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LeReMediștii – despre noi și despre viitor

   Poate vă întrebați care e treaba cu grupul ăsta, nu? Ei bine, nu un simplu grup de 
voluntari la Dorohoi News, ci, pot să zic, 14 minți geniale, care prin inițiativă și spirit 
de echipă au reușit să pună cap la cap o revistă a unui liceu.
Nu numai pasiunea pentru scris, ci și dorința de cunoaștere ne-a determinat să ne a-
propiem și să dăm frâu liber activităților, care sunt o adevărată metodă prin care ele-
vii școlii și-au cunoscut statutul și au închegat relații unii cu alții.

   Inițiat și coordonat de   Inițiat și coordonat de Andrei Birta și doamna profesor Gabriela Bolohan, clubul de 
jurnalism al liceului ne oferă oportunitatea de a învăța și căpăta experiență în acest 
domeniu. Cu toate că mulți dintre noi au alte idei și aspirații pentru viitor și nu ne do-
rim neapărat să urmăm o carieră în jurnalism, o activitate extrașcolară în plus nu ne 
poate aduce decât împlinire.

   Pe noi ne puteți găsi pe pagina de instagram a clubului, @leremedistii, unde postăm 
diferite poze și filmulețe legate de activitățile pe care le desfășurăm.
Dacă doriți să interacționați sau să ne transmiteți ideile voastre, nu ezitați să ne con-Dacă doriți să interacționați sau să ne transmiteți ideile voastre, nu ezitați să ne con-
tactați.

   Ei bine, acum sper că v-ați făcut o părere cu privire la cine suntem noi. Dar nu vă 
mai reținem: bucurați-vă în continuare de paginile revistei. Enjoy!

Francesca
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Despre consiliul elevilor, despre vocea Reginei
   Cred că este evident că membrii sunt aleși să se potrivească pe deplin funcției, așadar, 
consiliul nostru este conturat de un președinte – Căruntu Denisa, urmat de doi vicepreșe-
dinți – Rebenciuc Tudor și Cronț Andreea, la care se alătură secretarul – Vieriu Alexandra 
și avocatul – Moisa Andreea. Ca echipa să fie completă, departamentele vin în ajutor: 
formare și informare, reprezentat de Sticea Paula, cel artistic, de Rebenciuc Mara, iar 
cel media, de Cuțic Cosmina. Echipa este completă, așa că, puteți afla mai multe despre 
noi citind următoarele rânduri.noi citind următoarele rânduri.
   Cine suntem noi? Ei bine, mult mai mult decât un simplu grup de elevi. Suntem vocea 
care face orice elev auzit, care vrea să iasă din tiparele unor reguli plictisitoare și să aducă 
la dispoziția celorlalți un plus de amuzament, de distracție, toate astea prin comunicare. 
   Ce ne descrie cel mai bine? Cred că imaginația debordantă, dar, evident, și spiritul de 
echipă, ceea ce face ca prezentarea educației nonformale să fie mai ușoară. 
Ce ne dorim, ca echipă? După cum toată lumea știe, integrarea valorilor umane în cadrul 
activităților noastre este un principiu, așa că, dorim, prin unitatea de care noi dăm dovadă, activităților noastre este un principiu, așa că, dorim, prin unitatea de care noi dăm dovadă, 
să influențăm pe ceilalți, plecând de la conștientizarea statutului de elev. 
   Nu-i așa că sună promițător? Dacă pe noi ne motivează lucrul în echipă, atunci ești in-
vitatul nostru să îți exteriorizezi latura mai puțin văzută, acea latură care contribuie pro-_
ductiv la unitatea și închegarea relației, cum ne plece nouă să o numim, de la elev la elev.

Alexandra
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"Cupa Liceelor - Deschis la Distracţie" - Un concurs de senzație!

   Dorinţa elevilor de a participa la concursuri este nu numai o realitate, ci și o necesitate
a formării acestora pentru competiţiile care îi așteaptă pe viitor. Se pun bazele atitudinii 
copiilor de a deveni adulţi activi, influenţi, preocupaţi de soarta celorlalţi, pregătiţi să 
aibă un impact asupra lumii în care trăiesc.

   Elevii Liceului "Regina Maria" Dorohoi au ales să-și testeze achiziţiile prin intermediul 
unor probe recreative în cadrul emisiunii-concurs "Cupa Liceelor - Deschis la Distracţie", 
la Iași.la Iași. Aceasta îmbină divertismentul de calitate cu studiul, fiind socotită un veritabil 
exerciţiu de punere în valoare a creativității liceenilor.

   Emisiunea, filmată în Palas Mall, a fost difuzată pe postul TV Antena 3 Iași, pe data 
de 3.11.2019, duminică, la ora 10:00. Prezentatorii și producătorii emisiunii au fost cu-
noscuţii actori și oameni de televiziune, Vlad Baba și Cezart Alexa.

   Dorohoienii de toate vârstele au fost invitați, să urmărească și să promoveze confrun-
tarea dintre Liceul "Regina Maria" Dorohoi și Liceul Tehnologic "Petru Rareș" Târgu 
Frumos, elevii având ocazia să-și încurajeze colegii și propria instituţie de învăţământ.Frumos, elevii având ocazia să-și încurajeze colegii și propria instituţie de învăţământ.

   Echipa liceului nostru a avut 6 membri: doamna profesor Foca Alina, alături de elevii:
Căruntu Denisa-Ioana, clasa a XI-a A, Ștefan Darius, clasa a XI-a A, Pînzariu Onisim
, clasa a XII-a B,  Calancea Adrian, clasa a XI-a E și Condruc Georgiana, clasa a IX-a A. 
Aceștia s-au implicat în fiecare probă a întrecerii, obținând un punctaj de 66 de punte și 
titlul de câștigători ai ediției respective.

   Experiența pe care au avut-o la ,,Cupa liceelor” a fost provocarea care i-a pus să lupte 
cu ei înșiși. I-a ajutat să-și depășească limitele, să simtă gustul competiției și să vadă cu ei înșiși. I-a ajutat să-și depășească limitele, să simtă gustul competiției și să vadă 
lucrurile dintr-o alta perspectivă.
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My Erasmus Experience
   I've been dreaming for a long time to be part of the ”Erasmus+” project and when I 
found out that I was going to participate in one of the mobilities, my heart burst with 
joy. First, I thought this is just about meeting new cultures, making new friends and tra-
velling. But guess what? I was wrong. The mobility in Portugal was full of information
and inspiration at the same time. 

   Vila Real de Santo Antonio is fascinating and worth visiting, always sunsoaked, 
wearing the smell of the ocean everywhere and what gives the special note to the city 
are the beautiful people with whom I was surrounded. I loved the warmth with which
I was "embraced" by my host family, the beauty they possess inside, so the period 
spent there was an extremely pleasant one thanks to new and beautiful friendships we 
managed to establish. I made new friends from all parts of the world, shared culture 
and food, visited every corner of the city and not onland food, visited every corner of the city and not only, improved my English and loved
every minute I spent there. 

   The activities were very well prepared and I really enjoyed them, and the trips delighted
me enormously because of the people we were together with. Portugal - a country full 
of history and fantasy, which has reached my heart and that I wish to visit again as soon
as possible. The last day was full of emotions and tears. With my host I have built a 
close friendship and I never thought that the goodbye between us will be so hard. Even 
todatoday, I can still feel the scent of the ocean and hear the sound of the waves. 
Erasmus means desires that become reality, friends, new acquaintances, new land
scapes, photographs, songs, in a word an EXPERIENCE of a lifetime.

Cosmina
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Proiectul ROSE: vrem mai mult, putem mai mult

   Promovează bacalaureatul pentru un viitor mai bun! ( PROBAC) este titlul proiectului
ROSE implementat la Liceul ”Regina Maria”, Dorohoi, finanțat de Ministerul Educa-
ției Naționale prin UMPFE și care se desfășoară  pe parcursul a patru ani școlari 
(2018-2022).

   Scopul proiectului este creșterea procentului de promovare la examenul de bacalaureat, 
combaterea abandonului școlar în clasele terminale  și motivarea absolvenților ca fina-
lizalizarea studiilor să presupună susținerea și promovarea bacalaureatului.

   În anul școlar 2018-2019, au fost implicați 488 de elevi în activitățile pedagogice și de 
sprijin, iar un număr de 262 de elevi au beneficiat  de activități extrașcolare. Rezultatele 
excelente nu au întârziat să apară, grație participării asumate la toate activitățile pro-
iectului, înregistrându-se, după primul an de implementare, un procent de 89% de pro-
movare la examenul de bacalaureat, validare a implicării bilaterale de succes. 
Elevii din grupul țintă au fost cuprinși în 17 grupe la clasa a-XII a, respectiv 24 de gru-
pe la clasele IX –XI. Disciplinele vizate au fost cele cape la clasele IX –XI. Disciplinele vizate au fost cele care se regăsesc în programele șco-
lare pentru bacalaureat: limba și literatura română, matematică, informatică, chimie, 
biologie, fizică, istorie, geografie și logică.

   Activitățile extrașcolare au avut ca obiectiv consilierea elevilor și a părinților, precum
și valorificarea aptitudinilor elevilor pentru a crește motivația participării la cursuri: 
atelier de plurilingvism, atelier de teatru, atelier de dans și atelier de pictură. În vede-
rea îmbunătățirii condițiilor de studiu s-au făcut achiziții de materiale didactice moder-
ne: 8 laptopuri, 8 videopne: 8 laptopuri, 8 videoproiectoare, 8 table magnetice, consumabile. De asemenea, s-au 
făcut abonamente la reviste de specialitate .

   Proiectul ROSE are drept nucleu motivațional promovarea examenului de bacalaureat,
într-un procent ridicat, dar și crearea unui climat care să genereze o comunicare eficien-
tă și conștientizarea necesității de proiectare a unui viitor mai bun.

Teona
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Voie bună, popcorn și filme la regat
  Vineri, 25 octombrie 2019, noi, membrii Consiliului Elevilor, am decis să introducem 
pentru prima oară în cadrul activităților organizate de liceul nostru „Friday- movie time!”
,care a avut drept scop construirea unui mediu prielnic comunicării și interacțiunii cu 
oameni diverși, al împărtășirii de opinii și dezvoltării personale.

   Primul film pe care l-am vizionat împreună a fost „Familia Addams”, film regizat de 
Barry Sonnenfeld, difuzat pentru prima dată în 1991, care urmărește povestea celei mai
ciudate familii americane, caracterizată de o inversiune satirică a familiei ideale. Întciudate familii americane, caracterizată de o inversiune satirică a familiei ideale. Într-o
atmosferă comodă și prietenească, elevi din diferite clase au vizionat cu plăcere povestea 
familiei Addams, oferind o atitudine de satisfacție față de această activitate. Elevii au sa-
vurat filmul până la final și au avut un feedback pozitiv.

   În continuare, sperăm să avem parte si de cooperarea elevilor din alte clase. Le mulțu-
mim celor care au fost prezenți, iar serile de film vor continua și vor fi deschise la a pri-
mi un număr cât mai mare de elevi.

 Cosmina
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Halloween-ul...Da sau nu?
   Halloween-ul este o veche sărbătoare de origine celtică, organizată, în fiecare an, în 
noaptea de 31 octombrie și preluată astăzi de multe popoare. Asociată cu elemente spe-
cifice toamnei (dovlecii, cocenii de porumb, sperietorile de ciori), iar, la nivel cromatic,
cu negrul și portocaliul, Halloween-ul este perceput, în general, ca un pretext pur laic 
pentru serbarea ”ciudățeniilor”, în care copiii și tinerii se costumează, se joacă și primesc 
bomboane; alteori, e văzută ca o sărbătoare a celebrării „ocultului”.

   La propunerea Consiliului Școlar al elevilor de la Liceul ”Regina Maria”, Dorohoi, pe    La propunerea Consiliului Școlar al elevilor de la Liceul ”Regina Maria”, Dorohoi, pe 
data de 29 octombrie 2019, tinerii au celebrat Holloween-ul printr-o abordare inedită. 
Fiecare clasă și-a desemnat o mascotă care a avut o simbolistică deosebită, respectiv o
poveste. Ca să vă faceți o idee despre imaginația fără limite a elevilor, imaginați-vă de
filând cu o naturalețe de invidiat pe Doctorul corigenților, Purcelul de Crăciun sau rebe-
lul Jocker. Activitatea a adunat elevi din toate clasele liceului care s-au bucurat împreună 
de o sărbătoare ”împrumutată”, ce-i drept, dar din care s-au eliminat simbolurile negative; 
au rămas doar intercunoașterea, prietenia și buna dispoziție.au rămas doar intercunoașterea, prietenia și buna dispoziție.

