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Pentru al doilea an consecutiv, conf. univ. dr. ec. Ovidiu-Aurel 

Ghiuță, cadru didactic al Universității „Ștefan cel Mare” din 

Suceava (USV), a fost coordonatorul Comitetului de selecție 

pentru „Prix jeune entrepreneur(e) francophone 2018” (Premiul 

pentru tânărul/a antreprenor/antereprenoare francofon/ă 2018). 

Premiile, organizate pe două categorii, femei și bărbați, vor fi 

acordate la Erevan, pe 10 octombrie, cu ocazia celui de-al 

XVII-lea Sommet al Francofoniei. Marele premiu la fiecare 

dintre cele două secțiuni, pe lângă valoarea de capital de 

imagine pentru fiecare câștigător, conține și suma de 10.000 de 

euro. 

În perioada 1 august – 14 septembrie 2018, conf. univ. dr. ec. 

Ovidiu-Aurel Ghiuță a fost coordonator al Comitetului de 

selecție pentru acest premiu, participând, în luna septembrie, la 

Paris, la sediul OIF, la reuniunea Juriului de concurs pentru 

desemnarea câștigătorilor. 

Ovidiu Ghiuță ne-a declarat: „consider că cea de-a doua ediție 

«Tânărul antreprenor francofon» a fost un real succes, marcat 

prin triplarea numărului de candidaturi față de prima ediție, dar 

și prin realizările existente în dosarele de concurs. Au fost 

evaluate aproximativ 350 de candidaturi ale tinerilor care fac 



parte din țări membre ale OIF. A fost onorant pentru mine să 

coordonez Comitetul de selecție, din care au făcut parte experți 

din Canada, Franța și Senegal. În evaluare, pe lângă indicatori 

economici, am luat în considerare viziunea antreprenorului, 

stretegia de gestiune aplicată, gradul de inovare, contribuțiile la 

economia verde și responsabilitatea socială ”. 

Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), în parteneriat 

cu Guvernul din Nouveau Brunswick (Canada), Conferinţa 

miniştrilor tineretului şi sportului din ţările francofone și cu 

participarea Ernst & Young, a organizat a doua ediție a acestei 

competiții. 

Ovidiu Ghiuță, doctor în științele gestiunii al Université de 

Rouen (Franța, 2011), are o colaborare de mai mult timp cu 

OIF, care, de-a lungul anilor, a presupus implicarea sa ca: 

expert și membru al juriului în cadrul competiției 

antreprenoriale regionale „Jeunesse et emplois verts”(Tulcea, 

2018), coordonator și copreședinte de juriu al competiției 

antreprenoriale la al 3-lea Forum Internaţional Francofon: 

„Jeunesse et emplois verts”(Moncton, Canada, 2016), trainer 

antreprenoriat (Sofia, 2013), reprezentant al tinerilor din Europa 

centrală și de Răsărit la al XIII-lea Sommet al Francofoniei 

pentru întâlnirea cu Secretarul General al Francofoniei, 

Excelența Sa Abdou Diouf (Montreux, Elveția, 2010). 

Organizația Internațională a Francofoniei reunește, în prezent, 

84 de state sau guverne de pe cinci continente: 54 membre cu 

drepturi depline, 4 cu statutul de membru asociat și 26 de state 

ce au statut de observator. România este stat membru cu 

drepturi depline din 1993. În 2006 a avut loc, la București, al 



XI-lea Sommet al Francofoniei, iar în perioada 1-2 noiembrie 

2017, la București, s-a desfășurat Conferința Femeilor 

Francofone. 
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Fostul ministru al Educației, Valentin Popa, rectorul 

Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a vorbit pentru 

Subiectul Zilei despre mandatul de opt luni de ministru 

„A fost o perioadă aproape terorizantă pentru că munceam 14-

16 ore pe zi și am constatat cât este de greu să produci un act 

normativ”, a declarat Valentin Popa. 

El a spus că în prima zi după ce nu a mai fost ministru a plecat 

spre locuința sa din București pe la ora 17:00 și a constatat că 

este pentru prima dată când vede acest traseu pe lumină. 

Valentin Popa a mai recunoscut că mandatul său a fost afectat 

de linșajul mediatic la care a fost supus. 

„Această perioadă a fost, practic, din punct de vedere al mass 

media un adevărat linșaj mediatic. Am putut să fac față și 

acestui linșaj mediatic. Nu au fost scoase în evidență decât 

părțile negative și niciodată părțile pozitive. Dintr-o conferință 

de presă de 80 de minute se extrăgeau câteva secunde unde se 

regăsea un dezacord. Și nu o dată, ci de mai multe ori am văzut 

acest lucru. Foarte rar au fost prezentate realizările și sunt 

câteva realizări în premieră pentru minister”, a spus Popa. 

