Maria Bercea se ghideazăDupă modelul
Băsescu

În politică
INTERVIU. După o viațăîntreagădedicatăînvățământului, Maria Bercea a considerat că
este momentul sătreacă la o altăetapă din viața ei. Astfel, ea s-a implicat activ în
viața politică și anul trecut, în urma alegerilor locale, a fost aleasăconsilier
local, pe lista PD-L. Maria Bercea este membru democrat – liberal de peste 8 ani de
zile și spune că modelul său politic este președintele României, Traian Băsescu. De
curând, pedelista a fost nominalizatăde colegii săi pentru a ocupa funcția de director
al Regiei Autonome – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAPPS). fără
îndoială, perseverența, loialitatea, spiritul de echipă, capacitatea managerialăși
întreaga sa activitate o recomandăpentru a ocupa această funcție.
Rep.: Ați fost manager al Școlii „Anton Pann” din Rm. Vâlcea. Ce realizări ați avut în
această funcție?
Maria Bercea: Multe… În primul rând, Școala GeneralăNr. 9 a devenit Școala „Anton
Pann”. Eu i-am dat acest nume și așa se va numi întru eternitate. Am schimbat fața
școlii, pentru că elevii meritau săînvețe într-o școalăoccidentală, cum îmi place mie
să-i spun. Interioarele, laboratoarele, cabinetele au fost modernizate și pe lângă ele
am creat altele noi, cum ar fi cabinetul de integrare Europeană , laboratorul ECO,

laboratorul de informatică , cabinetul de picturăși multe altele. O altărealizare este
sala de sport, cea mai mare din județ, unde au loc competiții sportive inter-județene
și naționale. Pentru elevii cu grade diferite de obezitate, dar și pentru cadrele
didactice, am înființat o salăde fitness, unde ei pot merge oricând. Am înscris școala
în parteneriate municipale, județene, naționale și internaționale. Cred că
merităenunțate măcar parteneriatele internaționale „Eco – Școala” și „Săînvățăm despre
pădure”. Am organizat conferințe naționale, unde am dezbătut situația elevilor ai că
ror părinți sunt plecați în străinătate și am găsit soluții pentru ca ei să simtă că
au pe cineva aproape de ei care îi iubește. În fine, sunt multe de spus despre ceea ce
am reușit săfac ca manager al acestei unități de învățământ, dar măopresc aici pentru
că Școala „Anton Pann” cu realizările sale stăsăînfrunte timpurile.
Rep.: Acum sunteți consilier local la primul mandat. Cum apreciați activitatea din
Consiliul Local Rm. Vâlcea?
M.B.: Pentru mine calitatea de consilier local este o adevăratăprovocare. De ce? Dacă
până acum, timp de 33 de ani m-am ocupat strict de problemele legate de învățământ și
de rezultatele elevilor mei, iatăa venit momentul săfiu acolo unde se iau decizii
importante pentru urbea noastră, pentru râmniceni. Pe această cale, vreau săle
transmit foștilor mei elevi, părinților acestora și nu numai că așa cum am fost
alături de ei de-a lungul timpului, tot așa acum, ca și consilier local, voi fi
alături de ei săle fie mai bine. Voi veghea împreunăcu colegii mei și cu primarul
Mircea Gutău ca deciziile luate săfie cele mai bune și, evident, drepte.
Rep.: Cum apreciați activitatea actualului Guvern și ce miniștri credeți că sunt mai
activi?
M.B.: În opinia mea, Guvernul Boc va fi de departe cel mai bun guvern din 1989
încoace. Toți miniștri, atât din PD-L, cât și din PSD, sunt oameni pregătiți și
puternici, dar care au o misiune destul de grea, dacă ne gândim la criza economică ,
coroboratăcu deficitul bugetar de 5,7% lăsat de guvernarea trecută, plus 2 miliarde
plăți neachitate la anumite societăți comerciale. Cu toate acestea, eu cred că vor
face o treabăbunăși vor reuși săscoatățara din criză. Cât privește miniștri care sunt
de departe cei mai activi, pot spune că Elena Udrea și Ionuț Bazac au demonstrat de la
bun început că sunt puși pe treabăși vor săschimbe ceva în România. Dacă până acum
toți susțineau numai declarativ că turismul este o adevăratăoportunitate de dezvoltare
pentru noi, iatăcă a venit momentul ca cineva săfacă ca acest lucru sădevinărealitate.
Elena Udrea are toate pârghiile, dar și dorința ca turismul din România sădevinăo
coordonatăde dezvoltare.
Rep.: Ați spus într-o emisiune televizatăcă modelul dumneavoastrăpolitic este Traian
Băsescu. De ce?
M.B.: Într-adevăr, așa am spus. Pentru că în accepțiunea mea este un simbol al
dăruirii pentru oameni. Este o personalitate puternică , complexă, profundăși un om

extrem de activ. Noi avem nevoie de un președinte că ruia să-i pese de problemele cu
care se confruntă poporul său și asta se vede din plin. Chiar dacă la anumite
emisiuni, moderatorii conduc discuțiile astfel încât săinoculeze oamenilor că
principalul vinovat de ce se petrece rău în țară este președintele Traian Băsescu,
noi, românii, înțelegem clar că este vorba doar de o manipulare a maselor, iar mesajul
lor este unul fals. Încă de la începutul mandatului său, Traian Băsescu a promis că va
fi un președinte jucă tor, fapt ce s-a și întâmplat, el participând activ la viața
politică a țării. Este normal ca noi, românii, să-i acordăm încredere în continuare
întrucât a făcut dovada competenței sale, fiind adevărat lider politic. Este evident
că nimeni nu-l poate înlocui în momentul de Față .
Rep.: Sunteți membru PD-L și recent ați fost nominalizatăpentru a ocupa funcția de
director al RAPPS. Credeți că veți face Față acestei noi provocă ri?
M.B.: Sigur că voi face Față . Capacitățile mele manageriale sunt cunoscute. Fiți
sigurăcă dacă PD-L mi-a dat girul săconduc RAPPS-ul, acest lucru s-a făcut în urma
unei evaluări. Sunt membru PD-L de peste 8 ani, perioadă în care, spun eu, am fost
deosebit de activă. Sunt vicepreședinte PD-L pe probleme de învățământ și culturăla
municipiu, vicepreședinte al organizației femeilor pe județ, precum și membru al
Biroului Permanent Local al PD-L Rm. Vâlcea. Despre activitatea mea în toate
campaniile electorale care au avut loc cred că nu mai are rost săvorbesc, pentru că
toată lumea o cunoaște.

