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Colecţia de stratageme din China antică
Colecţia „Cele 36 de stratageme” este o lucrare care întruchipează
chintesenţa artei războiului creată de strategii din China antică. Deşi
lucrarea a văzut lumina tiparului abia cu ceva mai mult de 60 de ani
în urmă, strategemele cuprinse în ea au început să circule în rândul

populaţiei chineze acum peste două milenii, devenind componente
ale culturii tradiţionale. Strategemele prezentate în lucrare au fost şi
încă mai sunt larg aplicate în politică, diplomaţie, economie, tehnică
şi ştiinţă.

Viorel Isticioaia, 55 de ani, este ambasador al României în China de peste 5 ani, dar din ziua în care a păşit pentru prima dată pe
pământul ţării noastre s-au scurs deja 34 de ani. În anul 1973, când avea doar 21 de ani, a avut şansa continuării studiilor în China. De
atunci soarta sa s-a împletit strâns cu această ţară din Orientul Îndepărtat.

A scoate lemne de sub cazan
„A scoate lemne de foc de sub
cazan” este nu numai numele unei
stratageme din arta războiului, ci şi o
expresie foarte des întrebuinţată de
chinezi. Zicerea apare în proverbul
„Pentru ca apa în clocot să se
răcească, scoate lemne de foc de sub
cazan”. Deci rezolvă problema din
temelie.
Ca stratagemă militară, „a scoate
lemne de sub cazan” sugerează mult
mai mult. În opinia teoreticienilor
militari, apa din cazan se încălzeşte
cu lemne. Apa în clocot şi focul sunt
primejdioase, pe când lemnele pot
fi luate cu mâna. Prin urmare, în
confruntarea cu inamici puternici,
şansa victoriei este minimă şi costul
poate să fie foarte mare. În această
situaţie trebuie evitată confruntarea
directă, căutate punctele vulnerabile
ale inamicilor şi lansat atacul în
momentul oportun ca să fie slăbită din
temelie capacitatea lor de luptă.
În practică sunt multe metode de
a găsi punctele slabe ale inamicului,
precum
descurajarea
lui
prin
mijloacele psihice, atacarea bazelor
şi depozitelor acestuia, tăierea liniilor

de transport sau căilor de comunicaţii
etc. Toate pot fi însumate în expresia
„a scoate lemne de sub cazan”.
Aplicarea adecvată a acestor metode
în funcţie de condiţiile concrete poate
da rezultate neaşteptat de bune.
În secolul al 10-lea trăia Xue
Changru, guvernatorul unei regiuni din
China. Într-o zi s-a produs o rebeliune
în regiunea condusă de el. Răsculaţii
au ucis mulţi demnitari locali şi au
incendiat
clădirile
administrative.
Toţi funcţionarii s-au înspăimântat,
cu excepţia lui Xue. Acesta a venit
neînsoţit de nimeni în tabăra rebelilor
şi s-a adrest ostaşilor răzvrătiţi cu un
ton aspru şi solemn:
„Mulţi din voi au părinţii şi copii.
Dacă veţi participa în continuare la
rebeliune, va fi un dezastru nu numai
pentru voi, ci şi pentru ai voştri. Dacă
predaţi acum armele, vă asigur că nu
vă voi trage la răspundere.”
Unii dintre ostaşii au început să
murmure. Xue Changru şi-a dat seama
că mulţi dintre ei n-au participat de
bună voie la rebeliune. El a continuat:
„Cei care sunt pentru rebeliune,
să treacă în stânga! Cei care au