El a arătat că va pune la dispoziția mass media sucevene 

rezultatele mandatului său de ministru. 

„Mă vor întreba toți ce ai făcut că nu s-a văzut mare lucru? Cei 

care au urmărit, au văzut, cei care sunt în sistem au simțit”, a 



spus fostul ministru. 

El a infirmat că va exista o vulnerabiltate pentru USV după ce a 

fost ministru. 

„Eu nu m-am certat cu niciun rector din țară. Au avut un fel de 

polemică în mass-media, dar nu cred că am cu rectorii 

respectivi vreo problemă și nu cred că va veni un ministru care 

să ia la ochi Universitatea din Suceava. Eu nu am oferit niște 

facilități deosebite USV. Universitatea noastră și-a câștigat tot 

ce are pe meritele comunității academice sucevene”, a spus 

Popa. 

Fostul ministru a recunoscut că, din păcate nu a reușit să ducă 

multe probleme până la capăt chiar dacă a finalizat o bună parte 

dintre ele. 

„Foarte important este că tot din ceea ce am promis Consiliului 

Național al Rectorilor am implementat sau cel puțin le-am dus 

pe un anumit făgaș. Sunt lucruri care nu pot fi făcute în opt luni, 

cum ar fi evaluarea școlilor doctorale sau clasificarea 

universităților, dar am făcut pași semnificativi în demararea 

acestui proces”, a spus Valentin Popa. 

Despre plecarea sa din funcție prin demisie și speculațiile că 

PSD ar fi făcut o înțelegere cu UDMR pentru a abroga 

ordonanța privind învățământul în limba română în școlile cu 

predare în limba maternă pentru o participare a comunității 

maghiare la referendum, Valentin Popa a spus că nu are 

cunoștință de așa ceva. 

„Nu știu despre ce troc s-a făcut. Mie personal nu mi-a cerut 

nimeni demisia. Liderul UDMR a solicitat remanierea mea. Am 



înțeles să se blochează Parlamentul și coaliția dacă nu se adoptă 

o OUG de abrogare în Guvern”, a spus Popa. 

El este convins însă că ordonanța respectivă era absolut 

necesară și utilă românilor, elevilor din clasele care învață în 

limbile minorităților naționale. 
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Sâmbătă, în etapa a treia a Diviziei A la handbal masculin, 

echipa a doua a Universității Suceava a primit vizita liderului la 

zi în serie și principala favorită la promovarea în Liga 

Națională, CSM Vaslui. Echipa pregătită de Ioan Tcaciuc a 

cedat în fața vasluienilor conduși de pe bancă de fostul jucător 

și antrenor al Sucevei, Leonard Bibirig, scor 19 – 33. Așa cum 

se așteptau, cei de la CSU II Suceava au avut un meci foarte 

greu, în fața unei echipe cu experiență și jucători ce-au evoluat 

mulți ani în Liga Națională, inclusiv în sezonul ce a trecut. 

Universitarii au condus doar la începutul partidei, dar mai apoi 

n-au mai găsit soluții în fața unei apărări experimentate și mult 

mai puternice, iar la pauză, CSM Vaslui avea un avans de șase 

goluri, 18 – 12, pe care și l-a mărit în repriza secundă. 

„Este greu să te lupți cu o echipă de Liga Națională, în 

condițiile în care am avut în lot cinci jucători de 16 ani. 

Experiența a fost de partea oaspeților, care în sezonul trecut s-

au retras din motive financiare, dar și-au păstrat aproape tot 

lotul. Noi mai avem mult de muncă și primul examen îl vom 

avea vineri, la Botoșani”, a explicat antrenorul sucevean, Ioan 

Tcaciuc. 

În partida cu Vaslui, pentru echipa a doua a Universității 



Suceava au marcat: Pintilei (1 gol), Lazurcă (3), Oancea (2), 

Behenariu (1), Lupu (2), Cozorici (3), Rușu (1) și Alupoaie (6). 

În aceeași etapă cu numărul III, CSU Galați – CSM Bacău 25 – 

24, iar CSM Botoșani – CSU CNOT Brașov 26 – 29. 

Vineri, în etapa a patra din primul tur al Diviziei A, CSU II 

Suceava va evolua pe terenul celor de la CSM Botoșani, de la 

ora 17.30.  

 