Teona
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Devino ambasador împotriva bullying-ului!
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   Merg, merg, merg.. Sunt sigur că nu îmi va observa prezența dacă mă prefac 
că nu e acolo. Un fior îmi cuprinde întregul corp, de parca iarna își caută o nouă
casă, iar corpul meu se transformă într-un ghețar. Dar privirea lui stă ațintită 
asupra mea, topind toată aceasta siguranță polară. M-a observat, încercarea 
mea de a deveni una cu o bulă a invizibilității a eșuat. Îi simt pașii rapizi îndrep-
tându-se spre panoul lângă care stau, tot mai rapizi si puternici. Ochelarii mici 
devin doar un baraj pentru râurile de sudoare ce îmi învelesc fața. 10 pași, 7, devin doar un baraj pentru râurile de sudoare ce îmi învelesc fața. 10 pași, 7, 
5, 3... Ridic mâna, pregătit fiind să îmi asum o serie de remarci cu privire la o
chelarii mei ce aduc a Harry Potter sau pantalonii ce stau ușor haotic, sau chiar
șosetele ce au pisici pe ele. Îngheț timpul și mă întreb de ce. Până la urmă, 
toate acestea nu conturează nici pe aproape portretul unui infractor sau om 
dispus sa deranjeze. Harry Potter e idolul unei generații de oameni pentru care
inteligența și speranța sunt elemente definitorii, pantalonii aceștia sunt tot ce 
părinții mei și-au putut permite în perioada sărbătorilopărinții mei și-au putut permite în perioada sărbătorilor, iar șosetele sunt tricota-
te de bunica. Cred că îi pot recompensa eforturile de a avea grijă de mine pen-
tru 12 ani purtând măcar o pereche de șosete... Îi simt respirația atât de aproape, 
încât pot ghici toate mesele din ultimele 2 zile. Povestea se repetă...

   Acum, tu alegi finalul poveștii. Singura persoana capabilă de a schimba astfel 
de evenimente din a avea loc ești TU, luând atitudine sau chiar oprindu-te la 
timpul potrivit. Chiar și cele mai mici gesturi pot face diferența și însenina ziua 
ce lui pentru care furtuna descrie cel mai bine existența anterioară.ce lui pentru care furtuna descrie cel mai bine existența anterioară.

   În societatea secolului 21, importanța sănătății mentale este tot mai dezbătută 
și analizată, toate demersurile mergând către menținerea acesteia. Doctorii vor-
besc tot mai des despre boli ce se răspândesc la viteze îngrijorătoare, caracte-
rizând MILENIUL, precum anxietatea și depresia. La nivel mondial, peste 350
de milioane de persoane suferă de acestea. Cauza principală a apariției, în ca-
zul adolescenților, este bullying-ul, un fenomen tot mai întâlnit în sistemul școlar 
și nu numai. Curtea școlii reprezintă un micro-univers social, în care sunt oferite și nu numai. Curtea școlii reprezintă un micro-univers social, în care sunt oferite 
primele porți către contact și afirmare socială. 

   Efectul fluturelui descrie cel mai bine modalitatea în care acest fenomen își țe-
se pânza consecințelor, cele mai mici decizii luate având o influență fundamen-
tală asupra celor din jur. Totuși, un vechi concept filozofico-religios, și anume 
Karma, vorbește despre capacitatea de a construi o bulă a pozitivității  în jurul 
propriei persoane doar cu ajutorul energiilor pe care le „aruncăm” asupra altora.  
Simplificând,fiecare acțiune are consecințe resimțite.Simplificând,fiecare acțiune are consecințe resimțite.

   Invocând experiența proprie, frumusețea zilei poate consta în gesturi mici, dar 
poate firuinată la fel de ușor, prin cuvintele nepotrivite. România se situează pe 
locul 3 în clasamentul celor 42 de țări în care a fost investigat fenomenul, potrivit 
unul raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). 



Denisa
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   Bullying-ul are fețe ascunse și se manifestă sub forma a numeroase comporta-
mente, a căror intenție este să provoace suferință.Există lovituri care se văd, 
răni care pot fi pansate, dar există și lovituri insinuante, răni care nu știu să 
strige după ajutor.

3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi.

3 din 10 copii sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi.

1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilo1 din 4 copii a fost umilit în fața colegilor.

   Cel mai greu proces este cel de a recunoaște, frica impregnându-se puternic în sub
conștientul victimei. De cele mai multe ori, acest termen este folosit impropriu, vorbind 
mai mult despre supraviețuitori, nu oameni slabi, ci capabili de a înfrunta durerea. 
Cei ce nu reușesc, o cauzează. Primul pas către vindecare este capacitatea de a accepta 
și  de a împărtăși. Părinte, profesor, psiholog școlar, prieten sau chiar coleg, important 
este să decizi că acesta este pasul către un viitor mai bun.

   Cum te poți implica? De la a deschide ușa cuiva sau ceda locul în autobuz, până la   Cum te poți implica? De la a deschide ușa cuiva sau ceda locul în autobuz, până la
a interveni în situații diverse, fiecare mic gest poate balansa acul către polul pozitiv. 
Spune-le oamenilor din jur cât de mult înseamnă pentru tine, ce lucruri te încântă la 
existența lor, ajută atunci când altcineva are nevoie mai mare „and create Christmas 
every day”.

   Înfășoară-i pe cei din jur cu iubire și devino ambasador împotriva bullying-ului!



Jos pălăria, „Regina Maria”!
   Știți vorba „Sângele apă nu se face"? Aparent, așa-i și la noi. Dacă suntem de-ai 
Reginei, păi trebuie să ne remarcăm cumva, trebuie să ieșim în evidență, trebuie să fim
cei mai buni sau, cum ar zice unii, să fim mereu „tot înainte, tot în față”! De asta, anul 
trecut s-au pus elevii pe treabă și au obținut 57 de premii și mențiuni la etapele județene 
ale concursurilor și olimpiadelor, dintre care 19 cu participare la națională. 

   Interesant tare a fost la geografie, că s-au luat două premii I (Cojocariu Alexandru și 
Rotariu Rotariu Tudor), trei premii II (Constantin Vlad, Vatamanu Alexandru și Găinaru Vasile)
 și nici  premiul III nu l-au lăsat altora, că doar Cozma Andrei, Tarînt Alexandru și 
Corniciuc Ionuț nu s-au dus degeaba! Tot cam așa a fost și la TIC, s-au dus Solcan 
Georgiana și Sterciuc Anca și au luat amândouă primul loc.

   S-au pus băieții pe studiat Științele Pământului și au adus de la județeană un premiul I 
(Ștefan Darius) și un premiu III (Zaharia Mihai). La bio s-a dus gașca de viitori medici
și, ca să ne demonstreze că n-ar trebui să ne fie frică să intrăm în cabinetul lor, s-au a-
șezat frumos pe podium:șezat frumos pe podium: Agache Adelina pe prima treaptă (locul I), Sticea Ema și 
Adăscăliței Sabina, că tot sunt colege, pe locul II, iar Filip Marco și Gheorghiescu 
Diana pe locul III.

   Palade Dumitrița a obținut premiul I la Olimpiada de istorie, Agafiței Loredana locul I
la filosofie și religie și colega sa, Iftodie Elena, s-a clasat pe locul I la psihologie.

   Franceza nu-i chiar chineză pentru oricine, Ivan Bianca și Tarînt Andrei au obținut 
amândoi premiul III la olimpiadă. Pînzariu Samuel (locul II) și Podoreanu Raisa (locul
III) ar zice că nici declinările în latină nu-s atât de ciudate pe cât par inițial...Că tot voIII) ar zice că nici declinările în latină nu-s atât de ciudate pe cât par inițial...Că tot vor-
bim de limbi, româna n-a fost nicicum scoasă din schemă: Vieriu Alexandra (premiul I)
și Frunză Andra (premiul II) s-au dus la națională, iar Silvăstru Oana și Burlacu Daniela 
au obținut premiul II. 

   Vă promit că există viață și după mate. Chiar și după matematica aplicată de la Hai-
movici! Adică, serios, pe Culică Adrian (premiul I) și Rotariu Paula (premiul III) i-am 
văzut recent prin școală, Scrobaniță Lorena e bine-merci la facultate, iar eu (Burlacu 
Daniela, pDaniela, premiul I) scriu articolul...

   La ONSS, echipele de băieți au obținut locul III la fotbal și baschet, iar la ONSS-atle-
tism, Pentalton s-a clasat pe locul III. Echipa de robotică North-East Dynamics s-a ca-
lificat la etapa națională a BRD First Tech Challenge. Și pentru că uneori simțim că 
ne-necăm în valurile vieții, e bine să știm că la Concurs ISU, echipa „Cu viața mea apăr 
viața” a obținut premiul I. 

  Participări soldate cu mențiuni au fost și la multe alte concursuri și olimpiade, dar toate 
aceste aceste realizări s-au obținut numai în urma unei munci continue, încununate cu pasiune 
și dăruire, sub îndrumarea unor profesori devotați. 
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   Despre aventura liceului cred că-i mai bine să-l las pe Oprița Ștefan, șef al promoției 
2015-2019 să concluzioneze: „《Regina Maria》e un liceu deosebit, atât datorită
profesorilor, cât și elevilor. Profesorii sunt pasionați de munca lor și vor binele elevilor, 
pregătindu-i pentru ce-i așteaptă mai departe. Elevii sunt foarte buni, implicați în toate 
concursurile din țară, unii chiar plecați în alte țări cu diverse proiecte!”

   Dar nu în ultimul rând, toți sunt oameni frumoși și prietenoși, iar asta se vede în at-
mosfera caldă pe camosfera caldă pe care o găsești aici. Încă zâmbesc când mă gândesc la unele ore în care 
se discuta cu profesorul sau la evenimentele organizate.

  Mă mândresc cu liceul meu, mi-a oferit 4 ani pe care nu o să-i uit niciodată.
„Jos Pălăria, Regina Maria!”

 Dana
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Un strop de recunoștință…
 Recunoștința este mai mult decât un cuvânt. Ea este un sentiment profund, un act de 
conștientizare a sinelui și a semenilor noștri. Recunoștința este o piatră prețioasă de a-
ducere-aminte a faptului că viața este surprinzător de încântătoare.
 
   De la prezența primilor picuri de ploaie autumnali până la reușita înscrierii la o facul-
tate strălucitoare sau obținerea unui loc de muncă impunător, recunoștința poate îmbră-
ca o multitudine de forme. Fie că ești fată, băiat, eleca o multitudine de forme. Fie că ești fată, băiat, elev, profesor, de etnie română sau stră-
ină, cu alt set de cunoștințe și diferite valori, fiecare dintre noi avem un amalgam de mo-
tive de mulțumire…
 
   Iar această temă a fost puternic dezbătută și în cadrul activității „Ziua Recunoștinței” 
din data de 15.11.2019. În această seară fastuoasă de vineri, elevii participanți, alături 
de coordonatorii evenimentului – membrii Clubului de Jurnalism „Regina Maria” – s-au 
întâlnit în sala de festivități a liceului pentru a participa la activitatea enunțată.întâlnit în sala de festivități a liceului pentru a participa la activitatea enunțată.
 
   „Scopul principal al activității de vineri a fost să ne determine să ne oprim pentru câ-
teva clipe din tumultul existențial și să realizăm cât de binecuvântați suntem, cât de fru-
moasă este viața și câte minuni sunt în jurul nostru, iar noi le tratăm cu indiferență. Cred 
că sunt esențiale astfel de momente, mai ales în acest secol al lucrului făcut în grabă, al 
superficialității și al dezechilibrelor emoționale”, spune Burlacu Daniel, coordonator al 
clubului de jurnalism al Liceului „Regina Maria”.clubului de jurnalism al Liceului „Regina Maria”.
 
   În cadrul evenimentului, elevii participanți, alături de coord. Birta Andrei și prof. Foca 
Alina, au avut ocazia de a-și împărtăși gândurile, motivele de recunoștință și de a lega 
frumoase relații de prietenie prin intermediul discuțiilor, jocurilor tematice, gustărilor și 
jocurilor de societate. 
 
   Concluziile și feedback-urile au fost primite poziti   Concluziile și feedback-urile au fost primite pozitiv, activitatea având rezultate impeca-
bile și răsunătoare. Însă cea mai fimportantă lecție – aceea de a rămâne mereu mulțu-
mitori – ne-a îmbogățit pe deplin spiritual. Când ești recunoscător, o plapumă invizibilă 
de pace te acoperă: te face să radiezi de fericire, de încredere. Și – cine nu a recunoscut 
asta vreodată?! – viața este mai „dulce” cu un strop de mulțumire în „glazura” fericirii.

