
Stimati Domni, 

 

O sa indraznesc sa nu va trimit CV-ul meu si nu din disrespect pentru dvs ci pentru ca nu corespunde 
profilului activiatii fundatiei si as vrea sa incerc sa va conving ca as face o echipa buna cu fundatia 
povestindu-va personal ce am facut pana la cei 34 de ani ai mei.  

Aplic pentru un job la FREM din motivul dorintei mele de a merge mai departe pe linia muzicala, 
calatorie inceputa acum foarte multi ani, dar care a fost intrerupta din diverse motive.  

As prefera sa va povestesc  (pe scurt in aceasta aplicatie si mai pe larg in momentul in care imi veti oferi 
sansa de a va cunoaste) despre ce am facut pana acum in viata si cum as putea contribui la activiatile 
fundatiei dvs. 

Am luat contactul cu muzica la cel mai profesional mod la 7 ani si am facut scaoala muzicala pana in 
clasa a 9-a. Zic modul profesional pentru ca am facut pian, cor (inclusiv participat la concerte 
internationale), solfeggio, teorie muzicala, dirijare in toti acesti ani zi de zi. Faceam parte din clasa 
muzicala din incinta unui liceu teoretic din Chisinau. Dar din pacate incepand cu clasa a 10-a toate 
acestea au luat sfarsit si din acel moment am trecut la profilul de matematica – economie.  

Apoi am facut facultate de studii economice, dupa care m-am angajat la aceasta companie 
multinationala. Sunt casatorita si am doi copii.  

Dar la inceputul acestui an ne-am cumparat o pianina pentru a readuce acea parte frumoasa din viata 
mea. 

Cred as putea fi de folos la evenimentele de care va ocupati. Spun asta pentur ca am multa experienta in 
achizitii de orice fel, inclusiv intalniri si negociere cu furnizori, am mai organizat petreceri de Craciun la 
compania la care lucrez (stiu ca nu e mult, dar am idee cam ce presupune o organizare a unui 
evenitment). Sunt o persoana foarte organizata, deschisa la idei, cu multa imaginatie, optimista, mereu 
cazesc solutii la probeleme, imi place lucrul in echipa.  

Consider ca m-as incadra foarte bine in echipa FREM tocmai din motivul ca stiu ce inseamna muzica, in 
primul rand, si stiu si ce presupune un eveniment, cat de multa munca presupune acesta si activiatile 
care le implica. 

As vrea sa ma opresc aici cu scurta mea poveste. Iar in cazul in care ma reusit sa va atrag atentia, am 
marea rugaminte de a imi da un telefon pentru a stabili o intalnire la sediul dvs.  

Cu respect, 

Ina Diaconu (data nasterii 27.02.1981) 

 


