CONSILIUL JUDEȚEAN SUCEAVA
Serviciul diasporă și parteneriate externe

Provincia Guizhou din Republica Populară Chineză
Cele mai importante acțiuni realizate în comun, de la semnarea parteneriatului între județul
Suceava și provincia Guizhou din Republica Populară Chineză, au fost după cum urmează:
La începutul anului 2006, în timpul vizitei în judeţul Suceava a ambasadorului
Republicii Populare Chineze s-a discutat pentru prima oară etapele procesului de înfrăţire
între cele două unități administrativ-teritoriale, identificându-se cu această ocazie punctele
care trebuie întreprinse pe termen scurt, mediu şi lung.
- 17 – 21 octombrie 2006, o delegație a Consiliului Judeţean Suceava a efectuat o
vizită în provincia Guizhou din China.
Vizita a avut drept scop identificarea unor domenii de interes comun între judeţul
Suceava şi provincia chineză, în vederea semnării unui acord de parteneriat, cu beneficii
pentru ambele regiuni.
În decursul vizitei în Guizhou s-au purtat discuţii cu reprezentanţi ai administraţiei
provinciei, directori ai direcţiilor de promovare a investiţiilor, silvicultură, turism şi
cooperare economică, precum şi cu oameni de afaceri şi directori ai unor unităţi economice.
Concluziile care s-au desprins în cadrul întrevederilor avute pe parcursul vizitei au
fost:
- necesitatea iniţierii unei promovări reciproce a celor două unităţi administrativ
teritoriale, pentru că lipseau informaţiile de interes general;
- efectuarea unei vizite a unei delegaţii a provinciei Guizhou în judeţul Suceava, cu
participarea unor reprezentanţi ai departamentelor silvicultură şi turism;
- semnarea unui acord de colaborare între Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava
şi Universitatea din Duiun;
- stabilirea de contacte între instituţii şi organizaţii similare, pentru a crea cadrul de
dezvoltare a activităţilor ulterioare.
- 14-17 septembrie 2007 județul Suceava a primit vizita unei delegații din Provincia
Guizhou.
- 3 iulie 2009 - semnarea Acordului de cooperare între Consiliul Judeţean Suceava şi
Provincia Guizhou China, cu ocazia vizitei delegaţiei chineze la Suceava. În cadrul întâlnirii
între preşedintele Consiliului Judeţean Suceava şi vice-guvernatorul provinciei Guizhou, sau discutat o serie de proiecte de interes comun, pe diferite teme, respectiv mediu, turism,
agricultură, industria uşoară şi industria materialelor neferoase.