Paula
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Într-o lume ce stă sub semnul ignoranței, 
     fii tu vocea care face o schimbare

   Am pornit sub această deviză în drumul nostru către un viitor mai bun, unul luminos, ce 
stă sub semnul alegerilor pozitive și benefice atât nouă, cât și fiecărui lucru din jurul nostru. 
Tocmai pentru că temelia societății este constituită de educația tinerilor, dar și de concep-
țiile acestora, am considerat necesară construirea, sau dezvoltarea, unor principii ce vin în 
ajutorul tuturor. 
 
     Am început să povestim, ca în jurul unui foc de tabără, experiențe ce ne-au influențat e-
xistența, căutând un punct comun tuturor, ajungând o concluzie ce stătea fix sub ochii noștri. 
Parcursul școlar imprimă un anumit comportament specific procesului de învățare, deter-
minând dezinteresul cu privire la orice aspect ce nu poate conferi un bonus sau o notă. 
 
   Astfel, nu devin importante valorile deprinse pe parcursul tuturor acestor ani, existența 
adolescentului limitându-se la superficialități. În concluzionarea tuturor acestor aspecte, a 
apărutapărut ThinkClever ThinkOnLongTerm, o serie de seminare ce abordează situația mondia-
lă actuală, probleme ce își au soluționarea în alegerile individuale, dar și colective. De ce 
o astfel de activitate? Ei bine, conversația este cea care poate implementa cel mai ușor un 
set de valori, deoarece de cele mai multe ori căutăm un model uman realizabil în cei din 
jurul nostru. Pornind de la elevi către elevi, am dorit să constituim debutul noului Consiliu 
al elevilor prin această activitate, abordând un subiect atât de mediatizat și cu efecte resim-
țite la nivel global, dar și individual: ecologizarea.

     Vorbim tot mai des despre sustenabilitate și un stil de viață conștient și responsabil, sco-
pul nostru fiind de a demonstra că un astfel de concept nu înseamnă să renunți la propriul 
confort sau să faci compromisuri, ci să faci alegeri ce sunt bine informate, să cauți întot-
deauna alternativa prietenoasă cu mediul. Ce-i drept, ne-a fost destul de greu la început. 
Chiar dacă cu toții cunoșteam conceptul de ecologizare și ce presupune, aveam nevoie de 
o varietate de surse informative din care să concentrăm esențialul și să găsim o manieră cât 
mai plăcută și interactivă de prezentare. Dar pentru că înțelegerea și cunoașterea este pu-
tere, a studia un fapt concret și asupra căruia avem putere imediată devenea tot mai plăcut.tere, a studia un fapt concret și asupra căruia avem putere imediată devenea tot mai plăcut.

Am stabilit o dată, o oră, am definitivat elemente vizuale precum planșe și filmulețe, iar 
cu un clipboard în mână și un scop în suflet, am vorbit în fața a aproximativ 270 de elevi. 
La început ne-am declarat stângaci, emoționați si copleșiți de complexitatea informațiilor, 
dar, cu ajutorul tuturor privirilor pline de încredere pe care le-am primit, am reușit să rea-
lizăm că încrederea ne-a fost acordată. În urma seminarelor cu privire la efectele resimțite 
la nivel mondial, generalități despre ecologizare, cum afectează situația actuală normalita-
tea locuitorilor unor zone ale globului sau modalități de prevenire a dezastrului climatic, tea locuitorilor unor zone ale globului sau modalități de prevenire a dezastrului climatic, 
am dorit să călătorim în timp, până în activitățile de grădiniță. 
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   Provocarea noastră a fost adresată tuturor claselor participante, oferind posibilitatea de
a utiliza imaginația, creativitatea și spiritul practic în construirea unei planete-soră, ce 
are drept scop ajutorarea Terrei sub un anumit aspect. De la Blaneta (pentru că e blană), 
până la o planetă ce ne transmite energia produsă de către un hamster ce aleargă pe o 
roată sau cea care transmite radiații de pozitivitate și motivație, inovația a atins cote ma-
xime. Un astfel de concept ne face să credem că mulți dintre colegii noștri vor avea un 
viitor luminos în domeniul științific. viitor luminos în domeniul științific. 

   Ce am realizat? Că inovația și schimbarea încep în fiecare dintre noi, iar că cel mai 
important lucru pe care îl putem face este să  valorificăm posibilități, să căutăm motiva-
ția necesară și să purtăm o conversație. Consiliul elevilor stă la dispoziția tuturor, fiind 
un prieten devotat dezvoltării tuturor elevilor și interacțiunii în spiritul frumosului. 
Pentru că doar împreună suntem mai puternici, iar conexiunile create de-a lungul celor 
4 ani de liceu sunt fundamentale anilor viitori. 

 Denisa
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Ghid de sustenabilitate
Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi - Robert Collier

  Sustenabilitatea face referire la o sumă de factori ce pot părea inofensivi la nivel indi
vidual, ce se afirmă în procesul mondial. Pentru că, dacă mai mulți oameni realizează 
lucruri mici, în diferite locuri ale globului, matematic (dar și practic) vorbind, schimba-
rea își face apariția. Astfel, punem la dispoziție un ghid de sustenabilitate ce vine în 
sprijinul tuturor celor ce cred într-o planetă demnă generațiilor viitoare. 

  Dacă și tu te-ai hotărât să faci o schimbare și te afli la început de drum, venim în ajuto-
rul tău cu 5 (și un bonus) idei pe cât de simple, pe atât de eficiente, care pot intra ușor în rul tău cu 5 (și un bonus) idei pe cât de simple, pe atât de eficiente, care pot intra ușor în 
rutină. 

   Când mergi la cumpărături, ia o pungă de bumbac cu tine
  Pe lângă numeroasele beneficii deținute asupra mediului, consumul de plastic fiind re-
dus prin utilizarea unor pungi ce sunt atat de greu de rupt si reutilizabile pentru perioade 
de până la 5 ani, se poate împacheta atât de ușor și vine în sprijinul tuturor (chiar și fa-
shionstatement-urilor!). Numeroase case de modă implementează look-uri ce surprind 
pungi, respectiv genți reutilizabile (din iută, paie sau pânză), fapt ce ne face să privim pungi, respectiv genți reutilizabile (din iută, paie sau pânză), fapt ce ne face să privim 
cât mai frumos la viitor.

   Poartă cu tine o sticlă reutilizabilă
   Fie că vorbim de apă, cafea sau orice altă băutură, tentația utilizării plasticului este din
ce în ce mai mare, resursele sustenabile fiind tot mai rare. Optează pentru o băutură pre-
gătită acasă, păstrată într-un termos sau o sticlă ce poate fi utilizată pentru o perioadă
mai lungă de timp! 

   P   Pregătește-ți prânzul de acasă și încurajează-i și pe colegii tăi să procedeze la fel
   Profită de gustul autentic al mâncării de acasă, dar și de siguranța și prospețimea ei, 
doar cu ajutorul unei caserole reutilizabile.

   Refuză paiul de plastic
   De fiecare dată când mergi în oraș și îți este oferit un pai din plastic, alege să îl refuzi. 
Touși, dacă consideri necesară prezența acestuia, folosește un pai reutilizabil, din oțel 
inoxidabil. Fă acest pas către un viitor eco-friendly și îndeamnă-ți și prietenii să proce-
deze la fel.deze la fel.

   Cumpără produse vrac
   Pentru a evita produsele ambalate, mută secțiunea de cumpărături la cele vrac, utilizând 
săculeți reutilizabili sau textili. Nu-ți face griji, greutatea acestuia nu intră in prețul 
produsului!
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Ecologia este ştiinţa luptei pentru 
existenţă.
                 Greg Cooper

Ecologia este studiul adaptărilor 
evolutive.
                 William Dritschilo

Ecologia legalizează politica 
              lupului.
                          Valeriu Butulescu
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    Începe o conversație!
   De cele mai multe ori, drumul schimbării poate deveni încet, anevoios, abaterea de la 
el devenind tentantă. Astfel, cu un camarad la braț și dedicarea necesară, vei reuși să du-
blezi satisfacția alegerilor pozitive. Spune-le tuturor cum ai reușit și dă acest ghid mai 
departe: scopul este să afle cât mai multă lume de el!

Denisa
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Problema încalzirii globale dezbătută de elevii Liceului “Regina Maria”
,,Frumusețea naturii este egalată numai de frumusețea sufletului”
                                                                                                        Victor Hugo

   Pornind de la această idee, Consiliul Școlar al Elevilor liceului “Regina Maria” Doro-
hoi în colaborare cu Clubul de Jurnalism a început șirul activităților cu tema  ,,Schimbă-
rile Globale” din cadrul Săptămânii Educației Globale, având ca parteneri elevii claselor 
a VIII-a ai Școlilor “Mihail Kogălniceanu” și “Spiru Haret”, precum și reprezentanții 
Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani.

   În cadrul activității s-a ținut o conferință referitoare la schimbările climatice din cauza 
influenței oameniloinfluenței oamenilor, iar după aceasta au fost realizate jocuri tematice pentru consolidare.

Robert
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Avengers Endgame & Tall Girl – Recenzie de film

   Hey guys! Cu toții știm zicala Cartea bate filmul, însă este adevărat că mulți dintre noi
optăm pentru varianta digitală. Așa că, dacă urmează să aveți o seară cu prietenii sau
vreți să vă relaxați urmărind un film, am câteva recomandări pentru voi.
        
   Anul 2019 a fost unul destul de productiv pentru cei de la Marvel  Studios, în aprilie 
fiind lansat filmul Avengers Endgame, film ce aparține seriei Avengers și care reprezintă 
partea a doua apartea a doua a Avengers Infinity War. Filmul prezintă întoarcerea Răzbunătorilor ce au 
supraviețuit și care încearcă împreună cu aliații lor să anuleze pierderile cauzate de 
Thanos după obținerea Pietrelor Infinitului. Eroii se reunesc, iar prin întoarcerea 
Omului Furnică, aceștia descoperă că spațiul cuantic permite călatoria în timp, desco-
perire ce îi va ajuta în restabilirea Universului. Filmul este unul științifico-fantastic, iar 
în el veți vedea actori precum Robert Downey Junior ce îl va interpreta pe cunoscutul 
Om de Oțel (Ironman), Chris Evans (Căpitanul America), Chris Hemsworth (Thor),
TTom Holland (Spiderman) și mulți alții. Finalul filmului este unul destul de neașteptat 
pentru unele dintre cele mai iubite personaje din lumea eroilor, dar vă invit pe voi să 
aflați despre ce este vorba.
      
   Dar dacă nu sunteți mari fani supereroi, ce ați putea urmări? Următorul film le este 
dedicat mai mult fetelor, însă băieți, dacă sunteți amatori de filme puțin mai siropoase,
puteți încerca (fără discriminări). Filmul despre care vorbesc este Tall Girl și vă pot 
spune că descrie perfect perioada prin caspune că descrie perfect perioada prin care mulți dintre noi trecem sau am trecut. Deși
filmul prezintă și o poveste de dragoste (ca majoritatea filmelor pentru adolescenți), 
vorbește și despre cum ar trebui să ne acceptăm așa cum suntem. Această idee este 
transmisă prin Jodi, o elevă de liceu care, din cauza înălțimii sale este victima glumelor 
celor din jur, ea simțindu-se anormală. În final, fata descoperă că a fi diferit este minunat, 
că nu ar trebui să lase pe nimeni să spună contrariul sau să o determine să se schimbe. 
Vă spun sincer că m-am regăsit în acest film și că m-a făcut să mă înțeleg mult mai bine 
cu mine însămi, deci vă cu mine însămi, deci vă recomand din tot sufletul  să îl vizionați.

Andreea
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De veghe între lumi – Recenzie de carte

  Din cinci prieteni, unul singur poate supraviețui. Tu pe 
cine ai alege?
  Beatrice Hartley și prietenii ei erau cea mai populară 
gașcă de la liceul Darrow-Harker. Asta, până la moar-
tea șocantă a lui Jim, geniul grupului și iubitul lui Beatrice.
  La un an de la absolvire, ea se întoarce cu amicii ei la 
vila din vila din Wincroft, unde petrecuseră împreună nopți în-
tregi cu destănuiri, planuri să schimbe lumea, iubiri tre-
cătoare. Acolo speră să găsească răspunsuri la întrebă-
rile întunecate care îi bântuie de la dispariția lui Jim.
  Dar un bărbat misterios le bate la ușă și îi anunță 
inimaginabilul: pentru ei timpul s-a oprit. Pentru ca 
lucrurile să revină la normal, trebuie să-și retrăiască 
cele mai traumatice amintiri și să ia o hotărâcele mai traumatice amintiri și să ia o hotărâre imposi-
bilă.
  Așa începe veghea între lumi…

„De veghe între lumi” de Marisha Pessl este o carte accesibilă pentru oricine. 

