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Consiliul Județean Iași va semna memorandumuri de cooperare cu
Departamentul Educație al Provinciei Jilin și cu Jilin Animation
Institute
Miercuri, 10 aprilie, dl. Cristian ADOMNIȚEI, în calitate de
Președinte al Consiliului Județean Iași, va semna două memorandumuri de
cooperare, cu Departamentul Educație al Provinciei Jilin, respectiv cu Jilin
Animation Institute (JAI). Evenimentul a fost stabilit cu ocazia vizitei la Iași
a unei delegații din Provincia chineză parteneră Jilin. Delegația va fi condusă
de către dl. Lu LIANDA, Directorul Diviziei Cultură și Educație din cadrul
Comitetului Provincial Jilin al CPCPC (Conferința Politică Consultativă a
Poporului Chinez) și totodată Președintele Asociației Colegiilor și
Universităților. și dl. Zheng LIGUO, Directorul Consiliului de
Administrație, Institutul de Animație Jilin. „Timp de trei zile Iașul va fi
gazda unei foarte importante delegații din Republica Populară Chineză, mai
exact din Provincia Jilin. Periplul european al acestei delegații cuprinde
patru țări. România este prima țară vizitată, Iașul fiind singurul oraș din
România care are parte de o astfel de vizită. Datorită dimensiunii foarte
mari a business-ului operat de Jilin Animation Institute și a interesului pe
care l-am arătat în China în privința colaborării pe domeniul educației între
Județul Iași și Provincia Jilin, vor fi semnate patru acorduri de cooperare,
unul între Județul Iași și Departamentul de Educație al Provinciei Jilin și
Jilin Animation Institute, și alte trei, între Jilin Animation Institute și trei
universități din Iași. Sper din tot sufletul ca la întâlnirea de business pe care
această delegație o va avea la Palas cu cele mai importante de IT din Iași să
se creeze bazele încheierii de contracte între această companie și firmele

ieșene. Compania chineză este o companie de talie mondială, care atinge o
piață de desfacere mai puțin tangibilă companiilor din Iași”, a declarat dl.
Cristian ADOMNIȚEI.
Ulterior, reprezentanții JAI vor semna un memorandum de cooperare
cu Academia de Arte „George Enescu”. Tot miercuri, delegația provinciei
chineze se va întâlni și cu reprezentanții sectorului de IT&C. Întâlnirea va fi
derulată în comun de către Consiliul Județean Iași și Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară EURONEST și se adreseaza în principal viitorilor membri
ai clusterului regional inovativ de IT&C (cele mai importante firme de profil
din Iași). Peste 20 de companii au confirmat participarea la dialogul
programat a avea loc pe data de 10 aprilie, în intervalul orar 15:00-17:00, la
Sala Chopin din Complexul Palas. Discuțiile se vor axa pe identificarea unor
oportunități de colaborare în domeniul industriilor high-tech (industrii
creative - animație și jocuri), dezvoltarea de software în colaborare,
schimburi de specialiști din domeniu, promovarea produselor românești pe
piața din China etc.
Joi, 11 aprilie, reprezentanții JAI vor semna memorandumuri cu
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și cu Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi”.
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Program pentru vizita la Iași a delegației din provincia parteneră Jilin (R.P.Chineză)
(9-11 aprilie 2013)
Delegaţi:
1. Domnul Lu Lianda, Director Divizia Cultură și Educație, Comitetul Provincial Jilin
al CPCPC (Conferința Politică Consultativă a Poporului Chinez) & Președintele
Asociației Colegiilor și Universităților.
2. Domnul Zheng Liguo, Director al Consiliului de Administrație, Institutul de
Animație Jilin.