fost obligaţi să participe, în partea
dreaptă!”
Drept rezultat, sute de ostaşi au
trecut în dreapta. Căpeteniile rebelilor,
rămaşi foarte puţini, înspăimântate,
au dat bir cu fugiţii şi s-au ascuns
în sate. Demnitarul şi ostaşii lui au
cerut populaţiei ajutor şi în scurtă
vreme organizatorii rebeliunii au fost
capturaţi.
Xue Changru a aplicat cu succes
în acest incident stratagema «a scoate
lemne de sub cazan». Şi pentru el rebelii
înarmaţi erau puternici. Dar ei aveau
părinţi şi copii. Aceştia puteau fi uşor
atacaţi. Mai întâi Xue a atras atenţia
rebelilor că consecinţele rebeliunii
sunt foarte grave. Apoi le-a spus că
cei care au fost obligaţi să participe la
rebeliune pot fi iertaţi. În felul acesta a
reuşit să izoleze căpeteniile răzvrătite.
Lipsite de sprijinul majorităţii ostaşilor,
acestea n-au putut decât să fugă.
În aplicarea stratagemei «a scoate
lemne de sub cazan» este foarte
important să descoperi contradicţiile
din sânul inamicilor, să te foloseşti de
verigile slabe care pot afecta situaţia
de ansamblu a unui conflict armat, să

Perioada tinereţii entuziaste
petrecută în China
lansezi atacul la momentul oportun.
În China şi în alte ţări au fost multe
ciocniri care pot servi ca exemplu. În
toate acestea cei care au reuşit să
blocheze aprovizionarea inamicilor şi
căile acestora de retragere au câştigat
uşor bătăliile.
Şi în societatea noastră sunt
multe cazuri de aplicare a stratagemei
«a scoate lemne de sub cazan».
De exemplu, în perioada în care se
dezvoltă într-un ritm excesiv unele
sectoare, precum cel imobliar, în
care se fac investiţii mari cu ajutorul
creditelor bancare şi creşte riscul
inflaţiei, este posibil ca banca centrală
să reglementeze politica de creditare
ridicând rata dobânzii de referinţă a
creditelor şi rata rezervelor obligatorii
bancare. Când cantitatea de bani în
circulaţie se reduce, ritmul de creştere
a investiţiilor scade fără doar şi poate.
Dacă doriţi să aflaţi mai mult, vă
invităm să vizitaţi http://romanian.cri.
cn.
Li Xin

Spicuiri din mesajele sosite la redacţie
Dragi prieteni,
Azi, 7 februarie 2008, începe anul
nou chinezesc, Anul Şobolanului, cel
plin de impliniri.
Chinezii din întreaga lume
sărbătoresc
cu
mare
bucurie
trecerea în noul an, aşa cum este
tradiţia multimilenară a odraslelor
dragonului. Şi noi, prietenii Chinei, ne
bucurăm şi suntem alături de bucuria
voastră şi de speranţele voastre.
Nădăjduiesc
de
asemenea
ca efectele dureroase pe care
le-a provocat iarna cea mai grea din
ultimii 50 de ani ce a lovit o parte a
Chinei să fie înlăturate cât mai rapid

posibil, iar oamenii aflaţi în suferinţă
şi pentru care îmi manifest simpatia
cea mai frăţească să revină cât mai
repede la viaţa normală.
Anul Şobolanului 2008 va fi un
an plin de eforturi pentru o mare
parte a chinezilor. Pe lângă sarcinile
economice, sociale şi geopolitice
enorme care stau în faţa Chinei din
perspectiva unei dezvoltări echilibrate
pentru asigurarea unui trai decent
fiecărui cetăţean creator de bunuri
şi valori materiale şi spirituale, ţara
Dvs. are de trecut un examen de foc:
jocurile olimpice de la Beijing, care
vor avea loc in perioada 8-24 august

şi care sunt aşteptate cu sufletul la
gură de întreaga lume.
LA MULŢI ANI, DIN INIMĂ !
Marin DUMITRU, Bucureşti,
ROMÂNIA
Dragă redacţie,
Cu ocazia Noului An Chinezesc,
care începe acum, an al cărui animal
simbolic este şobolanul, cu elementul
cosmogonic pământul, transmitem
întregului colectiv al secţiei române
de la RCI toate urările noastre de bine
şi de prosperitate, multă sănătate,
putere de muncă şi entuziasm în
realizarea proiectelor pe care vi