„Viața nu vă aparține. E apartamentul pe 
care îl închiriați. Iubiți fără teamă, pentru 
 că iubirea e un avion care vă duce pe noi 
tărâmuri. Există un univers tăcut. Un tunel 
    spre pace într-un țipăt. Dormiți bine 
noaptea. Râdeți când puteți. Sunteți mai 
ffantasci decât credeți. Luați sfaturi de la 
 vârstnici și de la copii. Nimic nu e atât de 
 crucial pe cât îl credeți voi, dar asta nu îl 
face mai puțin vital. Viețile voastre merg 
   mai departe. Și mai departe. Căutați 
                firimiturile de pâine.”

   Și, totuși, nicidecum o carte lipsită de
 substanță. Romanul, încadrat în litera-
tura pentru neri și adolescenți, diferă 
de majoritatea cărților din această sfe-
ră. Autoarea a încercat să evite clișeele 
și relațiile superficiale între personaje, 
reușind să crereușind să creeze un grup de personaje
 tare interesante. 
  Avem, așadar, în prim plan, un grup 
de prieteni buni din liceu care, din di-
verse move, au pierdut legătura după 
încheierea liceului, dar acum s-au hotărât 
să se reîntâlnească. Povestea se deschide 
cu perspecva lui Beatricu perspecva lui Beatrice, la finalul primului 
ei an de colegiu, când primește o invitație, care o anunță că gașca de prieteni din liceu 
plănuiește o reîntâlnire la care și ea, bineînțeles, e invitată. Invitația vine ca un boom în 
viața ei, sincer, plicsitoare, împărțită între școală și munca la restaurantul părinților ei, 
aflat pe coastă, departe de aproape orice ființă vie. Mai pe scurt, cadrul creat de scrii-
toare e unul singurac, ciudat, rece, și totuși capvant, cu personaje puține, esențiale 
pentru cursul acțiunii.La fel e și slul autoarei în primele capitole. Scurt, concis, cu puține 
ddetalii, dar destule cât să te facă curios să mergi mai departe. 
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Reușește să spună doar atât cât să te facă să mai dai o pagină și să vrei să afli ce se mai 
poate întâmpla. Pe parcursul romanului, odată cu apariția intrigilor și a conflictelor, ac-
țiunea devine tot mai alertă, însă autoarea captează perfect de-a lungul întregii povești 
fiecare detaliu, nu îi scapă nimic. 

„Îți zic toate astea ca să știi. Ca să vezi.  
  Pentru că toți avem cuvintele noastre 
     ascunse în caietele din sertare, în      ascunse în caietele din sertare, în 
întuneric. Nu le poți da pur și simplu. Sunt 
  ale tale. Ca o amprentă. Ca propiii copii. 
Ele sunt flacăra care îți luminează calea. 
          Fără ele, vei fi pierdută.”

  Intriga romanului este destul de misteri-
oasă, la fel ca personajul care o declanșea-
ză și pe care vă las pe voi să îl cunoașteți, 
introducând grupul de prieteni într-o buclă 
temporală diferită de oricare alta. Lumea 
în care pășesc personajele este extrem de 
interesantă, mai mult sau mai puțin fantas-interesantă, mai mult sau mai puțin fantas-
tică, însă la fel de lipsită de viață și, până 

la un punct, destul de monotonă. Monotonia aceasta nu face însă altceva decât să îndrep-
te atenția cititorului spre relațiile dintre personaje și trăirile fiecăruia în parte. Autoarea 
surprinde în mod inedit relația lui Beatrice, în special, cu ceilalți prieteni din grup, dar 
și ale celorlalte personaje între ele, relații care evidențiază trăsăturile și caracterul fiecă-
ruia cum o simplă descriere nu ar fi reușit. De asemenea, analizează extrem de bine mo-
dul în care fiecare personaj se raportează la universul în care au fost plasați, pe ce prin-
cipii funcționează noua lume și modul în care încearcă să deslușească ce se întâmplă cu cipii funcționează noua lume și modul în care încearcă să deslușească ce se întâmplă cu 
ei. 

   „Credem că ne amintim trecutul așa cum a fost, dar amintirile noastre sunt 
    la fel de fantastice și de șubrede ca visele. E atât de ușor să-l urăști pe cel 
 frumos, să-l idolatrizezi pe geniu, să iubești starul rock, să ai încredere în fata 
                                                           de treabă.
                                       Niciodată nu e asta singura lor poveste.
  Suntem cu toții antologii. Fiecare are câte o mie de pagini, pline cu povești și 
 poezie, mistere și tragedii, povești uitate pe ultimele pagini, pe care nu le va citi  poezie, mistere și tragedii, povești uitate pe ultimele pagini, pe care nu le va citi 
                                                            nimeni.
Tot ce putem face e să întindem mâna și să ne ajutăm unul pe altul să traversăm 
necunoscutul. Pentru că în strângerea mâinilor noastre găsim căi prin întuneric, 
    prin jungle și orașe, poduri ridicate peste cele mai adânci prăpăstii ale lumii. 
  Prietenii tăi vor merge cu tine, strângându-te de mână cu toată puterea, chiar 
                                                 și când nu mai sunt acolo.”
  

 Ies la iveală secrete, sentimente care nu mai fuseseră experimentate până atunci, 
caractere atât de diverse și de bine conturate. Ești introdus, ca cititor, într-o lume nouă, 
captivantă, care nu are sens de multe ori, dar în care cu siguranță ai vrea să trăiești măcar 
o perioadă. Totul e îmbrăcat cu o haină subțire de perfecțiune, doar pentru a dezvălui pe 
parcurs misterul, ura, adevăratele sentimente pentru oamenii cândva iubiți. 



E o carte pentru toată lumea, fie că îți plac romanele adolescentine sau cele thriller, fan-
tastice sau polițiste. Are câte puțin din fiecare și este, mai mult sau mai puțin, cartea po-
trivită pentru orice fel de cititor.

Pînzariu Onisim, clasa a XII-a B, bloger la @omulfolositor
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Atelierul de pictură

 Anul acesta, în cadrul proiectului ROSE, elevii Liceului Regina Maria, Dorohoi, au o-
cazia să participe la un atelier de pictură, organizat și coordonat de domnul profesor 
de educație plastică Daniel Puhăcel.
 În cadrul fiecărei întâlniri, participanții au ocazia să acumuleze noi cunoștințe în do-
meniul picturii și să se exprime prin diferit teme plastice, după cum puteți observa și în 
imaginile afișate.

 Sami
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Gherasim Giulian, clasa a XI-a C

Marieanu Amalia și Mihaela, clasa a IX-a D
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Maniga Maria, clasa a X-a G
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Interviu – prof. Geanina Gheorghiță 

   Scurtă introducere:
   Mă numesc Gheorghiță Geanina, locuiesc în Dorohoi, și sunt profesoară de geografie 
la Liceul ”Regina Maria” de 22 de ani.

   Cum v-ați descrie în 3 cuvinte?
   Prietenoasă, sinceră și muncitoare.

   Ați visat la meseria de profesor din copilărie? Dacă nu, când a apărut această 
dorință?dorință?
   Da, am visat la aceasta meserie dintotdeauna. Părinții mei au fost profesori, am văzut
întotdeauna în casă tot ce înseamnă auxiliarele meseriei de profesor, am văzut ce înseam-
nă corecturi de lucrări, am văzut ce înseamnă perioade de examene, deci, alegerea a ve-
nit natural.

   În afară de activitățile de profesoară, ce hobby-uri mai aveți?
   Călătoriile.

   Ca   Care a fost cel mai frumos loc vizitat?
   Istanbul. Am ajuns de trei ori în acest oraș, mi s-a părut foarte, foarte deschis, cu niște 
oameni extrem de primitori, cu o mâncare extraordinar de bună, cu amalgamul Orientu-
lui cu Occidentul. Vremea a contribuit, a fost de fiecare data perfectă, așa încât locurile 
vizitate mi s-au părut că au ceva mistic. Istanbulul ar fi prima alegere și orașul în care 
aș reveni, în mod curent, ca să văd ce se mai schimbă.

   Vă plac excursiile cu elevii? Considerați că este o metodă pentru a-i cunoaște mai 
bine?bine?
   Da, cred că merită să faci efortul, pentru că, până la urmă, este un efort să încerci să le 
arăți și elevilor cât este de minunată țara și cât este de frumoasă echipa care poate alcătui 
o excursie. Am încercat să merg cu diverse generații și consider că am realizat niște ex-
cursii reușite. Sper că elevii au rămas cu amintiri de neuitat în urma excursiilor.

   Care este cea mai mare satisfacție a dumneavoastră ca profesor?
   Când văd că, după 4 ani de zile, elevii se schimbă, și din copiii care intră în clasa a 9-a
ies niște tineri împliniți, reușiți, care și-au valorificat potențialul, care au avut și rezultate ies niște tineri împliniți, reușiți, care și-au valorificat potențialul, care au avut și rezultate 
bune, care au trecut și prin momente grele, dar la final, și unii și alții suntem mulțumiți 
de ce am realizat.

   Care este cea mai grea parte din meseria de profesor?
   Pentru mine, multitudinea claselor, dar nu este valabil pentru orice disciplină, pentru că 
profesorii cu discipline cu mai multe ore au un număr mai mic de clase. În momentul 
când predai la foarte multe clase, există o dificultate în a interacționa cu foarte mulți e-
levi întlevi într-o săptămână, în a nu avea timpul necesar să-i cunoști foarte bine, și bineînțeles,
în a alerga să îi evaluezi pentru că timpul este foarte scurt.
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   Ce vă deranjează cel mai tare la elevii din zilele noastre?
   Superficialitatea, pentru că nici nu se pune problema că ar fi diferențe de capacități inte-
lectuale față de elevii de pe vremuri, dar am senzația că acum din ce în ce mai mulți vor 
rezultate foarte bune, într-un timp foarte scurt și cu cât mai puțină muncă. Iar acest lucru 
nu se poate obține niciodată pentru că, în final, rezultatul se construiește. E clar că este 
mai ușorsă ajungi undeva și este foarte greu să menții acel loc de sus și e din ce în ce mai 
greu să îi vezi pe elevi că sunt dispuși la muncă multă pe termen lung.greu să îi vezi pe elevi că sunt dispuși la muncă multă pe termen lung.

   Cum v-ați simțit prima dată când ați intrat într-o clasă de elevi? 
   M-am simțit mică de statură. Prima mea oră a fost ținută la o clasa de a XII-a numai de 
băieți. Îmi amintesc că erau foarte înalți și instruiți de diriginta lor să nu mă supere fiind 
prima mea oră, iar când am intrat în clasă era o liniște deplină, elevii erau impecabili. În 
primul moment, când am intrat în clasă, și s-au ridicat în picioare, m-am simțit foarte 
mică de statură.

   Ca   Care a fost primul liceu unde ați predat? 
   Am luat titulatura din start la Liceul ”Regina Maria” și toate experiențele mele se leagă 
doar de liceul nostru.

   Ce părere aveți de sistemul de învățământ din România?
   Este conservator, căci în 20 și ceva de ani de când predau, am fost martoră la foarte pu-
ține schimbări. Dacă mă uit la manuale nu este mare diferența de manualele pe care am 
învățat eu, manuale construite înainte de Revoluție. Nu cred că s-a schimbat foarte mult 
metoda reală de evaluare a elevilometoda reală de evaluare a elevilor, iar de dotări nici nu mai vorbim pentru că ne învârtim 
într-un cerc vicios, nu sunt bani, nu avem clase speciale pentru anumite obiecte, ne plim-
băm cu laptopul, cu videoproiectorul dintr-un loc în altul, pierdem timp și, pentru asta, 
lucrurile evoluează lent. 

   Dacă nu ați fi lucrat în învățământ, ce domeniu v-ar fi atras?
   Probabil medicina, mama mea asta a sperat. Dându-mă la un liceu sanitar, ea considera 
că eu voi urma medicina. Parte bună a alegerii liceului a fost că eu, în clasa a IX-a, m-am 
lămurit foarte clar că nu sunt făcută să lucrez în domeniul sanitalămurit foarte clar că nu sunt făcută să lucrez în domeniul sanitar. Dacă nu aș fi avut ex-
periența aceasta, aș fi făcut un liceu teoretic, neștiind cu ce se mănâncă meseria, și pro-
babil că aș fi încercat să dau la medicină. Am făcut liceul la Botoșani și am prins ultima 
generație de liceu sanitar.

