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 Miercuri, 24 august 2016, președintele ASAS, prof. Gheorghe Sin, a primit vizita 

unei delegații de specialiști din cadrul Departamentului de Stat pentru Afaceri referitoare 

la Experții Străini din R.P. Chineză (SAFEA), condusă de dl. Sun Zhaohua, 

administrator adjunct. Din delegație au mai făcut parte dl. LiuYuhua, Director, dl. 

YuanXudong, Director al Serviciului pentru Experți în Economie și Tehnologie și dl. 

GengPeng, din cadrul aceluiași serviciu. De asemenea, la discuții au luat parte și 

reprezentanți ai Ambasadei R.P. Chineze în România, respectiv dl. consilier pe probleme 

tehnico-științifice, ZhanHongqi și dl. WanCong, secretar III din cadrul Biroului de 

Știință și Tehnologie. 

Din partea ASAS, au mai participat prof. dr. Valeriu Tabără, vicepreședinte, dr. 

ing. Mihai Nicolescu, secretar general, dr. ing. Ioana Nicolae, director al ICDCB 

Balotești, d-le prof. Nicola Sion și Budeanu Cipriana, din cadrul Serviciului Relații 

Internaționale. 

 În cadrul discuțiilor, au fost prezentate aspecte privind cercetarea agricolă 

românească, organizarea ASAS șirelațiile de colaborare cu instituțiile omoloage din R.P. 

Chineză, precum și aspecte legate de SAFEA.  

Misiunea SAFEA este de certificare a experţilor străini pentru a lucra în R.P. 

Chineză şi de organizare de cursuri de formare, peste hotare, pentru experții chinezi din 

domeniul tehnic şi managerial. 

 Anual, prin intermediul acestui departament, peste 400.000 experți din străinătate, 

din toate domeniile, inclusiv industrie, financiar, învățământ, sănătate și agricultură, sunt 

atrași să lucreze în China. 

Partea chineză s-a arătat interesată de o colaborareîn viitor însectoarele prelucrării 

laptelui, al fructelorșial creșterii porcinelor, precum și pentrusoiuri de grâu. 

Cu acest prilej, dl. LiuYuhuaa lansat părții române invitația de a participa anul 

viitor la o conferință pentru locuri de muncă pentru experții din străinătate (The 15th 

Conference on International Exchange of Professionals), care se organizeazăanual, în 

luna aprilie, la Shenzhen,cu o durată de cca 3 zile, eveniment la care participă experți 

din toate provinciile R.P. Chineze (costurile fiind suportate de organizatori), ocazie cu 

care se poate încheia un MoU între ASAS și SAFEA.  


