
Ambasadorul Chinei în vizit  la Consiliul Jude ean Maramure

 Ast zi la Consiliul Jude ean Maramure  a avut  loc o întâlnire oficial
dintre Ambasadorul Extraordinar i Plenipoten iar al Republicii Chineze din
România, domnul Liu Zengwen i domnul C lin Matei, vicepre edintele
consiliului jude ean i Prefectul Jude ului Maramure , domnul Sandu Pocol.
Excelen a Sa, a dat curs invita iei f cute de Consiliului Jude ean Maramure ,
Facultatea de Litere din cadrul Universit ii de Nord i Asocia ia de Prietenie
România-China.

Prefectul jude ului i vicepre edintele C lin Matei i-au transmis ur rile de
bun venit i salutul pre edintelui Mircea Man, care nu a putut fi prezent la
discu ii. De asemenea, reprezentan ii Maramure ului i-au prezentat
ambasadorului o imagine cât mai aproape de realitate a jude ului nostru,
atrac iile, programele de dezvoltat, dar i problemele cu care confrunt .

 „Suntem o zon  cu un poten ial turistic foarte ridicat, grija noastr i a
guvernului este s  ne ax m pe infrastructur . Institu ia pe care o reprezint este
principala surs  de bani a jude ului, prin noi se deruleaz  o serie de proiecte pe
infrastructur i nu numai. Noi suntem dispu i la o colaborare cu ara dvs pe
absolut orice linie, economic  sau cultural . Maramure ul are un poten ial
cultural enorm, fiind una dintre zonele României care î i p streaz  foarte bine
tradi ia de sute de ani. Sunt convins c  ve i r mâne cu impresii pl cute i cred

 vizita dvs. va l sa urm ri pozitive i ve i fi un deschiz tor de drumuri pe
absolut orice canal, pe care dvs. îl dori i cu jude ul nostru”,  a declarat C lin
Matei.

 Excelen a Sa, Domnul Liu Zengwen: „Despre Maramure tiu c  este
foarte renumit în minereu, în resurse naturale, cultur , autenticitate i
civiliza ie, v  cunosc costumele tradi ionale. E nemaipomenit în compara ie cu
alte zone. La fel i resursele turistice sunt foarte bogate. Am venit aici la un
eveniment care marcheaz  înfiin area Filialei de Prietenie Româno-Chinez i
sunt convins c  profitându-se de aceast  ocazie, putem dezvolta rela iile
economice, culturale cu unele localit i din ara noastr . Putem înt ri i alte
domenii. Dorim s  fim deschiz tori de drum pentru diversificarea rela iilor i
din alte domenii.  Cred c  avem multe de f cut.”

 Din delega ia Ambasadei Republicii Populare Chineze au mai f cut parte,
pe lâng  ambasador, i so ia acestuia, doamna Yao Xiaoten, domnul Zhao
Jianyu – Ata at de pres  al Ambasadei Chinei, domnul Chen Jin – Corespondent
Agen ia de pres  „China Nou ”, doamna Lin Huifen, Corespondent Agen ia de
pres  „China Nou ”, domnul dr. în economie Florea Dumitrescu, domnul Ion
Dobric  – Secretar General al Asocia iei de Prietenie Româno-Chineze.



Partea român  a fost reprezentat , pe lâng  prefect i domnul
vicepre edinte, de domnul subprefect Dorin Buda i de domnul prof. univ. dr.
Petru Dunca, decanul Facult ii de Litere din cadrul Universit ii de Nord Baia
Mare.
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