   Ce sfaturi le-ați da celor indeciși cu privire la alegerea facultății?
   Să experimenteze în liceu locurile de muncă pe care le-ar visa. De exemplu, dacă ar 
avea posibilitatea să meargă să facă voluntariat la respectivele locuri de muncă. Dacă ar 
veni în contact cu oameni care concret lucrează, le-aș recomanda să ia informațiile direct veni în contact cu oameni care concret lucrează, le-aș recomanda să ia informațiile direct 
de la sursă. Pentru că, din exterior, totul pare de multe ori roz, dar, în realitate, lucrurile 
sunt mai nuanțate și atunci este bine ca acea nuanțare să o facă persoanele care știu sau 
să o facă cu propriii ochi dacă ajung să poată experimenta meseria.
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   Ce sugestii aveți pentru cei care și-ar dori să devină profesori?
   Să aleagă meseria de plăcere pentru că, e clar, nu este o meserie bănoasă, ci una care la 
început ar putea părea foarte dificilă, iar dacă nu îți place să lucrezi, în primul rând, cu 
copiii este extrem de greu să treci peste toate greutățile începutului. Dincolo de plăcerea 
de a lucra cu copiii, trebuie să descopere dacă au într-adevăr talent în a explica ceva cuiva. 
Aceasta este o activitate care vine din interior, ți-o dezvolți cu timpul, dar există un sâm-
bure în fiecare din noi, asta ne face profesori mai buni sau profesori care își fac datoria bure în fiecare din noi, asta ne face profesori mai buni sau profesori care își fac datoria 
și atât. Dacă nu, poate că este mai bine să găsească alte soluții.

   Ați regretat vreodată că ați ales această meserie?
   Nu, absolut deloc. Probabil dacă regretam îmi schimbam meseria. Eu nu sunt un om 
care să facăv lucrurile doar pentru că trebuie făcute. Dacă nu te duci cu plăcere la locul 
de muncă, la un moment dat, poate deveni o corvoadă.

   Ce părere aveți despre elevii care participă la activitățile extrașcolare?
   Sunt foarte importante pentru a le defini personalitatea. Deci nu doar orele de curs, nu    Sunt foarte importante pentru a le defini personalitatea. Deci nu doar orele de curs, nu 
doar pregătirea la concursuri de specialitate este importantă, ci extrem de importantă este 
implicarea în tot felul de activități care te împlinesc ca ființă, care îți oferă experiențe și, 
în final, care ne duc în locul unde suntem noi și ne construiesc o personalitate complexă.

   Care este motto-ul pe baza căruia va ghidați viața?
   Nu am o zicere pe care o urmez, dar încerc permanent să fac lucrurile bine. Iar atunci 
când nu îmi iese, admit acest lucru și încerc încă o dată. Deci, sunt destul de perseverentă 
în laturile în care îmi face plăcere și nu renunț ușoîn laturile în care îmi face plăcere și nu renunț ușor. Mă străduiesc, iar străduința, în timp, 
dă roade.

   Ați avut probleme cu o clasă de elevi care nu erau atrași de materia dumneavoas-
tră?
   Nu am lăsat nicio clasă în timpul anului școlar și n-am renunțat la nicio clasă decât si-
lită de împrejurările reîmpărțirii orelor la începutul anului școlar următor. În rest, trebuie 
să cauți soluții. Fiecare clasă are câte o soluție de a interacționa cu elevii. Important este 
să găsim un element comun și, de la acel element comun, trebuie să dezvoltăm. Nimeni să găsim un element comun și, de la acel element comun, trebuie să dezvoltăm. Nimeni 
nu spune că un elev trebuie să iubească un obiect sau altul. Ei trebuie să se străduiască să 
implementeze niște cunoștințe și, dincolo de acestea, toate decurg natural.

   Ce le recomandați bobocilor care au intrat acum pe poarta liceului?
   Să fie atenți la semnalele pe care le dă fiecare cadru didactic. De multe ori, ei sunt asal-
tați de noutăți, de mulți oameni noi și nu ascultă real și, din acest neascultat real, vine 
nemulțumirea noastră, probabil, din lipsa unui feedback; atunci, normal că bobocii au de 
suferit o adaptare la viața de licean. Dasuferit o adaptare la viața de licean. Dar, în rest, le-aș spune să fie deschiși, să privească lumea 
nouă care îi înconjoară și, în final, să nu meargă cu ideea preconcepută că cineva ar avea 
ceva cu ei. 

   Ce înseamnă că un copil este tocilar?
   Nu înțeleg de ce priviți în derâdere denumirea de tocilar. 
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   Sunt elevi extrem de buni care au învățat de-a lungul liceului și au performat și nimeni 
nu i-a privit tocilari. Tocilar, s-ar putea aplica la un copil care nu gândește și care învață 
totul pe de rost, care se străduiește, și care dacă, la un moment dat, este scos din acel pe 
de rost, dă rateuri. Oricât de bun ai fi, nu poți să menții standardele fără muncă.

   Ce părere aveți despre modul de învățare al elevilor?
   Cred că elevii nu mai știu să învețe și acest lucru vine de la faptul că, în clasele I-IV, 
învățătorii nu își fac toate materiile, toate acele discipline fiind unele care pun baza. Se învățătorii nu își fac toate materiile, toate acele discipline fiind unele care pun baza. Se 
insistă pe matematică și română, iar în clasa a V-a, elevul deja nu știe să învețe. De multe 
ori, am întâmpinat probleme la clase la care sunt profesoară și am învățat elevii cum se 
învață la un obiect cu o cantitate foarte mare. Învățatul constă în schematizat, nu în pu-
nerea, în pat, cu caietul în față.

   Cum credeți că trebuie gestionat timpul liber al elevilor?
   Timpul liber nu trebuie să fie pierdut în zadar. De exemplu, poți să te implici într-o for-
mă de voluntariat sau întmă de voluntariat sau într-o activitate practică (cântat, dansat). Pentru unii înseamnă per-
formarea pentru concursuri care reprezintă lucrurile asumate. A avea numai medie nu te 
mai ajută să iei bursă, școala fiind reprezentată de niște copii care își alocă timp să facă 
ceva în plus, numele lor ieșind în față și, implicit, ieșind  în față și numele liceului. Acești 
copii merită să fie premiați cu bursă pentru că ei muncesc constant și se implică în niște 
activități care aduc puncte în ideea unei burse, la un moment dat. Unii urmăresc și partea 
financiară, deci poate fi un motiv pentru a excela. Este important să știi ce vrei și să mun-
cești în consecință.cești în consecință.

   Care este scopul școlii? 
   Scopul școlii este de a vă face oameni deoarece omenia este mai presus decât cunoștin-
țele pentru că fiecare, la o vârstă, dacă vrem să facem un lucru care ține de cunoștințe 
încercăm să le asimilăm, dar partea de a fi om este cea mai grea.

Francesca,Teona & Andreea
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Interviu – avocat Abduldaki Alexandru
   În urma unei discuții lungi cu domnul Abdulbaki Alexandru, noi, Alexandra, Bianca și 
Sami, trei tineri pasionați să descoperim frumosul și misterul, am rămas cu un bagaj de 
gânduri, pe care acesta ni le-a împărtășit, unul dintre ele fiind: Pasiunea depășește întot-
deauna orgoliul…
                                                       
   Vă rugăm să vă prezentați în câteva cuvinte.
     Aș putea spune că sunt pasional, onest și implicat.

   Ce presupune meseria de avocat? 
   Presupune să încerci să explici omului pe care îl reprezinți/asiști, care este situația în 
care se află și modul în care se poate reglementa această situație. E foarte important să 
îi arăți omului calea cea mai bună pe care trebuie să o urmeze.

   Ce v-a determinat să alegeți și să practicați meseria de avocat?
  E adevărat că eu am avut un mentor, mama mea. Ea m-a ajutat foarte mult să mă orien-
tez spre o carieră juridică. Mi-a plăcut foarte mult că e o profesie liberală, e o profesie tez spre o carieră juridică. Mi-a plăcut foarte mult că e o profesie liberală, e o profesie 
care îți permite să fii propriul șef. Ești obligat doar prin cuvântul pe care ți-l dai față de 
un om. Mi-a plăcut foarte mult faptul că îmi pot gestiona singur activitatea. Ai nevoie de 
curaj, deoarece uneori ești nevoit să aperi și pe cel care este blamat de toată lumea. 
Pentru mine a fost o adevărată provocare. 

   Practicarea acestei meserii a fost un vis pe care l-ați avut încă din copilărie?
   Da, categoric da. Mi-am dorit mereu să fiu avocat. 

   Există o persoană în viața dumneavoastră ca   Există o persoană în viața dumneavoastră care v-a motivat în alegerea meseriei 
de avocat? 
   Nu m-a motivat nimeni. Eu am fost cel care m-am motivat. Bineînțeles, având un ma
gistrat în casă, am înțeles că această ramură are și părți bune și părți rele. După ce am 
ales această meserie, mentor mi-a fost maestra mea. 

   Care sunt scopurile pe care vi le-ați stabilit în cariera dumneavoastră? 
   În momentul în care am întrat în profesie mi-am dorit sa fac cu adevărat asta: să trăiesc 
din asta și să am o activitate continuă. Singurul meu obiectiv este să am o reputație bunădin asta și să am o activitate continuă. Singurul meu obiectiv este să am o reputație bună

   Ce a însemnat pentru dumneavoastră primul proces câștigat? 
   A însemnat un succes. Sunt oameni care își pun toate speranțele în ceea ce faci tu. 
Reușind, îți dai seama că atunci când câștigi o faci pentru altul, iar când pierzi, tot 
pentru altul o faci. La un moment dat, e o mare responsabilitate: și când câștigi, dar și 
când pierzi

   Ați avut vreun caz care v-a marcat emoțional? 
   Da, foarte multe..   Da, foarte multe..
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   A existat vreun moment în viața dumneavoastră în care v-ați gândit să renunțați 
la această meserie? 
   La început, de fiecare dată când pierdeam, mă gândeam la asta. Eu fiind foarte pasionat 
de ceea ce fac, mă demoraliza fiecare soluție cu care nu eram neapărat de acord. La în-
ceput, mă încărcam emoțional cu orice, dar pe parcurs am învățat că pasiunea depășește 
întotdeauna orgoliul.

     Aveți hobby-uri pe care obișnuiți să le practicați?
   Am o asociație culturală în care sunt implicat cu mai multe persoane. Se numește Inte
gritas. În cadrul asociației am gândit foarte multe evenimente, pe care le-am organizat 
alături de niște oameni. Acesta a fost un hobby, deși îl făceam la modul cât se poate de 
implicat și profesionist cu putință. Îmi place foarte mult să călătoresc și caut să plec ori 
de câte ori am ocazia. Îmi place muzica, și asta se îmbină cumva cu călătoriile, pentru că 
de fiecare dată îmi caut concerte, chiar în afara țării, la care să particip. Îmi plac anima-
lele de companie foarte mult și îmi place să citesc.lele de companie foarte mult și îmi place să citesc.

   Cum reușiți să vă împărțiți timpul între viața personală și cea profesională?
   Cu succes, pentru că, din păcate, niște evenimente nefericite din viața mea m-au deter
minat să pun întotdeauna pe primul plan familia mea. Și asta înseamnă că mi-am dat sea-
ma că nu poți fi niciodată suficient de pregătit dacă nu ai o stare mentală, morală bună. 
Cred că a te implica într-atât încât să muncești non-stop și să nu-ți dai timp ție să te res-
tabilizezi, duce la un declin, care, din păcate, poate fi decisiv, pentru că avocatura e o 
meserie care implică competitivitate. Mereu va veni cineva mai bun, mai tânămeserie care implică competitivitate. Mereu va veni cineva mai bun, mai tânăr, mai pre-
gătit, mai proaspăt, și atunci nu te poți păstra proaspăt, decât făcând lucrurile într-o or-
dine. Și de asta eu, de fiecare dată, mă străduiesc să-mi dau seama atunci când nu mai pot. 
Și, deocamdată, buna reputație îmi permite să refuz anumite dosare, să-mi desfășor acti-
vitatea și să îmi iau o perioadă liber în care să plec, să mă detașez de la ceea ce fac. Asta, 
desigur, pe unii îi nemulțumește, dar eu am preferat să mă pun pe mine și pe ai mei în 
prim plan.

   Ce impact a avut meseria de avocat asupra vieții personale?   Ce impact a avut meseria de avocat asupra vieții personale? A schimbat-o într-o 
oarecare măsură?
   Toate meseriile te schimbă și te influențează. Pe mine m-a schimbat în viața de familie 
prin a fi mai organizat, ceea ce nu am fost niciodată. Cel puțin, în materie de activitate, 
îmi impun să fiu foarte organizat. E o profesie în care e nevoie de foarte multă și o foarte 
bună organizare, o profesie care m-a disciplinat și în viața personală. În felul acesta, reu-
șesc să țin lucrurile sub control. În relațiile cu oamenii am devenit mai cinic, foarte ana-
litic, mult mai pragmatic și, pe alocuri, suspicios, ceea ce uneori te distanțează, poate pe litic, mult mai pragmatic și, pe alocuri, suspicios, ceea ce uneori te distanțează, poate pe 
nedrept, de anumite persoane. Dar nu poți trece prin această meserie, și nu numai, fără 
să fii influențat de cei din jur. 

