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    La 5 martie, Excelenţa Sa Domnul Viorel Isticioaia, 
ambasador al României, a asistat, alături de ceilalţi şefi ai 
misiunilor diplomatice acreditaţi la Beijing, la deschiderea 
sesiunii anuale a Adunării Naţionale a Reprezentanţilor 
Poporului din China. A fost deja pentru a 7-a oară când 
domnia sa a fost prezent la acest eveniment.
    Interviul nostru a început cu o peripeţie pe care a avut-o 
domnul ambasador pe când a intrat în Marea Sală a 
Poporului, unde tocmai avea loc deschiderea sesiunii. 
    Ambasadorul ne-a vorbit despre părerile sale privind 
raportul de activitate al guvernului chinez din 2009, 
prezentat de premierul chinez Wen Jiabao şi privind 
schimburile comerciale chino-române din ultima perioadă. 
El a recunoscut că criza financiară a afectat schimburile 
comerciale chino-române. Dar evoluţia din ultimii doi ani 
şi în special din anul trecut recomandă celor două ţări 
un supliment de dinamism şi optimism şi indică zone 
profitabile care le pot ajuta în egală măsură partea română 
şi cea chineză să depăşim efectele potenţiale negative ale 
acestei crize financiare. Domnia sa a exemplificat că buna 
colaborare dintre instituţiile bancare din China şi România 
a pus o bază solidă pentru depăşirea crizei. 

    „O serie de organisme financiare chineze din domeniul 
bancar precum Eximbank, Banca de Dezvoltare a Chinei 
şi Banca Agricolă a Chinei au studiat cu atenţie şi cu 
sensibilitate şi cu o privire extrem de pozitivă evoluţiile 
economice româneşti, şi parţial au identificat zone şi 
proiecte care pot reprezenta interes şi să ofere o platformă 
de cooperare. De peste 2 ani, Banca de Dezvoltare a 
Chinei şi-a creat un corp de specialişti care urmăresc 
evoluţiile din România. Sinosure şi Eximbank din China 
au avut active schimburi de vederi cu firme chineze care 
operează pe piaţa românească şi a avut contacte cu 
companii româneşti care doresc să realizeze obiective cu 
participarea chineză şi cu finanţarea din partea celor două 
organisme. Suntem în pragul unui moment extrem de 
pozitiv. În perioada imediat următoare, vom avea contacte 
generate de interesul incipient al Băncii Agricole din China 
pentru a explora potenţialul de explorare în domeniul 
agricol cu firmele româneşti. Deocamdată, chiar dacă nu 
avem imediat elemente critice generate de criză, avem 
elemente pozitive." 

    Din cauza crizei generale, începând din anul trecut au 
fost elemente puţin neplăcute şi critice create de faptul că 
o serie de companii româneşti sau străine care operează 
pe piaţa românească au trebuit să abandoneze să stopeze 
provizoriu sau definitiv o serie de proiecte de construcţii, 
au trebuit să renunţe la folosirea forţei de muncă aduse 
din China. În ce priveşte acest fapt, domnul ambasador a 
declarat: 

     „Convingerea mea este însă că niciuna din părţi, nici 
partea română, nici şi partea chineză nu înţelegeau în 
perspectivă şi nu aveau posibilitatea de a proiecta în timp 
evoluţiile de genul acesta în registrul negativ, intenţiile 
erau absolut onorabile şi pozitive în momentul în care 
au gândit acest import de forţă de muncă. Opinia mea 
este că ambele părţi, companiile de forţă de muncă şi 
cele de construcţii, care doresc şi au nevoie de eforturi şi 
perceperea muncitorilor chinezi, vor proceda cu realism şi 
cu cordialitate, la o redimensionare a acestei cooperări şi 
vor găsi soluţii, aşa fel încât să nu mai aibă situaţii critice." 
     Viorel Isticioaia a arătat că există oportunităţi profitabile 
în aceste momente de criză pentru dezvoltarea colaborării 
chino-române în domeniile economic şi comercial. 

    „Avem o serie de elemente comune care sunt în 
rezonanţă şi care îndreptăţesc optimismul privind 
identificarea zonei de cooperare. Pentru un schimb de 
experienţă accentuat, în domeniul politicilor de asigurări 
sociale, de amediorarea activităţii sistemului medical 
şi al educaţiei, elemente care indică atât dorinţa de a 
fructifica experienţe specifice, cât şi rezultate obţinute 
în contextul social şi istorice evident diferite. În al doilea 
rând în domeniul priorităţilor identificate de politicile 
guvernamentale. Sunt domenii cu potenţial de cooperare 
datorită modului în care ambele state şi ambele guverne 
trebuie să răspundă presiunilor şi provocărilor interne şi 
externe." 

    Ambasadorul român a spus că China şi România pot 
asimila una din experienţa celeilalte în elaborarea unor 
măsuri pentru contracararea crizei. Cele două state au 
interese comune în unele probleme. 