Afecţiunea pentru China a ambasadorului României în R.P. Chineză

le-aţi propus.
Vă mulţumim pentru programele
interesante pe care le realizaţi şi
pentru publicaţia "Puntea prieteniei",
pe care o citim cu mare plãcere.
Întotdeauna aveţi informaţii de mare
interes, iar anul acesta, în mod
special, legate de olimpiada ce se
va desfăşură la Beijing şi în alte
localităţi din China.
La mulţi ani !
Vă urează familia dr. Iancu
David.
Zhang Qian

„Cred foarte tare că viaţa a fost cea
care m-a invitat către această opţiune. Eu
eram student la Facultatea de filozofie din
Universitatea Bucureşti. S-a întâmplat însă, la
confluenţa între această preferinţă personală
şi aplecarea către filozofia orientală, să fiu
întrebat la un moment dat de către ministerul
de externe român dacă aş agrea ideea venirii
în China pentru a învăţa limba chineză.”
În anii '70 ai secolului trecut China era
acoperită încă de umbra marii revoluţii culturale.
Situaţia politică nu era stabilă şi populaţia se
confrunta cu multe lipsuri. Împreună cu alţi
16 studenţi străini, Viorel Isticioaia a sosit la
Universitatea Nankai din Tianjian pentru a
studia limba chineză.
Studenţii străini urmau cursuri separat
de cei chinezi, însă terenul de sport i-a oferit
tânărului Isticioaia şansa de a cunoaşte mulţi
colegi chinezi.
„Eu eram pasionat de atletism şi am
participat cam la toate întrecerile de atletism
din universitate - alergare, săritura în lungime
şi în înălţime – erau multe, inclusiv ping-pong,
şi de la ei (studenţii chinezi,n.r.) am învăţat
foarte multe. Alături de coechipierii chinezi
din echipa de atletism am participat la câteva
universiade în China şi am avut rezultate
frumoase.”

Tânăra familie Isticioaia

născut în China. Părinţii ei au făcut parte din
primul grup de studenţi români care au studiat
în China după stabilirea relaţiilor diplomatice
între cele două ţări.
Având deja cunoştinţe de limba chineză şi
părinţi sinologi, tânăra a pornit de la un nivel
ceva mai avansat decât viitorul soţ pe drumul
învăţării chinezei. Stimulat de sentimente, şi el a
făcut progrese rapide în însuşirea acestei limbi.

Legături strânse de peste 30 de ani
cu „Ţara Dragonului”

Dragostea într-un stat din
Orient

La puţin timp după revenirea în patrie Viorel
Isticioaia a fost angajat la Ministerul de Externe
de la Bucureşti. În anul 1985 a venit iarăşi în
China ca principal translator la ambasada
României de la Beijing.
„Aş spune că în 1985 China avea un alt
portret, extrem de încurajant, un portret care

Scurtă vreme după aceea România şi
China au început să-şi trimită reciproc studenţi
cu burse de stat. La o lună după sosirea în
China a tânărului Isticioaia au mai venit câţiva
studenţi români.
„Un nou grup a sosit în luna decembrie,
după Crăciun. Am mers la aeroport să-i
întâmpin şi să-i salut. Şi atunci, în grupul acela,
am remarcat o domnişoară cu o căciuliţă
deosebită şi cu un zâmbet aparte. În acel
moment, atracţia a fost oarecum unilaterală.”
Într-o zi înnorată de iarnă, o fată purtând
pe cap o căciuliţă albă a încălzit precum
razele soarelui de primăvară inima lui Viorel
Isticioaia. Numele ei, Tatiana Budura. S-a