   Prin intermediul asociației Integritas ați avut ocazia să întâlniți tineri și să discu
tați despre viitorul lor. Astfel, imaginea tânărului fără perspectivă v-a devenit din 
ce în ce mai comună. Care considerați că este cauza acestui fapt?
   Tinerii nu au orizont, pentru că nu au modele. Ăsta e motivul pentru care am hotărât să 
ne one organizăm în asociație. Principalul atribut al omului de succes de astăzi este acela că 
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 Noi nu mai știm să stăm la rând. După o perioadă pe care eu am prins-o foarte puțin, 
perioada comunismului, în care toată lumea stătea la coadă, astăzi am devenit, din păcate, 
oameni care nu mai știm să stăm la rând. Vrem să ajungem primii, să ne băgăm în față. 
Vrem să ajungem să îi depășim pe ceilalți, deși nu e o competiție. Pur și simplu e viață. 
Astăzi, succesul are un fundament foarte șubred. Nu avem repere sănătoase, iar domenii-
le în care vor tinerii să exceleze sunt foarte reduse. Dacă avem puține domenii, sigur că 
excelează foarte puțini. Banii sunt un mijloc, nu un scop. Nu trebuie să ai bani ca să ai excelează foarte puțini. Banii sunt un mijloc, nu un scop. Nu trebuie să ai bani ca să ai 
succes. Poți să ai succes ca să ai bani. Nu avem individualități. Nu avem curajul să fim 
diferiți. Noi trebuie să avem un șablon. Suntem forme fără fond. 

   Aveți un sfat pentru aceștia?
   Găsiți-vă o perspectivă! Faceți ceva! Orice. Găsiți-vă o activitate în care să vă regăsiți. 
Nu avem hobby-uri, suntem așa preocupați să facem ceva, încât uităm să mai și râdem. 
Cred că este foarte important să relaționezi, ceea ce mulți nu mai fac.

   Print   Printre tineri circulă ideea că se poate obține un post în domeniu doar prin inter-
mediul unor relații cu cei ce lucrează deja în domeniul juridic. Cum vedeți dumnea-
voastră acest aspect?
   Sunt de acord: circulă ideea, dar nu e adevărat. 

   Dacă ați putea, pentru o zi, să practicați o altă meserie, ce ați alege să faceți?
   Nu știu dacă aș vrea să fac altceva. Cred că ăsta e cel mai frumos lucru care ți se poate 
întâmpla din punct de vedere profesional: să ai posibilitatea, fie ea și ipotetică, să schimbi 
ceva și să nu găsești că e necesaceva și să nu găsești că e necesar. Și altul, ar fi să ai posibilitatea să îți câștigi existența 
dintr-o profesie pe care ai face-o și pe gratis. Ideal e să faci ceea ce-ți place și să și câș-
tigi din asta.

   Prin tot ceea ce am discutat până acum, am vorbit despre succes, sub diferite for-
me. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, treptele care conduc la succes?
   Nu știu dacă drumul este neapărat ascendent. Nu trebuie să fie neapărat trepte. Dar sunt 
niște factori care împreună duc la succes. Trebuie să ai talent la ceva, iar acel talent tre-
buie cultivat, ceea ce presupune efort. Și trebuie să ai puțin noroc. Cred că toate acestea buie cultivat, ceea ce presupune efort. Și trebuie să ai puțin noroc. Cred că toate acestea 
trei trebuie să fie prezente în egală măsură ca să poți spune că ai dobândit succesul. Este 
adevărat că poți ajunge la succes și complinind anumite lipsuri. Poți să ai noroc foarte 
mult și să nu fii atât de talentat, dar să muncești. Poți să n-ai noroc deloc, dar să fii foarte 
talentat și să muncești foarte mult. Sau, poți să n-ai talent deloc, dar să ai un pic de noroc 
și să muncești. Ideal este să le ai în egală măsură pe toate, sau să complinești lipsa unuia 
cu suprasaturație din celălalt punct de vedere. 

   În final, ce le transmiteți tinerilo   În final, ce le transmiteți tinerilor care își doresc în viitor să se încline spre această 
meserie?
   Să-și urmeze visul. Nu neapărat în această meserie. Trebuie să depășim aceste bariere 
pe care ni le impunem noi sau ni le impun oamenii. 
 

Alexandra, Bianca, Sami
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   Îndrăgitul primar al municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu, a acceptat invitația 
noastră de a susține un interviu pentru revista liceului "Regina Maria",  astfel încât în pa-
ginile ce urmează veți găsi detalii prețioase în ceea ce privește planurile de viitor ce aș-
teaptă să fie puse în aplicare și nu numai. 
     Este bine știut faptul că primarul este imaginea orașului, iar în cazul Dorohoiului, ne 
putem mândri cu multe aspecte, fiecare fiind punctate minuțios de către acesta. Un om 
dedicat, sufletist, iubitor de frumos, cu idei inovative, dar și patriot înrăit, sunt doar câte-dedicat, sufletist, iubitor de frumos, cu idei inovative, dar și patriot înrăit, sunt doar câte-
va lucruri care ar putea fi spuse despre primarul municipiului nostru. Astfel, vă invităm 
să citiți cu atenție și sa vă puneți la curent cu ultimele noutați în ceea ce privește locul 
unde ne avem rădăcinile.

   1. Care este sistemul de valori după care v-ați ghidat în viață, după care  v-ați ghi-
dat pentru a ajunge în funcția de primar ?
 Respect în primul rând față de oameni, onoare, simțul datoriei, apropierea și dragostea 
față de cetățeni și doritorii de schimbare.față de cetățeni și doritorii de schimbare.

   2. Vă mai amintiți ce vă doreați să deveniți după absolvirea liceului, ce planuri de 
viitor aveați?
Până în clasa a X-a  îmi doream să ajung fotbalist. Mi-a plăcut foarte mult matematica și 
alte obiecte preferate erau fizica și chimia.
 După terminarea liceului opțiunea mea a fost mecanica. Astfel, am făcut facultatea în 
cadrul Institutului de politehnică din Iași ,,Gheorghe Asachi” cu profilul de mașini-unelte. 

   3. Se știe că sunteți un iubito   3. Se știe că sunteți un iubitor de tot ceea ce înseamnă tineret și dezvoltarea armo-
nioasă a acestuia. Care sunt activitățile pe care le-ați întreprins pentru  implicarea 
tinerilor în viața comunității?
  De-a lungul timpului am avut parteneri pentru multe activități în ceea ce înseamnă ti-
neri și copii, indiferent de vârstă și pe diferite domenii de activitate. Acum o să încep fă-
când referire la proiectele mai importante care aveau sloganul “Te iubesc, Dorohoi!”. În 
cadrul acestuia am făcut atât de multe plantații în municipiul Dorohoi! Zeci de hectare au 
fost plantate de către tineri și copii din Dorohoi.fost plantate de către tineri și copii din Dorohoi. Vreau să vă spun un lucru ce m-a mar-
cat… plantațiile făcute de către copii au avut un grad mult mai mare de măturare, de prin-
dere. Deci, unde au plantat copiii au fost în jur de 70-80% grade de prindere a acelor copaci. 
Am avut și o explicație pentru acest fenomen… copiii au plantat întotdeauna și cu inima 
și cu dorința ca acel copac să rămână, să crească.
 După aceea, am avut și activități foarte multe cu caracter ecologic și cu caracter de cură-
țenie, de foarte multe ori având parteneri prin diferite școli.  Am făcut programe nu numai 
de salubrizare a localității, dar și programe de conștientizare, de a aduce în familiile ele-de salubrizare a localității, dar și programe de conștientizare, de a aduce în familiile ele-
vilor un impuls ce-l dorea  municipitalitatea în ceea ce privește îmbunătățirea sistemului 
de colectare a materialelor, dar și a sistemelor de valorificare a materialelor refolosibile. 
Alte activități au fost cele cu caracter artistic și sportiv. Pentru aceasta în Dorohoi sunt 
câteva evenimente deosebite, precum Zilele Copilului, Festivalul de Muzică Populară 
« Mugurelul », Zilele Orașului, la fiecare dintre acestea copiii și tinerii din municipiul 
Dorohoi, venind și cântând sau dansând, aproape în număr de 1000. 

Interviu – primar Dorin Alexandrescu
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 Mai mult decât atât, sunt și anumite activități de petrecere a timpului liber, cum sunt cele 
de pe la Casa de Cultură sau de la Clubul Copiilor,  unde elevii merg în mod organizat și 
fac diferite activități în ceea ce privește a doua pasiune: fie dansul, fie pictura, muzica 
sau informatica, participând chiar la renumite concursuri  din țară, obținând de fiecare 
dată rezultate remarcabile și punând Dorohoiul la loc de frunte. Am încurajat tinerii foarte 
mult și am fost pe la Liceul « Regina Maria » de curând, unde am participat la niște eve-
nimente, concursuri de robotică.nimente, concursuri de robotică. Am încercat să le dau un suflu și să îi încurajez pe aceas-
tă direcție. Chiar am încercat să fac aici, în oraș, cu ajutorul unui antreprenor din Israel 
un centru IT, în cartierul Plevna, ba chiar li s-au acordat și niște burse elevilor de la Co-
legiul National « Grigore Ghica ». Din păcate, nu am mai avut același parcurs de dezvol-
tare din cauza faptului că cei mai multi tineri de aici aleg să lucreze în orașe mai mari, 
mult mai dezvoltate în domeniul IT.
 Am încercat pe latura sportivă să organizăm activități la stadion, dar am luat în calcul și 
construirea piscinei care va fi un lucru deosebit pentru cetățeni. Chiar în preajma primă-construirea piscinei care va fi un lucru deosebit pentru cetățeni. Chiar în preajma primă-
riei discutăm să facem un teren de fotbal sintetic de dimensiuni de sport olimpic, proiec-
tele deosebite cu tinerii din Dorohoi neîncetând să apară. Am o mulțumire sufletească pe 
această temă, pentru că am găsit cel mai bun mediu în care îți poți găsi persoane sincere 
și devotate în ceea ce vrei să faci și în ceea ce își doresc și ei sa facă la rândul lor.

 4. În urma acestor realizări, considerați că orașul Dorohoi poate ajunge o rampă 
de lansare a tinerilor?
  Cu siguranță, dar pentru aceasta trebuie să muncim cot la cot și să credem în șansa 
Dorohoiului de a avea un nume în țara noastră. Un președinte american ce mie mi-a plă-
cut extrem de mult a fost Kennedy, ce a spus la un moment dat: „Niciodată să nu întrebați 
ce a făcut America pentru voi, ci ceea ce ați făcut voi pentru America”. Eu voi face tot 
posibilul ca Dorohoiul să aibă o șansă și îi îndemn pe toți cei ce privesc lucrurile diferit 
să vină să discutăm, să le armonizăm și să le aplicăm în orașul nostru.

 5. Dintre toate activitățile întreprinse până acum, respectiv proiecte pe care le-ați 
demarat, cademarat, care vă este cel mai drag?
 Un proiect legat tot de tineri. Este un proiect ce se derulează acum și ce îi are beneficiari 
pe aceștia, fiind extrem de complex și pe diferite laturi de activitate: dezvoltarea antre-
prenoriatului, ajutarea firmelor, a persoanelor ce doresc să se angajeze, dar și a elevilor 
ce dețin posibilități reduse.Aceștia primesc diferite ajutoare, rechizite, alimente. Mai 
mult decât atât, proiecte care investesc direct în ce privește formarea și ajutarea unor per-
soane ce au avut alte șanse în viață.

  6. Ce mesaj le-ați transmite dorohoienilor pentru a avea încredere în deciziile lu-
ate de dumneavoastră?
 Mesajul este unul de unitate, de încredere în forțele fiecăruia în parte și comunicare, 
tocmai pentru a defini solidaritatea umană. 

Andra, Denisa & Andra



Nu sunt o păpușă de cârpă
pe care o tragi cum vrei
unde vrei.
Mi-am rupt sforile ce mă legau de păpușari-
toți mă voiau în toate părțile
iar eu-
eu nu sunt o peu nu sunt o păpușă de cârpă
să fac ce vor ei.

Când m-am smucit să rup sforile
n-am vrut decât libertate.
Libertatea ce era în mine.

Păpușarul stă uimit deoparte,
privește zăpăcit și nu-nțelege cum nu mă încurc cu ața
în dansul meu printre fîn dansul meu printre făpturile legate
și nu înțelege că eu
eu nu sunt o păpușă de cârpă. 