3. Domnul Pan Yongxing, Directorul Școlii Experimentale, Provincia Jilin.
4. Domnul Guan Jian, Director adjunct, Institutul de Animație Jilin.
5. Doamna Liu Fang, ghid.
6. Domnul Cristian Vrâncuța, interpret.
Program presă:
Ziua 1 – 09.04.2013
18:30
Sosirea delegației chineze pe Aeroportul Iași
Ziua 2 – 10.04.2013
09:10 – 10:30
Primire oficială, semnare MOUs, declarație de presă (Sala Verde)
10:30 – 10:40
Deplasare la Academia de Arte „George Enescu”
10:40 – 12:00
Primire și semnare Memorandum de Cooperare
15:00 - 17:00 Întâlnire cu reprezentanții companiilor din sectorul IT&C (Sala Chopin)
(oportunități de imagine) – Complexul PALAS
Ziua 3 – 11.04.2013
09:00 – 10:30
Primire oficială și semnare Memorandum de Cooperare - Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”
10:30 – 11:00
Deplasare la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
11:00 – 12:30
Primire oficială și semnare Memorandum de Cooperare
12:30 – 14:00
Vizită la Facultatea de Arte Vizuale și Design (Universitatea „George
Enescu)

Carte de vizitã:
Departamentul Educație al Provinciei Jilin

Departamentul Educație al Provinciei Jilin a fost înființat în 1945, ca parte
componentă a Guvernului Poporului din Provincia Jilin, și răspunde de activitatea
administrativă în domeniul educației la nivel de provincie. Include 19 birouri
funcționale.
Principalele responsabilități sunt:
1. Planificarea și elaborarea legislației, reglementărilor și politicilor obligatorii în
domeniul educației.
2. Coordonarea și controlul funcționării instituțiilor educaționale.
3. Elaborarea sistemului educațional, al standardelor curriculare și a materialelor didactice
pentru învățămîntul primar și secundar din provincia Jilin.
4. Coordonarea și supervizarea învățământului superior, a învățământului post-universitar,
a învățămîntului superior vocațional, a învățământului superior pentru adulți și a
educației continue în provincia Jilin.
5. Coordonarea și supervizarea calificării cadrelor didactice și a activității lor.
6. Planificarea și îndrumarea educației morale, a învățământului ideologic și politic, a
învățământului de apărare națională la toate nivelele de învățământ din provincia Jilin.
7. Elaborarea politicii de admitere și a planului de învățământ superior, precum și
organizarea examenelor de admitere.
8. Participarea la elaborarea politicilor de angajare a absolvenților de universități și
colegii.
9. Planificarea și îndrumarea activității didactice și a cercetării științifice de la toate
nivelele de învățământ.
10. Coordonarea și îndrumarea schimburilor și cooperării internaționale în domeniul
educației. Coordonarea studiilor studenților chinezi peste hotare și ale studenților
străini în provincia Jilin.
11. Alte diverse activități privind educația în provincia Jilin.

Document creat de:
Sanda Beatrice BITERE
consilier Compartiment Relații Internaționale

Carte de vizitã:
Școala Experimentală Provincială Jilin

Înființată în 1948, Școala Experimentală Provincială Jilin este una dintre cele mai
reprezentative instituții de învățământ liceal și academic în coordonarea Departamentului
Educație al Provinciei Jilin. Se întinde pe o suprafață de 100,000m2, suprafața construită
fiind de cca 80,000 m2. Dispune de 79 clase, cca 5,000 elevi și studenți, 248 angajați și
membri ai facultăților și 228 cadre didactice.
Caracteristici ale procesului de instruire
În decursul procesului de instruire și a practicii didactice, s-a format un spirit al școlii
de “sârguință, simț practic, căutarea adevărului și inovare”, un stil de predare caracterizat
de “asiduitate, gândire consecventă, o buna îndrumare și profunzime”, filozofia predării
find orientată spre dezvoltarea personală și responsabilitate pentru întreaga viață a
absolvenților, obiectivele procesului didactic fiind consolidarea educației și a cercetării
științifice, a bazei de cunoștințe, dezvoltarea gîndirii creative, cultivarea talentelor
inovative, dezvoltarea talentelor. Școala Experimentală Provincială Jilin a devenit un
model pentru sistemul educațional din Provincia Jilin, ca școală demonstrativă pentru
implementarea politicii educaționale a PCC și ca școală experimentală pentru reforma
educației și a predării.
Realizări ale procesului de învățământ
Rata înscrierii la examentul de admitere la liceu si la examenul de admitere la colegiu
se menține ca fiind cea mai ridicată din Provincia Jilin. Au fost obținute numeroase poziții
de top în ceea ce privește examenul de admintere la liceu și cel de admitere la colegiu.
Numeroși absolventi s-au înscris la universități renumite cum sunt Peking University,
Tsinghua University, etc.
Schimburile externe
În scopul consolidării schimburilor externe, al extinderii cooperării internaționale și a
cultivării talentelor pe plan internațional, Școala Experimentală Provincială Jilin continuă
să angajeze profesori străini pentru a perfecționa predarea în limba engleză. Derulează
schimburi amicale cu universități și licee din America, Canada, Australia, Japonia și multe
alte țări și cultivă relații strânse de cooperare cu sitemul educațional din Hong Kong,
Macao și Taiwan.