Ambasadorul român împreună cu prieteni chinezi

dovedea că lansarea la sfârşitul anilor ’70 mai precis din 1978 - a politicii de reformă şi
deschidere începuse să dea deja roade, într-un
răstimp atât de scurt."
Concomitent s-au accelerat reforma şi
deschiderea către exterior a Chinei. S-au
intensificat legăturile chino-române în multiple
domenii.
„Relaţiile bilaterale erau extraordinare, au
fost foarte multe vizite. Şi bineînţeles că toate
acestea erau extrem de solicitante pentru noi,
diplomaţii de la ambasadă. Vă spun sincer, şi
eu şi soţia fiind cunoscători ai limbii chineze,
n-am prea avut timp pentru o viaţă de familie în
perioada aceea, în anii '85-'90”.
După încheierea activităţii la ambasada din
Beijing, în anul 1990 Viorel Isticioaia şi soţia sa
au revenit în România, continuându-şi cariera
în cadrul Ministerului de Externe. Ulterior au fost
trimişi în misiune în Japonia, Marea Britanie şi
Coreea de Sud. Şi iată că în toamna lui 2002 la
Beijing a sosit noul ambasador al României în
R.P. Chineză.
„Eu am ajuns aici ca ambasador la începutul
secolului 21. Relaţiile internaţionale ale Chinei
erau atât de extinse, încât orice diplomat de
la Beijing ar fi pur şi simplu luat cu ameţeală.
Pentru mine, această constatare a fost în primul
rând o bucurie.”
După preluarea funcţiei, ambasadorul
Isticioaia a depus mari eforturi pentru extinderea
sferei de cooperare şi a schimburilor dintre cele
două ţări. Ambasada României organizează
anual două seminarii economice cu participare
chineză şi română pentru a oferi şanse de
colaborare potenţialilor parteneri, o conferinţă
de presă la sfârşit de an pentru a prezenta
reprezentanţilor mass-media ultimele evoluţii
din cadrul relaţiilor bilaterale şi organizează
întâlniri cu diferite ocazii, precum Ziua Naţională
a României, Crăciunul ori sărbătoarea
mărţişorului, la care-i invită pe prietenii chinezi.
Cu contribuţia ambasadorului român, legăturile
bilaterale se intensifică pe zi ce trece.
Iată-l pe ambasadorul Viorel Isticioaia: un
om modest, amabil, graţios, elegant!
(Pe site-ul nostru puteţi găsi informaţii mai
bogate despre ambasadorul român.)
Zhang Qian

Aşa am petrecut Anul Nou chinezesc
Centrul Rusia şi Europa de Est al postului Radio China Internaţional a organizat la 17 ianuarie o reuniune festivă în întâmpinarea Anului Nou
chinezesc. Colegi din toate secţiile şi-au demonstrat în acest cadru talentul interpretativ. Momentul artistic al Secţiei române s-a intitulat „Dragostea
la RCI”. Cântecele în română şi chineză şi dansurile interpretate de membrii redacţiei române au fost mult apreciate. S-ar putea ca instantaneele din
spectacol să vă descreţească şi dv. frunţile pentru un moment.

Adresa: CRI-29, Radio China Internaţional
P.O.BOX 4216, Beijing, R.P. Chineză
Cod: 100040 Web: http://romanian.cri.cn

Telefon: 86-10-68892135
Fax: 86-10-68892140
E-mail: rom@cri.com.cn

Redactor-şef al publicaţiei: Xiao Zhigang
Stilizare şi corectură: Silviu Niculescu

Şeful, tot şef rămâne!
Wu Min, şeful redacţiei noastre pe
post de Moş Crăciun localnic

Talentaţii Tan Mi, Zhang Yu şi
Dragostea din Tei

A deschis gura Xin Jing, colegă
nouă, bună la toate...

Zhang Xue, specialista noastră
în gostronomie tentându-ne cu
farmecele... muzicii locale

Colaboratorul nostru, Silviu
Niculescu, speriindu-i pe colegi şi
gata s-o ia de la capăt
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Contacte şi schimburi prieteneşti

Preşedintele României a primit
scrisorile de acreditare ale
ambasadorului R.P. Chineze la
Bucureşti

României faţă de Asia. El speră că cele
două părţi vor adopta în continuare
măsuri eficiente pentru impulsionarea
la o treaptă mai ridicată a cooperării
bilaterale comerciale. Premierul a
subliniat că Taiwanul este o parte
inalienabilă a Chinei. Guvernul român va
susţine permanent principiul existenţei
unei singure Chine.