P ș  c p
                B la  D l
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 Mecanica, ceea ce iubesc
 Meseria reprezintă omul și are un rol important asupra lui. Dacă nu este mulțumit cu 
ceea ce face, nu o să întâlnească succesul, însă dacă îi place ceea ce face, acesta va excela.  
Pe data de 31 octombrie, i-am luat interviu domnului Ciobanu Robert, în vârsta de 32 de 
ani. Este de profesie inginer mecanic. 

 La ca vârstă ați început să profesați?
 Având în vedere că tata lucrează în domeniu, am avut interacțiune cu mașinile de mic, 
dar efectiv de mecanică m-am apucat în liceu, în weekend lucrând foarte mult cu tata.dar efectiv de mecanică m-am apucat în liceu, în weekend lucrând foarte mult cu tata.
    
 Ce studii ați urmat pentru a ajunge până aici?
 Am studiat la  Facultatea de mecanică din Iași timp de 4 ani, apoi am urmat 2 ani de 
master, tot în acest domeniu.

 V-ați gândit vreodată să profesați în alt domeniu? Ați fost influențat de familie?
 Prima oară m-am gândit să dau la tehnică dentară, însă, lucrând cu tatăl meu, aceasta 
meserie a început sa îmi intre în sânge. Nu am fost influențat de către părinți, ei mi-au meserie a început sa îmi intre în sânge. Nu am fost influențat de către părinți, ei mi-au 
dat mână liberă să aleg ceea ce vreau. Când le-am zis părinților că vreau să îl urmez pe 
tata, chiar m-au susținut spunând că avem deja afacerea destul de dezvoltată și clienții 
sunt formați.

 Regretați că nu ați ales medicina?
 Niciodată nu voi regreta acest lucru, sunt foarte împăcat cu decizia luată. Sunt un om 
care iubește practica, drept dovadă, la facultate, nu ne-am axat pe teorie. Îmi place, îmi 
place foarte mult să aplic ce am învățat. Medicina nu se compară cu mecanica, acolo place foarte mult să aplic ce am învățat. Medicina nu se compară cu mecanica, acolo 
simt că nu m-aș fi potrivit. Iubesc această meserie și pot spune că mă reprezintă cu ade-
vărat.

 Vă place să vă informați de noile tehnologii apărute sau vă bazați pe mecanica 
clasică?
 În zilele noastre nu prea mai există mecanică clasică, dacă vrei să evoluezi trebuie sa te 
informezi zi de zi. Mașinile noi apărute nu mai depind de mecanica clasică, trebuie să 
înțelegem că au nevoie de mult mai mult, depind de tehnica modernă. Din acest motiv înțelegem că au nevoie de mult mai mult, depind de tehnica modernă. Din acest motiv 
mă documentez în fiecare zi, mereu ai ceva de aflat și niciodată nu le știi pe toate. Desi-
gur, se păstrează baza mecanicii clasice, doar că apar îmbunătățiri.

 Care este lucrul care vă pasionează atunci când reparați o mașina?
 Îmi place foarte mult să lucrez cu tester-ul auto, să analizez toată partea electrică a 
motorului. Un al doilea lucru care mă pasionează este schimbarea distribuției, un proces 
foarte complicat cu care mulți se confruntă. 

  Vă grăbiți atunci când reparați o mașină sau acordați timp pentru rezolvarea 
problemei?
 În mecanică nu trebuie să te grăbești deoarece pui în pericol viața omului. 
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Dacă uiți un mic amănunt, persoana respectivă se va afla într-un pericol cât se poate de 
serios. Uneori mașinile stau la coadă și în strada, însă nu pot sa mă grăbesc pentru a le 
repara pe toate. Depinde de gravitatea problemei, sunt cazuri complicate care pot dura o 
zi, dar sunt și cazuri care necesită puțin timp de rezolvare.
 
 Ce ne mai puteți spune pe final?
  Mecanica este o artă, pentru a face bine acest lucru trebuie să fii pasionat, să iubești 
ceea ce faci. Este un domeniu foarte vast, iar asta mă face să mă documentez zi de zi. 
Pentru a excela este nevoie de muncă, indiferent de serviciul pe care îl ai. Este important 
să te simți bine, restul vine de la sine. Succesul depinde de plăcerea de a practica o me-
serie, iar mecanica pentru mine este mai mult decât o plăcere.

Crina &
Bosac Beatrice, Colegiul Național „Grigore Ghica” 
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Mereu la datorie...
 Dornici de a cunoaște mai mult din tainele jurnalismului, dar și din secretele unei 
vieți de succes, noi, Dana, Paula și Robert, ne-am întâlnit cu dr. Moșneguțu Simona 
la o discuție.

 Cine sunteți? Spuneți-ne câteva lucruri despre dvs.
 Numele meu este Simona Moșneguțu, am 42 de ani. Sunt căsătorită, am doi copii, iar 
soțul meu este medic. Sunt medic primar ATI, coordonatorul ATI Dorohoi la secția de 
transfuzie .transfuzie .

 Cum v-a ajutat faptul că soțul dvs. e tot medic?
 Cred că e mai bine pentru noi. Pentru copii nu este, în mod garantat, deoarece avem 
un cerc social mic din cauza lipsei de timp, fapt care, într-un final, se răsfrânge asupra
copiilor.

 Cum ați ales această profesie?
 Dintotdeauna am văzut-o pe mama lucrând ca asistentă și mi-a plăcut, am ,,trăit” în 
spital, dar am avut și pasiune. ,,spital, dar am avut și pasiune. ,,Trăind” în spital, nu am considerat că pot face altceva 
decât medicină. Părinții mei și-au dorit mereu ca cineva, dintre sora mea și mine, să fa
că medicină. Ea nu a dorit, iar acum este profesor de matematică în Bacău. La un mo-
ment dat, posibilitățile materiale nu erau cele mai decente, iar mama a zis că nu poate 
să trimită ambii copii la facultate. Sora mea era deja trimisă la facultate, iar eu mi-am 
dorit atât de mult să fac medicina…și, în final, am absolvit amândouă. 
De asta eu cred foarte mult în copiii ce se dezvoltă singuri, nu prin intermediul părinților, 
deoarece motivația celor care își doresc să ajungă sus este mai importantă decât să fii deoarece motivația celor care își doresc să ajungă sus este mai importantă decât să fii 
împins de la spate. În general, din câte am văzut, copiii care sunt puțin ,,mai munciți’’ 
de acasă sunt mai motivați să-și atingă scopurile profesionale.



 Ce v-a atras cel mai mult la această profesie?
 Am început specialitatea de anestezie terapeutică, dar nu mi-am ales-o eu. După 6 ani 
de facultate și după ce terminam rezidențiatul, în funcție de mediile pe care le obțineam, 
trebuia să alegem specialitatea pe care ne-o doream. Voiam psihoterapie sau neurochi-
rurgie, dar în momentul în care am plecat de lângă soțul meu, el mi-a spus că în locul 
meu el ar lua ATI-ul și cu gândul acesta m-am dus. Atunci, alegerea specialității era pe 
linie telefonică. Linia comună era Bucureștiul, iar acolo se anunțau specializările respec-linie telefonică. Linia comună era Bucureștiul, iar acolo se anunțau specializările respec-
tive ce erau luate, iar noi trebuia să întocmim o listă cu ce era luat și ce nu din speciali-
zările respective. ATI-ul nu era pe lista mea, dar fiind atât de emoționată, am plecat cu 
ultimul gând ce-l aveam în minte…ATI la Iași și nu regret.

 Care a fost cel mai stresant moment din cariera dvs?
 Noi discutăm despre niște lucruri care par horror pentru ceilalți, având în vedere că este 
medicină de urgență. Te confrunți cu afecțiunile în acut ale pacienților, tocmai acesta 
fiind farmecul activității mele. Eu nu aștept efectul pe o perioadă mai lungă, ci trebuie fiind farmecul activității mele. Eu nu aștept efectul pe o perioadă mai lungă, ci trebuie 
să pun un medicament, iar efectul este instant. Este anestezie și în partea de reanimare, 
lucrurile fiind destul de stricte. Atunci partea de anestezieare farmecul ei, căci trebuie să 
trezești și să adormi pacientul la cheie și să ai grijă ca el să nu se trezească între timp, 
să-i urmărești parametrii. Pe partea de reanimare totul este stresant deoarece omul e în 
ultimul stadiu. Lucurile sunt la limită, toate sunt stresante la muncă.

 Ați avut cazuri care v-au marcat și pe care le „purtați” cu dvs?
  Odată, pe la 5 dimineața, am fost trezită de un coleg ce avea nevoie de suportul meu,de 
anestezie. Era o doamnă tânără cu un șoc hemoragic cu care am intrat in sală. Singurul 
lucru ce trebuia să-l facem era să oprim sângerarea. Aveam nevoie de o substanță de la 
BT; ei știind că lucrez și la maternitate, mi-au trimis substanța instant la maternitate, la 
Botoșani. Fetele mi-au trimis-o aici, deși cred că dintr-o greșeală, căci dacă ar fi știut că 
sunt aici probabil nu mi-ar fi dat-o; pacienta a fost salvată. Încă păstrez legătura cu 
doamna respectivă, îmi mai trimite analizele și este asistentă la stomatologie în Iași, e-
venimentul povestit  întâmplându-se acum vreo 5-6 ani.venimentul povestit  întâmplându-se acum vreo 5-6 ani.

 Programul de lucru este atât de greu pe cât pare? 
 Da, este foarte greu. Pentru că, pe lângă programul pe care mi l-am asumat cu gărzile și 
dializa, mai sunt și urgențele la domiciliu. Nu știu când vin… odată am fost sunată de la 
urgențe, răspunzând cam după 10 minute. Acolo era un bătrân care avea nevoie de mine. 
De atunci, mi-am jurat că voi răspunde la orice apel și voi pleca la spital dacă e nevoie 
de mine, indiferent de situația în care mă aflu când primesc apelul. În general, programul 
meu este de la ora 8 până la 14 la spital, timp în care memeu este de la ora 8 până la 14 la spital, timp în care merg și văd pacienții de reanimare, 
intru în sala de operații și dau anestezia. Dacă este vreo urgență și sunt solicitată, mă duc. 
La ora 14 plec de la serviciu. Între timp, îmi duc copiii la școală. Am cel puțin o dată pe 
săptămână zi de dializă, iar restul sunt gărzi, dintre care două sunt la Botoșani. În rest, 
timp liber, dacă îl poți numi așa.

 Ce vă motivează să continuați?
 Surplusul de energie îl luăm de la pacienții noștri. De multe ori, este foarte important 
să vezi că tot ceea ce faci este apreciat.să vezi că tot ceea ce faci este apreciat.
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 Care e cea mai mare provocare la acest loc de muncă?
 Cred că o provocare foarte mare în ultima vreme este să discut sau să fac orice altceva 
în afara medicinii, având în vedere renovarea secției. În această săptămână am fost ocu-
pați cu organizarea, pentru că suntem în renovare. Am obținut niște fonduri, iar acum 
încercăm să reabilităm partea de reanimare.

 Ați menționat că spitalul în secțiunea respectivă se ocupă cu renovările. Credeți 
că în țară se strâng mai gcă în țară se strâng mai greu fonduri decât în afară ? Din ce motiv?
 Eu, în acest moment, am două proiecte de suflet: partea coordonării de transfuzii, aceas-
ta fiind o activitate voluntară, iar a doua este cea de renovare a secției. În partea de trans-
fuzii…lumea este implicată, dar ar trebui mai promovată. Iar partea de susținere financi-
ară nu este făcută corect, deoarece am putea lua fondurile din alte locuri, în acest caz 
unii oameni donând și din puținul pe care îl au. Sunt două moduri total diferite de volun-
tariat. Din partea voastră, ar trebui mai multă implicare prin voluntariat. În domeniul me-
dical, ar putea fi reprezentat de vizite mai multe în căminele de bătrâni, în școlile speciale, dical, ar putea fi reprezentat de vizite mai multe în căminele de bătrâni, în școlile speciale, 
în cluburi, activități sportive…

 Ce calități trebuie să aibă un viitor medic terapeut la primiri urgențe?
 În primul rând, să fie sigur că vrea această meserie și să-și asume munca pe care o are. 
În al doilea rând, să empatizeze cu pacientul. Jumătate din meseria de medic este să știi 
să vorbești cu pacientul și să-i oferi încrederea de care are nevoie.

 Ce ați sugera persoanelor care vor să practice această meserie?
  Trebuie să muncească foarte mult, să își asume ceea ce au învățat, iar empatia față de 
pacient este cea mai importantă, din punctul meu de vedere. Dacă ai empatie față de 
pacient, ești mult mai motivat să înveți, iar noi învățăm în permanență…În două cuvinte, 
răbdare și empatie.

