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Continuam cu cel de-al doilea articol pe tema tinerilor de succes care au pornit din Sighet.
Reamintim ca primul articol a fost despre Celia Trifoi, atleta la clubul Dinamo Bucuresti despre
care puteti citi mai multe aici. Acum plecam din Sighet pentru a-l urma pe Stefan Berci, in
Scotia, acolo unde la doar 24 de ani, inca neimpliniti, a ajuns sa lucreze in televiziune si sa fie
responsabil de imaginea mai multor companii si firme din Scotia.
1. Cine esti si cu ce te ocupi in momentul de fata?
Stefan:
Sunt Stefan Berci, jurnalist si PR. De 8 luni lucrez in Scotia pentru o firma de PR si advertisig si
sunt responsabil de imaginea mai multor companii si firme printre care si Consulatul Romanesc
din Edinburgh.
2.Unde ai absolvit liceul si povesteste-ne o intamplare din liceu care ti este cea mai
draga.
Stefan
: Am absolvit Liceul Pedagogic (Liceul Regele Ferdinand) Clasa 2006 Filologie, diriginte
Brandusa Oanta. Eram unul din "capul rautatilor" in clasa mea. Am multe amintiri dragi si este
greu sa nominalizez una. Am fost un colectiv unit si vesel, plus ca invatam pe rupte.
3.Care a fost materia preferata?In momentul de fata folosesti informatiile pe care le ai
obtinut in liceu la materia preferata, in job ul tau?
Stefan:
Am avut mai multe materii preferate: Latina, Literatura, Engleza, Istoria, Filozofia si Psihologia.
Bagajul de informatii acumulat in liceu imi este mereu de folos. Engleza, Literatura si Latina au
facut din mine un adevarat lingvist, componenta de baza a unui jurnalist.
4.Cine te a ajutat sa ajungi unde te afli acum?
Stefan:
Nu cred ca m-a ajutat cineva in mod direct. Oricum, Constantin Trofin a fost omul care a crezut
in mine si in calitatile mele de jurnalist. El m-a propus pentru prima data pentru un post de
prezentator tv. In viata, nu trebuie sa primesti mai mult decat sfaturi, de la cineva, eventual
....oportunitate.
5.Care sunt realizarile tale pana in momentul de fata?
Stefan:
Realizarile mele nu sunt uriase pentru omenire, insa sunt mari pentru mine. Am avut trei
emisiuni de televiziune la Cluj, la postul regional NCN, iar acum lucrez intr-un mediu profesional
intr-o tara vest europeana.
6. Daca ai stii ca ideea ta ar fi pusa in practica si ar exista fonduri suficiente in Sighetu
Marmatiei, ce ai schimba (indiferent daca e vorba de arhitectura, viata sociala sau
culturala a cetatenilor)?
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Stefan:
Ce as schimba in Sighet? In primul rand as schimba mentalitatea si obiceiurile oamenilor prin
orice mijloace. O societate se schimba prin indeii si perceptie. Schimband mentalitatea
oamenilor poti schimba fata intregului oras. De exemplu : curatenia sau voluntariatul.
7.Ce sfat ai da pentru a obtine succesul in cariera, tinerilor?
Stefan:
Sfatul meu pentru tineri este sa invete si sa se pregateasca intens pentru viata si cariera. Daca
au un vis, sa cautea calea cea mai buna pentru al indeplini si sa nu se opreasca niciodata.
8.Care sunt planurile tale de viitor?
Stefan:
Am multe planuri de viitor. Regatul Unit este plin de oportunitati, iar un job in TV este nivelul
urmator.
9. Intentionezi sa te intorci in Sighet?
Stefan:
Intentionez sa ma intorc in Sighet.....in vizita. Este un orasel de provincie, care spre
surprinderea mea, nu a stagnat in ultimii ani. Este un loc drag mie si am un sentiment aparte
fata de acest loc unde am inceput sa devin om.
Iti multumim.
Octombrie 2011
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