Preşedintele României, Traian
Băsescu, l-a primit la 12 noiembrie
2007 la Palatul Cotroceni, cu ocazia
prezentării scrisorilor de acreditare, pe
Liu Zengwen, ambasadorul Republicii
Populare Chineze în România.
În
cadrul
convorbirilor
cu
ambasadorul
chinez,
preşedintele
Băsescu şi-a exprimat convingerea că
relaţiile deja excelente dintre România
şi Republica Populară Chineză vor
cunoaşte pe durata mandatului acestuia
o creştere accentuată. De asemenea,
şeful statului român a subliniat interesul
de a extinde cooperarea bilaterală atât
în domeniul economic, cât şi în cel
cultural şi educaţional. În acest context,
el a apreciat disponibilitatea autorităţilor
chineze de a contribui eficient la o
continuă diminuare a deficitului balanţei
de schimburi comerciale.
Liu Zengwen a dat asigurări că
va continua să susţină cooperarea
bilaterală dintre cele două ţări atât în

plan economic, cât şi prin facilitarea unor
schimburi culturale intense.

unor organisme de afaceri, oameni de
presă, profesori şi studenţi, atât chinezi
cât şi români, traducători şi alţi oameni
de cultură, toţi reprezentând punţi ale
prieteniei chino-române.

Vicepremierul chinez a vizitat
România
Zeng Peiyan, vicepremier chinez,
a efectuat în perioada 17-19 ianuarie
2008 o vizită în România. El s-a întâlnit
cu preşedintele Traian Băsescu şi cu
prim-ministrul român, Călin Popescu
Tăriceanu.
Pe parcursul convorbirii cu premierul
Tăriceanu, Zeng a transmis salutări din
partea primului ministru chinez, Wen
Jiabao. El a afirmat că între China şi
România există o strânsă prietenie
tradiţională. În ultimii ani, prin eforturile
comune ale ambelor părţi, relaţiile
bilaterale şi-au menţinut tendinţa bună de
dezvoltare. Guvernul chinez doreşte să
se intensifice în continuare schimburile
între liderii, guvernele, parlamentele şi
partidele din cele două ţări, ridicânduse continuu nivelul cooperării bilaterale
în domeniile economic şi comercial,
extinzându-se
investiţiile
reciproce
şi consolidându-se coordonarea şi
cooperarea celor două ţări în afacerile
multilaterale.

Reuniune prietenească

Tăriceanu a spus la rândul său că
China este cel mai important partener
de cooperare al României din Asia.
Promovarea raporturilor cu China
constituie una dintre coloanele politicii

dOUĂ

ŞTIRI

Stimate Domnule Redactor Şef,
Numele meu este Cătălin
Ghintuială şi deţin funcţia de
preşedinte al Asociaţiei Române
de Prietenie cu Republica
Populară Chineză, Filiala Vaslui.
Vă trimit acest mail pentru
a vă împărtăşi, dumneavoastră
şi cititorilor publicaţiei PUNTEA
PRIETENIEI, pe care o conduceţi,
entuziasmul trăit de comunitatea
vasluiană în urma spectacolului
susţinut în data de 18.01.2008,
de către artiştii Trupei de Operă
Chuan, a provinciei Sichuan.
Prestigioşii artişti chinezi
care au evoluat pe scena Casei
de Cultură din Vaslui au reuşit
să smulgă aplauze prelungite
publicului vasluian, care a făcut
primul pas pe drumul cunoaşterii
vastei culturi chineze.
Publicul a rămas uimit de
frumuseţea şi măiestria artiştilor
chinezi şi doreşte o nouă seară
culturală
chineză.
Asociaţia
Română
de
Prietenie
cu

Unele zone din centrul, estul şi sudul
Chinei au cunoscut de la 10 ianuarie
2008 calamităţi datorate ploilor, ninsorilor
şi îngheţului, cele mai grave de mai bine
de 50 de ani. Acestea au afectat serios
producţia şi traiul populaţiei din zonele
calamitate şi au pricinuit pierderi uriaşe.
Toţi membrii ambasadei R.P.
Chineze din România şi ai consulatului
de la Constanţa urmăresc îndeaproape
situaţia din ţară şi au făcut donaţii pentru
combaterea efectelor calamităţilor.
În plus, grupurile chinezilor din
România au donat până la 4 februarie

obţinute de activitatea de pregătire
pentru acest eveniment sportiv grandios,
şi a urat succes deplin olimpiadei din
capitala Chinei.