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Carte de vizitã: Institutul de Animaţie Jilin
Institutul de Animaţie Jilin a fost fondat în iunie 2000 şi a fost acreditat ca fiind un
“Colegiu Privat Independent de nivel Universitar” de cãtre Ministerul Educaţiei din China,
în septembrie 2008. În prezent, sunt doua campusuri, campusul principal din Changchun
(capitala provinciei Jilin) şi campusul regional localizat în districtul Shuangyangt.
Suprafaţa ocupatã de şcoalã este de peste 435,000 m², din care un total de 235,000 m²,
reprezintã suprafaţa construitã. Are peste 550 cadre didactice, 230 profesori strãini
vizitatori şi 10,300 studenţi. Pânã în 2015, când Shuangyang Campus va fi complet ocupat,
suprafaţa ocupatã şi suprafaţa construitã se vor mãri la 830,000 m², respectiv 450,000 m².
Investiţia totalã se va ridica la 3 miliarde Yuan RMB.
Institutul de Animaţie Jilin promoveazã motto-ul “Respect de sine, Auto-disciplinã,
Inovaţie şi Creativitate”. Militează pentru libertatea de expresie. Pentru a asigura
integritatea, apãrã libertatea academicã, întrebarea deschisã şi dezbaterea în interesul
educaţiei şi al dezvoltãrii personale şi profesionale. Având încredere în combinarea teoriei
academice cu practica, instituţia integreazã educaţia, cercetarea şi producţia industrialã pe
lângã orele de curs, pentru a cultiva şi stimula talentul creativ special pentru industrie.
Dupã mai mult de o decadã de activitate susţinutã focalizatã pe tehnologiile de vârf,
inovaţie şi creativitate artisiticã, Institutul de Animaţie Jilin a câştigat influenţã la nivel
naţional şi acum deţine cel mai înalt statut în industrie. În 2005, instituţia a fost
nominalizatã drept “Leagãnul Educaţiei şi Cercetãrii Naţionale în domeniul Animaţiei” şi
“Nr. 1 în Industria Naţionalã de Animaţie” de cãtre Administraţia de Stat pentru Radio,
Film şi Televiziune (SARFT), iar în 2009 a fost nominalizată a “Model Naţional pentru
Industria Culturalã” de cãtre Ministerul de Stat pentru Culturã.
În prezent, Institutul de Animaţie Jilin include şapte secţii: Şcoala de Animaţie &
Desene Animate, Şcoala de Jocuri, Şcoala de Design, Şcoala de Media, Şcoala de
Publicitate, Şcoala de Teatru, Film & Televiziune şi Şcoala de Management Cultural şi
Industrial. Studenţilor le sunt oferite 17 specializãri în domenii ca animaţia, arta media
digitalã, technologia media digitalã, tehnici de radiodifuziune & hosting, design industrial
şi artistic, design de teatru, film & televiziune etc. Beneficiind de un puternic sprijin
guvernamental şi având în vedere cererea largã de talente din industrie, atât pe plan intern,
cât şi internaţional, şcoala a fondat Jilin VIXO Animation Comics & Games Technology
Co., Ltd. în 2008. Aceastã companie în proprietatea şcolii a recrutat o echipa renumitã de
art directors, producãtori, specialişti în tehnologie şi artişti. Lucrând în strânsã colaborare
cu studenţii şi cadrele noastre didactice, aceştia s-au dovedit a fi o inestimabilã resursã
pentru dezvoltare.
Institutul de Animaţie Jilin şi-a extins constant ariile de cooperare. Are implementate
legãturi şi cooperãri cu universitãţi şi companii industriale din peste 20 ţãri. Au fost
organizate cu succes peste 10 Forumuri şi Expoziţii Internaţionale de Animaţie,
Comics-uri şi Jocuri. Institutul a participat, de asemenea, la importante expoziţii
internaţionale desfãşurate în China şi peste hotare, în ţãri ca SUA, Canada, Franţa,
Germania, Spania, Coreea şi Japonia etc., iar lucrãrile de animaţie, comics-uri, jocuri şi
design au câştigat multe premii naţionale şi internaţionale.
