
 

 

ANTONI Cristina 

 

Profesor de Limba și literatura română 

 

Motto: Dum spiro, spero. 

 

Data, luna nașterii: 12 iulie 

Diriginte: -  

Grad didactic: II (confirmare – 2015) 

 

Studii: 

 

Treapta Facultate Specializare Instituția Perioada 

 

 

Licență 

 

 

 

 

Filologie 

 

Limba și lit. 

română, limba și 

lit. franceză 

 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo”, Bălți 

 

1999 - 2004 

 

Masterat 

 

 

 

 

Filologie 

 

Limba și lit. 

română 

 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo”, Bălți 

 

2004 - 2005 

Studii 

postuniversitare 

Filologie Literatura 

română 

Universitatea de 

Stat „Alecu 

Russo”, Bălți 

2016- prezent 

 

 

Experiență profesională: 

 

Perioadă Instituție Funcție 

2004-2006 Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 

Bălți, facultatea Filologie 

asistent universitar 

(cumulard) 

2006-2007 Colegiul de Pedagogie Muzicală, Bălți profesor de limbă și lit. 

română (cumulard) 

2007-2009 Liceul de Cadeți „Sfântul Gheorghe”, 

Academia de Poliție „Ștefan cel Mare” 

profesor de limbă și lit. 

română și lit. universală 

2014- prezent 

 

Centrul de Excelență în Economie și 

Finanțe, Chișinău 

 

profesor de limbă și lit. 

română 

 



 

Diplome/Titluri obținute în cadrul instituției: 

 

Anul Diploma/Titlul obținut 

2017 Diplomă de Laureat „Profesorul Anului” 

 

Activități/Performanțe ale elevilor: 

 

 Activitate – 

etapă 

Nume, Prenume – 

elev 

Anul/Grupa Locul 

ocupat 

Instituția Anul 

       

 

Cărțirecomandate:  

 DEX, DOOM 2 

 „Republica”, „Banchetul” Platon 

 „Vămile” Serafim Saka 

 „Adio, Europa!” I.D.Sârbu 

 „1979” Christian Kracht 

 

Hobby: Lectura, călătoriile, lectura, grădinăritul, lectura...(timp de-ar fi!). 

 

 

Dacă nu aș fi fost profesor, aș fi vrut să fiu : Editor, redactor, librar, bibliotecar… 

 

 

Autocaracterizare:  

Un om asculta poveștile spuse de un înțelept vestit și vedea că erau tălmăcite când într-un fel, 

când într-altul. S-a plâns : la ce bun să mai spui povești ? 

Povestașul i-a răspuns : 

- Dar tocmai de asta sunt atât de prețioase ! ce însemnătate ai da tu unei cești pe care n-ai 

putea s-o umpli decât cu apă, ori unei farfurii din care n-ai putea mânca decât carne ? Și 

încă ceva : în ceașcă și în farfurie nu încape oricât. Ce să spunem atunic despre limbă, 

care pare să ne dăruiască o hrană mult mai bogată și mai îmbelșugată ? 

A tăcut o clipă, apoi a adăugat : 

- Întrebarea care se pune nu este: „Care e tâlcul poveștii? În câte feluri o pot înțelege? O 

pot tălmăci într-un singur fel?” Întrebarea sună astfel: „Omul căruia îi spun povestea va 

învăța ceva din ceea ce îi spun?” 

 

 

 