Moment festiv la Beijing
Cu ocazia Sărbătorii Primăverii
(Anul Nou chinezesc), Asociaţia de
Prietenie Chino-română a organizat
la 17 februarie la Beijing o intâlnire
prietenească, la care au participat
general maior Li Donghui, fost director
adjunct al Biroului de relaţii externe din
Ministerul Apărării, vicepreşedinte al
asociaţiei, Yin Shenglun, vicepreşedinte
al asociaţiei, Li Hui, ministru asistent
de externe, precum şi reprezentanţi ai
Asociaţiei Poporului Chinez de Prietenie
cu Străinătatea, ai secţiei internaţionale
a C.C. al P.C. Chinez, ai Universităţii de
Studii Străine Beijing, şi ai RCI.
Au fost invitaţi ambasadorul
României la Beijing, Viorel Isticioaia, cu
soţia, membri ai ambasadei române.

aproape 40.000 dolari.

Întâlnire între ambasadorul Liu
Zengwen şi preşedintele COSR

Republica Populară Chineză, va
organiza în Vaslui două expoziţii
de tablouri reprezentând măşti
tradiţionale chinezeşti şi imagini
din Hong Kong la aniversarea a
10 ani de la revenirea la patria
mamă.
Vă mulţumim că existaţi !
Preşedinte,
Cătălin Ghintuială
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Ambasadorul chinez a apreciat
activitatea desfăşurată de COSR şi
rolul jucat de acesta în cooperarea
internaţională. El a exprimat admiraţie
pentru rezultatele obţinute de sportivii
români la concursurile internaţionale şi
le-a urat să obţină rezultate bune la JO
de la Beijing. Ambasadorul a afirmat
că doreşte să acorde ajutorul necesar
delegaţiei sportive române pentru a
participa la olimpiadă. Murariu a adresat
felicitări pentru găzduirea JO din 2008
de către Beijing, a apreciat rezultatele

CITITORI

S-a dat în folosinţă Centrul Naţional de Nataţie
„Cubul de Apă” sau Centrul Naţional de Nataţie
de la Beijing s-a dat în folosinţă la 28 lanuarie 2008,
după lucrări de construcţie de 4 ani.
„Cubul de Apă" şi „Cuibul de Pasăre”, principalul
stadion pentru jocurile olimpice de la Beijing, sunt
cele două construcţii simbolice pentru olimpiada
din 2008. În perioada desfăşurării jocurilor olimpice
de la Beijing în Centrul Naţional de Nataţie se vor
desfăşura întrecerile de înot, sărituri în apă şi înot
artistic. Aici se vor disputa 42 medalii de aur.
Sala de înot este o clădire cubică. Exteriorul
său este alcătuit din 1234 de perne pneumatice. Sub
cerul albastru cu nori albi Cubul de Apă, de nuanţă

Bazinul de înot

bleu, seamănă cu un grup de băşici plutind deasupra
solului de la Beijing. Când ne aflăm înăuntru, razele
soarelului pătrund prin membranele de pe acoperişul
clădirii şi ne dau căldură.
După cum se relatează, „Cubul de Apă” este
prima clădire construită cu perne pneumatice.
Sala este de asemenea construcţia de membrane
cu suprafaţa cea mai mare şi cu funcţiile cele mai
complexe din lume. Revista americană „Popular
Science” a prezentat în 2006 cele 100 de cuceriri
celebre din cercetarea tehnică. Centrul Naţional de
Nataţie din capitala Chinei se numără printre aceste
cuceriri ale cercetării tehnice.
Competiţia open de înot a Chinei, care a durat 6
zile, s-a încheiat cu succes pe 5 februarie. Întrecerile
amintite au fost nu numai primele găzduite de „Cubul
de Apă”, dar şi un prilej important pentru testarea sălii
înainte de olimpiada de la Beijing, executându-se
întocmai procedurile reale ale competiţiilor olimpice.
Openul de Înot al Chinei este doar una dintre
competiţiile din seria de testare „Good Luck, Beijing”.
Au participat la acesta peste 200 de sportivi din 29
de ţări. Motivul lor de participare este simplu: să

