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Consiliul Județean Iași a semnat memorandumuri de colaborare cu
Divizia Cultură, Învățământ și Sănătate a Provinciei Jilin și cu Jilin
Animation Institute

Președintele Consiliului Județean Iași, dl. Cristian ADOMNIȚEI, și
Directorul Diviziei Cultură, Învățământ și Sănătate din cadrul Comitetului
Provincial Jilin al Conferinței Politice Consultative a Poporului Chinez, dl.
Lu LIANDA, au semnat astăzi un memorandum de cooperare între
instituțiile pe care le reprezintă. Tot astăzi, Președintele Consiliului Județean
a semnat un memorandum de cooperare și cu Directorul Consiliului de
Administrație al Institutului de Animație Jilin, dl. Zheng LIGUO. „Județul
Iași are marea bucurie și onoare să aibă parte de vizita unei delegații foarte
importante din Provincia chineză Jilin, cu care Județul Iași este înfrățit. Am
semnat memorandumuri de cooperare cu cele două entități, acestea fiind
practic dezvoltarea relațiilor cu această importantă provincie din China, cu
care avem relații de colaborare de aproximativ 20 de ani. În afara relațiilor
pe care le are Consiliul Județean, vrem să dezvoltăm relațiile dintre
universitățile ieșene și universitățile din Jilin, pentru a face schimburi de
studenți și profesori, și totodată relațiile dintre firmele de IT din Iași și Jilin
Animation Institute, una din marile companii de IT din China”, a declarat dl.
Cristian ADOMNIȚEI.

Delegația chineză s-a declarat extrem de încântat de primirea de care a
avut parte, coordonatorul acesteia, dl. Lu LIANDA, fiind optimist și în ceea
ce privește posibilele colaborări și în alte domenii de activitate. „Sunt foarte
fericit de colaborarea dintre cele două țări, China și România, dar și dintre
cele două orașe, Iași și Changchun. Sper să urmeze cât mai multe vizite în
România. Suntem foarte încântați și de faptul că vom colabora și pe partea
de IT cu Iașul. Memorandumurile semnate sper să aducă un viitor mult mai
promițător pentru cele două orașe”, a afirmat dl. Lu LUANDA. Ulterior,
reprezentanții JAI au semnat un memorandum de cooperare cu Academia de
Arte „George Enescu”.
Tot astăzi, 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 adresează 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 între orele 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”.

