, prenume, 

telefon, email, gen), aveți 

posibilitatea să încărcați și o 

fotografie.  

În partea a 2-a veți selecta 

la categorie domeniul în 

care vreți să lucrați, la tip 

completați norma de lucru 

care sunteți dispus să 

lucrați, la studii selectați 

nivelul dvs. de studii.  



Adresa actuală – apasă pe butonul Adaugă Adresa actuală 

și completați cu adresa dvs.  



În rubrica Educație și formare profesională completați cu 

certificatele și diplomele dvs. având posibilitatea să adăugați 

mai multe, apasând butonul Adaugă Educație și formare 

profesională.  



La Experiența profesională, veți completa cu experiența dvs. obținută la 

locurile de muncă anterioare, având posibilitatea să adăugați mai multe, 

apasând butonul Adaugă Experiența profesională.  



La Abilități veți completa cu ablitățile dvs. dobândite 

până în prezent. 



La Competențe 

lingvistice, veți 

completa limbile străine 

ce le cunoasteți și nivelul 

de cunoaștere al acestora.  

În cazul în care cunoașteți 

mai multe limbi aveți 

posibilitate de a adăuga mai 

multe apasând butonul 

Adaugă Competențe 

lingvistice.  

După ce ați terminat să completați toate informațiile relevante în CV 

finalizați apasând butonul Publică, iar în cazul în care nu doriți să 

salvați CV-ul apăsați butonul Anulare.  



După ce ați apăsat pe butonul Publică, veți fi redirecționați pe această 

pagină.  

De aici avți posiblitatea de a edita datele introduse în CV apăsând pe iconița       

, de a previzualiza CV-ul apăsând pe iconița        sau de al șterge apăsând pe 

iconița cu        .   



Revenind în panoul de administrare avți 

posibilitatea de a vedea CV-ul dvs. 

apăsând butonul CV-urile mele.  



Apăsând pe butonul Locuri de muncă 

din panoul de control puteți vedea lista 

locurilor de muncă vacante.  



Apăsând butonul Job-urile la care am aplicat 

va arăta lista locurilor de munca la care ați 

aplicat.  