 Descrieți în trei cuvinte profesia de medic terapeut și anestezist la primiri urgențe.
 EMPATIE , IMPLICARE, MOTIVAȚIE.

Dana, Paula & Robert
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Secretele unui medic veterinar de succes
 Prepeliță Iulian, un om ca oricare dintre noi. Un om care are o poveste clădită pe expe-
riențe inedite. Poate părea că e un simplu veterinar, însă are atâtea de oferit și preferă să 
se ghideze după motto-ul său: Medicul uman salvează omul, medicul veterinar salvează 
omenirea. – Pasteur. Într-un scurt interviu acordat de tinerii voluntari ai Dorohoi News, 
domnul Prepeliță Iulian a dezvăluit unde și-a găsit pasiunea pentru a ajuta animalele, 
secretele meseriei, satisfacţiile şi inconvenientele care apar pe acest drum şi viziunea sa 
despre succes.despre succes.

 Cine este domnul Prepeliță Iulian?       
 Prepeliță Iulian este soț, părinte, iar în măsura în care îi permite timpul, este și membru 
al comunității locale.  

 Care sunt pasiunile dumneavoastră?
 În funcție de timpul pe care îl am la dispoziție, îmi place să citesc și să fac mișcare, 
uneori mai joc tenis, însă în general sunt axat pe meseria pe care o practic.

  Ați avut în familie pe cineva care să practice această meserie?  
 Nu, provin dintr-o familie modestă, tata lucrând ca mecanic de locomotivă, iar mama 
fiind casnică. În perioada adolescenței, îmi petreceam vacanțele la C.A.P, unde reparam 
lăzile în care se puneau legumele, irigam solarele. Tind să cred că a contat faptul că du-
ceam o viață la țară, modestă, fiind lucrul care m-a influențat cel mai mult în alegerea 
profesiei.

 De ce calități ați avea nevoie pentru a practica medicina veterinară?
  În primul rând de un feeling și de seriozitate pentru că aici e vorba despre viața ani-
malelor. Trebuie să fii conștient, fiindcă tratamentele începute trebuie continuate, duse 
la capăt. E necesar să îți îndeplinești sarcinile și să faci totul cu cap.

 Câți ani au durat studiile pentru a lucra în acest domeniu?
 6 ani universitari și 2 post-universitari, numai că această meserie presupune o învățare 
continuă. Nu poți rămâne doar cu ce ți-au predat profesorii în facultate, mai ales că acest 
domeniu este într-o continuă evoluție. Trebuie să crești, nu să rămâi la același nivel. E 
necesar să ne depășim propriile limite.necesar să ne depășim propriile limite.

 Vă aduceți aminte de prima intervenție în cadrul acestei meserii?
 Da, desigur că da. M-a solicitat proprietarul unui cal care suferea de colică. Era foarte 
agitat, nu avea stare. Eu mi-am făcut treabă, sedând animalul, dar uitând faptul că trebuie 
să anunț proprietarul de efectele secundare ale medicamentului, calul a adormit, propri-
etarul stând lângă el pe toată perioada nopții și ”jelindu-l”. A crezut că nu mai are vreo 
șansă de a trăi, însă, în dimineața următoare, calul s-a ridicat, fără să aibă vreo problemă. 
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  Care a fost cea mai mare provocare din viața dumneavoastră și cum ați reușit să 
îi răspundeți?
 Cea mai recentă întâmplare de acest gen a fost acum câteva săptămâni. Un animal sufe-
rea de o boală infecto-contagioasă, ce putea fi luată și de om. M-am sfătuit și cu un coleg 
despre situația sa, însă animalul nu a rezistat. Au fost trimise apoi mostre de sânge la 
laboratorul DSVSA Iași, fiindcă doar ei și cei din București fac astfel de analize. Cred 
că provocarea în sine a reprezentat-o așteptarea, fiindcă boala e una care îi termină rinichii, că provocarea în sine a reprezentat-o așteptarea, fiindcă boala e una care îi termină rinichii, 
iar aceștia nu vin cu o pereche de schimb.

 Au fost momente în care ați vrut să renunțați la această meserie? 
 Da, au fost momente, dar nimic serios. Ca în orice meserie, trebuie să faci cu plăcere 
munca respectivă, fiindcă, în caz contrar, vei fi afectat. Momente grele sunt și îți vine să 
lași totul în urmă. Din fericire, aceste sentimente de lașitate m-au ocolit. 

 Dacă nu ați fi ales medicina veterinară, ce ați fi ales?  
  Probabil aș fi ales agronomia, dar ea nu m-a ales pe mine. După terminarea liceului, 
am dat admitere și am eșuat, însă am simțit o chemare către medicina veterinară și cred 
că sunt recunoscător chiar și în acest moment că mi s-a deschis ușa către un nou drum și 
printr-o oarecare minune, am ajuns să descopăr ceea ce îmi place și în ziua de azi. 

 Cum arată o zi din viața dumneavoastră?       
 La 8 dimineața, dacă nu intervine ceva urgent, începe o zi obișnuită de lucru și ar trebui 
să se finalizeze în jurul orei 16:00, însă e o regulă nescrisă să stau după program, acesta 
prelungindu-se cu două-trei ore.prelungindu-se cu două-trei ore. Apoi ajung acasă și încerc să socializez cât mai mult cu 
familia, cu fiul meu, cu soția. 

 Ce părere aveți despre adopție? V-ați deschide un adăpost?
 Adopția ar fi ideală. Sincer, nu mi-aș deschide un adăpost. Din punct de vedere fizic, 
nu cred că aș putea face față, fiindcă e în joc viața unor suflete. Acestea au nevoie de hra-
nă, apă, curățenie, deparazitare, tratamente și atenție. E o responsabilitate foarte mare pe 
care nu aș mai putea să mi-o asum.

  Ce părere aveți despre eutanasierea animalelor?      
 Sunt de acord în cazul ei, doar dacă animalul acela are nevoie, suferind o boală severă, 
ce nu are vreun leac și nu poate fi tratată. Cred că e necesară, doar dacă ajută animalul 
să scape de suferință, de durerile pe care le suportă și consecințele pe care le are asupra 
propriului său corp. 

 V-ați îndruma propriul copil către meseria asta?          
 Nu, deoarece această secție veterinară reprezintă un fel de ”cenușăreasă a medicinei”, 
iar dacă fiul meu vrea să urmeze o carieră în medicină, aceea să fie de medic uman, fiind-iar dacă fiul meu vrea să urmeze o carieră în medicină, aceea să fie de medic uman, fiind-
că proprietarului îi pasă mai mult atunci când suferă el decât când suferă animalul său de 
companie. Nu în toate cazurile, dar de cele mai multe ori un stăpân apelează la serviciile 
unui veterinar, atunci când animalul suferă deja, și nu îmi doresc ca și copilul meu să fie 
încercat de aceste sentimente.
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 Ce sfaturi aveți pentru viitorii veterinari?
 Îi sfătuiesc să fie siguri pe ceea ce aleg, fiindcă poate fi o meserie care oferă multă 
satisfacție, dar în același timp te consumi mult mental. În societate, tinerii absolvenți 
de medicină veterinară trebuie să își aducă aportul personal. Trebuie să fie hotărâți. E o 
meserie dificilă, nu e imposibilă. Doar prin muncă poți reuși să te perfecționezi și să 
atingi Everest-ul idealurilor tale.

(Petra &
Rareș Răileanu, Colegiul Național „Grigore Ghica”)
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#ÎnmormântareHighLevel
 Cred că toți ne amintim foarte bine că anul trecut s-au schimbat ușile din corpul A, mo-
tiv de bucurie pentru majoritatea elevilor. Totuși, nu pentru toți. Vestea că ușile vor fi 
schimbate a adus nori negri asupra clasei a XI-a B (a XII-a B anul acesta), care a decis 
să o conducă pe vechea lor tovarășă pe ultimul ei drum. Ușa a fost împodobită corespun-
zător situației, cu o bandă neagră și o cruce reprezentativă, iar o mică foaie albă purta 
următoarea inscripție:
                                                                                                           AICI zace
                                                RĂPOSATA UȘĂ
                                          RIP ? î. Hr. – 14 dec 2018
 Colectivul clasei a ieșit pe holul liceului pentru a participa la priveghi: multe lacrimi 
au curs și multe inimi au fost frânte, iar elevii și-au petrecut ultimele clipe alături de răpo-
sată, amintindu-și de clipele minunate petrecute împreună. Nu vor uita niciodată gaura 
ce permitea întârziatului la ore să vadă dacă profesorul e venit sau nu, izbiturile cu picio-
rul în ușă până aceasta se închidea și multe, prea multe altele, pentru care nu sunt destule rul în ușă până aceasta se închidea și multe, prea multe altele, pentru care nu sunt destule 
cuvinte spre a le descrie. Organizatorii au decis să facă o colectă prin fiecare clasă, pen-
tru a avea posibilitatea de a oferi celor prezenți la înmormântarea un ultim cadou: cornu-
lețe de la chioșc. 
 #ÎnmormântareaHighLevel va rămâne pentru totdeauna un moment de o mare valoare 
istorică pentru Liceul Regina Maria, și sunt sigur că această comemorare în scris va în-
tipări momentul în amintirea fiecărui elev. 

  Salve, UȘĂ! Ți-ai făcut datoria până la capăt, cu determinare și curaj!
 Fii tu un model pentru elevii ce vor trece peste pragurile unde ai stat și tu cândva!
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Trăiesc printre muritori
Și-mi curge lacrima pe-obraz
Când mă gândesc profund
La viața ce-o aveam.
Rabd și sper adesea
La ochii tai plăpânzi,
La vocea ta cea suava, La vocea ta cea suava, 
La părul tău cărunt. 

A mea ai fost, a mea rămâi 
Și-n viața anterioara 
Eram predestinati 
La cea mai buna soartă . 
Disper în agonie 
La cruda despLa cruda despărțire 
Când ai plecat agale 
In lumea de departe. 

Te rog, întoarce-te la mine! 
Sunt singur și nu-s bine, 
Gându-mi zboară doar la tine
Sunt mort pe dinăuntru 
ȘȘi sufăr în pustiu. 
Sunt chinuit sa zac, 
În putedrul sicriu. 

Sunt mort
            Chiriac Cristina
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Colectivul de redacție
 Da, după cum ați citit, noi, membrii clubului de jurnalism am reușit (finally!!!) să încro-
pim această revistă. Dar...care noi?

1. I  An e - las  X- A
2. Sie P l - las  X- A
3. C  Pe ț - las  X- E
4. Cz e  C n  - las  X- E
5. Foc 5. Foc Ten  - las  X- E
6. C ți Co n  - las  X- B
7. C  Frnesc - las  X- E
8. S i  Binc - las  X- E
9. P z  S  (S ) - las  X- E
10. T năuc R  - las  X- E (eit)
1. C n  D is - las  I- A
12. F z An r - las  I- E12. F z An r - las  I- E
13. V  A xn r - las  I- E
14. B la  D l (D n ) - las I- B (edact -șe)

 În colaborare cu alți elevi din liceu sau chiar de la alte licee din oraș și cu doamna 
profesoară Gabriela Bolohan, ne-am jucat de-a cuvintele și am scris câte ceva...Noi 
suntem încântați că ne citiți! Să ne citim și mai departe: noi pe voi, ca să avem ce scrie, 
iar voi pe noi, pentru c-am scris! 
  Urați-ne succes și la cât mai multe numere!

P.S.: Pentru orice colaborare, trimiteți un mail pe revistareginamaria@gmail.com



               „Jos pălăria, Regina Maria!” 

Între sute de licee, vechi de un secol sau mai noi
Unul este între toate cel mai bun din Dorohoi
Rând pe rând, de generații, mii de inimi care ard
Trec acest altar de suflet situat pe Bulevard.

Au ieșit de-a lungul vremii de aici doar oameni care
Cinste au făcut pe unde au umblat în lumea maCinste au făcut pe unde au umblat în lumea mare
Ca un templu al științei care a sădit în toate
Bucuria învățării și ideea că se poate!

Un liceu ce dă lumină și știință și speranță
Și pătruns de demnitate și monarhică prestanță
Un liceu ce din vechime reprezintă România
Școală între școli Regina, pentru ea, jos pălăria!

Dacă lumea e o școală și o școală este o lumeDacă lumea e o școală și o școală este o lume
Dacă toate acestea poartă,ca pe un stindard, un nume
Pentru că este Regina, pentru că este Maria
Pentru tine, școală mândră, să ne scoatem pălăria!

 Versuri – Sorin Poclitaru
 Muzică – Sebastian Ionel