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Institutul de Animaţie Jilin se aflã în faţa unui nou început. Va intensifica reformele şi
reînnoirea în continuare a conceptelor de funcţionare a şcolii, în conformitate cu
obiectivele generale pentru dezvoltarea educaţiei şi a industriei culturale ale “celui de-al
12-lea plan naţional cincinal”. Se depun mari eforturi pentru a face Institutul de Animaţie
Jilin un renumit institut de arte de primã clasã, de nivel naţional şi internaţional, precum şi
pentru a contribui la crearea unui brand naţional de animaţie şi la dezvoltarea industriei
naţionale de animaţie & comics-uri.
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Carte de vizitã:
Jilin VIXO Animation, Comics & Games Technology Co., Ltd.
Compania Jilin VIXO Animation, Comics & Games Technology Co., Ltd. împreunã cu
cele patru divizii filiale - Animaţie, Jocuri, Network şi Noi Media - au fost înfiinţate în
2008 în efortul de a integra studiul, cercetarea şi producţia industrialã în cadrul Institutului
de Animaţie Jilin. Bazându-se pe resursele umane puternice, o bogatã bazã de date şi
materiale creative şi tehnologia de cercetare de vârf ale Institutului de Animaţie Jilin,
compania înregistreazã în prezent o dezvoltare riguroasã şi rapidã.
Filiala de Animaţie a Jilin VIXO este în prezent localizatã în Changchun, în timp ce
filialele de Network şi Jocuri sunt localizate în Beijing şi Shanghai. Având un personal de
peste 1,000 angajaţi, Jilin VIXO a produs peste 3,000 minute de animaţie originalã, doua
filme 3D de 90-minute, cinci filme speciale 4D pentru ecran circular şi şase operaţiuni de
jocuri online.
Scopul de afaceri al Jilin VIXO include producţia, distribuţia, managementul,
autorizarea de jocuri şi animaţie, dezvoltare şi management de web. Compania deţine
peste 600 renumiţi directori, art supervisors, specialişti tehnici, development supervisors şi
manageri din ţarã şi din strãinãtate. Compania a avansat în tehnicile creative ale animaţiei
2D şi ale animaţiei 3D, precum şi ale combinaţiei de animaţie 2D şi 3D. De asemenea,
compania posedã tehnica dezvoltãrii de filme speciale, motoare de jocuri, platforme pentru
telefoane mobile 3G şi a realizãrii de efecte artistice animate prin expresie tehnicã de înalt
nivel.
În 2010, Jilin VIXO a fost nominalizatã ca “Unitate Demonstrativã Naţionalã a
Industriei Culturale” de cãtre Ministerul de Stat pentru Culturã. În 2011, Jilin VIXO şi
Institutul de Animaţie Jilin au preluat împreunã proiectul Provinciei Jilin “Animaţie –
Tehnologii Cheie – Integrare – Industrializare”.
Jilin VIXO a creat numeroase produse originale de animaţie şi jocuri incluzând: “No.1
Happy Street” difuzat pe CCTV; filmul animat 4D de lung-metraj “The seed” prezentat în
numeroase parcuri tematice naţionale; un film 4D pentru ecran circular “Folks”, care a fost
difuzat in timpul Expozitiilor Shanghai în pavilionul Jilin; un serial TV de desene animate
cu 104 episoade, de lung-metraj, “Changbai Mountain Spirit”. Urmãtorul film special 4D
“Frog Kingdom” va fi distribuit pe piaţa mondialã în primãvara anului 2013. Jocul original
3D de scarã largã Multiplayer Online Role-Playing “Qian Kun online” şi jocul web “Big
Little World” vor fi lansate curând. Recent a fost lansat online un website de animaţie
“Comicyu”. În prezent, compania şi-a extins activitatea în industria telefoanelor mobile,
producand jocuri şi animaţie pentru telefoanele mobile.
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Bazându-se pe concepte de management modern şi design inovativ, precum şi pe
cererea de îmbunãtãţire a calitãţii muncii, beneficiind de sprijin de la diferite niveluri ale
guvernului chinez, Jilin VIXO Animation, Comics & Games Technology Co., Ltd va
continua sã lupte pentru succes, valorificarea inovaţiei şi a creativitãţii şi sã promoveze
cultura tradiţionalã chinezã. Compania va combina avantajele tehnologiei, artei şi
marketingului şi va continua sã construiascã un brand renumit în domeniul culturii creative
şi sã formeze cel mai distins şi complet circuit industrial de animaţie, jocuri şi multimedia.
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