COMUNICAT DE PRESĂ
Întâlniri ale autorităţilor din Judeţul Călăraşi cu E.S. Huo YUZHEN,
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al R.P. Chineze în România
La invitaţia Casei (de prietenie) româno-chineze, prefectul George IACOB a luat parte
la primirea în judeţul Călăraşi a Excelenţei Sale Huo YUZHEN, Ambasador Extraordinar şi
Plenipotenţiar al R.P. Chineze în România. Prefectul a fost însoţit de consilierul primului
ministru, Costin MIHALACHE, fost consul al României la Beijing.
Prima întâlnire s-a desfăşurat la
Consiliul

Local

Municipal

Olteniţa,

în

dimineaţa zilei de 21 februarie, unde
ambasadorului Republicii Populare Chineze
în

România

şi

delegaţia

formată

din

reprezentanţi ai Ambasadei şi ai Camerei
de

Comerţ

România-China,

au

fost

întâmpinaţi de autorităţile locale, în frunte
cu prefectul George IACOB. După mesajul
de salut, acesta a înmânat înalţilor oaspeţi
materiale de prezentare geografică, istorică, economică şi culturală a judeţului.
Excelenţa Sa, doamna Huo Yuzhen, a fost condusă apoi de către primarul
municipiului, Petre ŢONE, în sala de şedinţe a Consiliului Local, unde a avut loc o întâlnire
de lucru cu reprezentanţi ai administraţiei locale şi ai mediului de afaceri. Partea română şi-a
exprimat deschiderea pentru investiţii străine directe, în multiple domenii de activitate.
Diplomatul chinez a declarat că există interes al mediului de afaceri din China faţă de
agricultură (floarea soarelui) şi energetică (producţia de energie în parcuri fotovoltaice),
precum şi că va depune eforturi pentru ridicarea colaborării economice între România şi
China la un nivel cât mai ridicat.
Agenda de lucru a vizitei oficialului chinez în Călăraşi a continuat, în ziua de 22
februarie, cu vizite la fabrici reprezentative pentru economia judeţului (ALDIS, SIAD etc.),
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după o întâlnire cu preşedintele consiliului judeţean, Răducu FILIPESCU, primarul Daniel
DRĂGULIN, delegaţia Casei Româno-Chineze, condusă de consilierul judeţean Nicolae
DRAGU, şi o binevenită vizită la Muzeul Dunării de Jos.
Concluziile vizitei Excelenţei Sale la Călăraşi sunt încurajatoare, doamna Ambasador
exprimându-şi speranţa că în viitorul apropiat se vor stabili legături concrete, reciproc
avantajoase, între mediul de afaceri chinez şi cel român.
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