„Cubul de Apă” seara
facă exerciţii de adaptare la „Cubul de Apă”, care va
găzdui toate întrecerile de înot şi sărituri în apă din
perioada olimpiadei.
Pentru satisfacerea cerinţelor spectatorilor
străini, spre deosebire de alte ediţii ale olimpiadei,
întrecerile preliminare s-au programat seara, iar
finalele au fost programate dimineaţa după ora
Beijingului. Din motive biologice şi sportive, faptul
a dus inevitabil la influenţe asupra înotătorilor, care
erau obişnuiţi cu întrecerile de seară. La actualul
open s-a oferit o şansă înotătorilor să se adapteze
la noul program.
Tan Mi

O olimpiadă verde, o olimpiadă tehnico-ştiinţifică şi
o olimpiadă umanistă – trei idei directoare pentru JO de la Beijing

Dacă doriţi să aflaţi mai multe, vă
invităm să vizitaţi http://romanian.cri.cn.
Luo Dongquan/Yang Ying

ROMÂNI

În a doua jumătate a lunii noiembrie o
delegaţie chineză din Gansu, provincie înfrăţită
cu judeţul Alba din România, a făcut o vizită
de colaborare în acest judeţ. Din delegaţie au
făcut parte dl. Lu Hao, preşedinte al Comitetului
Permanent al Congresului provinciei Gansu,
dl. prof. Wang Limin, preşedinte al Universităţii
de Vest din China. Din delegaţie au mai
făcut parte încă patru persoane cu funcţii
de răspundere în guvernul provinciei. Cu
această ocazie delegaţia chineză a purtat
discuţii la Consiliul Judeţean Alba cu dl. Ioan
Dumitrel, preşedinte al Consiliului cu privire la
dezvoltarea şi lărgirea relaţiilor de colaborare
între judeţul Alba si provincia Gansu.

Cea de-a 29-a ediţie a jocurilor olimpice
se va deschide la 8 august 2008, ora 8 seara la Beijing

Participanţii au trecut în revistă
relaţiile de schimburi şi cooperare dintre
cele două ţări din anul trecut, exprimând
dorinţa de a acţiona cu eforturi conjugate
în noul an pentru promovarea la diferite
niveluri şi în diferite domenii a relaţiilor
tradiţionale de prietenie şi colaborare
chino-române.

Liu Zengwen, ambasadorul chinez
din România, a avut la 22 ianuarie
o întâlnire la ambasadă cu Octavian
Murariu, preşedintele Comitetului Olimpic
şi Sportiv Român (COSR).

Ambasada României la Beijing a
organizat la 21 decembrie 2007 întâlnirea
prietenească de sfârşit de an, devenită
de acum tradiţională, cu vorbitorii de
limbă română din capitala Chinei.
În decorul somptuos al saloanelor
ambasadei decorate festiv, alături de
personalul diplomatic român au stat
multe zeci de persoane. La invitaţia
ambasadorului
Viorel
Isticioaia,
au
fost
prezenţi
reprezentantul
Asociaţiei Chineze pentru Înţelegerea
Internaţională, Zhao Lei, funcţionari ai
ministerelor din China, între care Xu Jian,
fostul ambasador chinez la Bucureşti,
proaspăt revenit de la post, reprezentanţi
ai altor instituţii guvernamentale şi ai

Chinezii din România au făcut
donaţii pentru zonele calamitate
din China

O lume, un vis

În viitor se va trece la schimburi
comerciale, economice, de cultură şi turism,
ştiinţifice. Pentru facilitarea legăturilor dintre
cele două părţi, Consiliul Judeţean Alba
a trimis în Gansu o persoană din cadrul
Departamentului de Relaţii Internaţionale
(d-na Patan Alina) să înveţe limba chineză.
La Alba-Iulia se va amenaja un sediu al Casei
Prieteniei Româno-chineze. Universitatea „1
Decembrie 1918" din Alba-Iulia, împreună
cu Universitatea de Vest din R. P. Chineză,
au semnat un acord de colaborare privind
organizarea de cursuri de învăţare a limbilor
română şi chineză, schimb de publicaţii,
amenajarea unui Institut Confucius la AlbaIulia. Acordul a fost semnat de prof. universitar
Wang Limin, rector al Universităţii de Vest, şi
prof. univ. Moise Achim, rector al Universităţii „1
Decembrie 1918” din Alba-Iulia. La ceremoniile
de la Consiliul Judeţean Alba şi Universitatea
„1 Decembrie 1918” au participat dl Bucur
Nicolae, preşedinte al Asociaţiei Române
de Prietenie cu R. P. Chineză şi secretarul
general al Consiliului Judeţean Alba, d-na
Hurbean Mariana.
Jurist Alexandru Retegan,
Vicepreşedinte al Asociaţiei de Prietenie
România - R. P. Chineză

Servicii în 55 de limbi
Deparmentul voluntarilor al Comitetul de
Organizare a Jocurilor Olimpice de la Beijing
(BOCOG) a anunţat recent că activităţile de
selectare a voluntarilor cunoscători de limbi
străine pentru jocurile olimpice şi paralimpice din
capitala Chinei se desfăşoară în condiţii normale.
Din punctul de vedere al înscrierii şi examinării
voluntarilor de până acum, se pot satisface servicii
în 55 de limbi străine. S-au înscris ca voluntari
mulţi specialişti ieşiţi la pensie de la instituţii
precum Radio China Internaţional, filologi, studenţi
străini, studenţi şi profesori de la universităţile din
întrebuinţării lor legale. Eforturile Chinei în
această privinţă au fost apreciate de Comitetul
Internaţional Olimpic, BOCOG şi responsabilii
implicaţi.

Întărirea monitorizării şi controlului calităţii
produselor alimentare importate
A fost organizată la 1 februarie la Beijing o
şedinţă de lucru consacrată securităţii alimentare.
Zhang Zhikuan, şeful oficiului pentru securitatea
alimentară de la Beijing, a afirmat în cadrul
şedinţei că primăria oraşului Beijing va întări
monitorizarea şi controlul calităţii produselor
alimentare importate, mai ales calitatea materiilor
prime alimentare utilizate în perioada JO. Cele
care nu corepund standardelor stabilite vor fi
respinse sau distruse.
Zhang a spus că se vor intensifica şi

Stabilirea purtătorilor de torţă olimpică s-a
încheiat
Jiang Xiaoyu, vicepreşedintele BOCOG, a
informat la 2 februarie că s-a terminat selectarea
purtătorilor de torţă olimpică, urmând validarea şi
confirmarea acestora, repartizarea porţiunilor de
drum de parcurs pentru fiecare şi legăturile dintre
ei, activităţi încheiate spre sfârşitul lunii trecute.
Beijing unde se studiază limbi străine. Se arată
că toţi cei care au trecut examenul de verificare şi
corespund cerinţelor sunt înregistraţi într-o bancă
de date a voluntarilor în limbi străine.
Măsuri de protejare a mărcilor legate de
jocurile olimpice
Departamentele industriale şi comerciale
din China au desfăşurat intens activităţi de
înregistrare a mărcilor legate de jocurile olimpice
şi a contractelor de folosire a acestora, depunând
eforturi pentru depistarea şi pedepsirea cazurilor
de încălcare a drepturilor în scopul asigurării

activităţile de supraveghere şi control al produselor
alimentare pentru menţinerea şi întărirea
sănătăţii. Producerea şi vânzarea produselor
conţinând medicamente sau substanţe interzise
ca întăritoare ale sănătăţii va fi combătută şi
sancţionată sever, conform regulamentelor în
vigoare.
Dacă doriţi mai multe informaţii, vă invităm
să vizitaţi http://romanian.cri.cn.
Liu Ying