    „Avem tot interesul, de a trata cu foarte mare rezervă, 
acele evoluţii către protecţionismul comercial şi de a 
încuraja depăşirea acestei crize prin menţinerea unor 
politici flexibile , deschise în domeniul comercial, prin 
identificarea de zone de cooperare, care să permită 
stimularea acelor sectoare interne, crearea locurilor de 
muncă şi depăşirea momentelor critice datorită scăderii 
cererii de pe piaţa externă. E o zonă în care schimburile 
de experienţă atât în contexul unor preocupări de reformă 
a instituţiilor financiare internaţionale, sau în contextul 
raporturilor dintre China şi UE, ne oferă zone extrem de 
interesante şi fructuoase de cooperare."

    (Pentru mai multe detalii vă rugăm să vizitaţi pagina 
privitoare la acest interviu de pe site-ul nostru http://romanian.
cri.cn)

AMBASADORUL ROMÂN LA BEIJING DESPRE SCHIMBURI 
COMERCIALE CHINO-ROMÂNE



    În sala de festivităţi a Liceului 1 Octombrie din Beijing a răsunat 
la 15 ianuarie imnul naţional al României. Aici s-a organizat un 
eveniment cultural-artistic prilejuit de împlinirea a 159 de ani de la 
naşterea poetului Mihai Eminescu. 
    Au participat alături de elevi şi cadre didactice din şcoală, 
ambasadorul României la Beijing, Viorel Isticioaia, împreună cu 
soţia, diplomaţi din R. Moldova acredidaţi la Beijing, responsabili de 
la Ministerul Educaţiei din China, precum şi mulţi reprezentanţi ai 
instituţiilor de presă, inclusiv membri ai Redacţiei române a postului 
Radio China Internaţional. 
    Elevii au recitat la eveniment în chineză versuri din creaţia 
eminesciană, au cântat cântecul românesc „La oglindă” şi au dansat 
dansuri populare din ţara lui Eminescu. Ambasadorul român a făcut 
o prezentare succintă despre România şi despre relaţiile româno-
chineze şi a răspuns la întrebările puse de elevi despre această ţară 
frumoasă de la gurile Dunării. 
    Activitatea a fost organizată în comun de Liceul 1 Octombrie şi 

Ambasada României la Beijing. 
   15 ianuarie a fost declarată „Zi a României” de şcoala menţionată şi în viitor la această dată se vor organiza 

activităţi culturale asemănătoare în sprijinul îmbogăţirii cunoştinţelor elevilor chinezi despre România.

MIHAI EMINESCU, COMEMORAT 
DE ELEVI DIN BEIJING

Panoul în română şi chineză cu 
prezentarea despre Mihai Eminescu

Ambasadorul României întâmpinat cu pâine şi sare 
la ceremonie

Hora românească, dansată de copii chinezi 

Prietenia chino-română în viziunea unui elev al şcolii Elevii la recitarea poeziei „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce 
Românie”
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Conform stratagemei „Să aştepţi bine odihnit şi pregătit inamicul obosit”, un bun comandant de oaste trebuie 
să ştie să se ferească de inamicul în plină putere şi cu moralul ridicat, să ţină sub control situaţia şi să atace 
inamicul când acesta devine obosit şi ajunge la capătul răbdării. Această stratagemă poate fi aplicată în special 
când o oaste mai mică şi slabă se întâlneşte cu una mai numeroasă şi mai puternică.

În opinia strategilor chinezi din antichitate, odihna şi oboseala se raportează una la alta ca ziua şi noaptea 
din cele 24 de ore ale unei zile: Când ziua este lungă, noaptea devine scurtă şi invers. În bătălie, raportul dintre 
capacitatea de luptă a celor două oşti angajate în luptă se schimbă mereu. Oastea inamică intră într-o stare 
pasivă când pierde condiţiile avantajoase de care dispunea. Prin aplicarea acestei stratageme poţi pune sub 
control situaţia şi câştiga bătălia fără să plăteşti prea scump. În istoria Chinei sunt multe bătălii care pot servi ca 
exemplu în acest sens.

În perioada celor 3 Regate, care a durat între anii 220 şi 280, generalul Guan Yu din statul Shu a fost ucis 
într-un război cu statul Wu. Suveranul statului Shu, Liu Bei, care se înfrăţise cu generalul, extrem de mânios, a 
pornit o expediţie împotriva statului Wu în fruntea unei oşti colosale, cu un efectiv de 700.000 de ostaşi. Liu Bei a 
câştigat în prima perioadă mai multe bătălii.    

Suveranul statului Wu l-a numit atunci pe Lu Xun în funcţia de comandant-şef al armatei ţării ca să continue 
războiul cu regatul Shu. Lu Xun, deşi încă tănâr, cunoştea perfect arta războiului. Pe baza unei examinări atente 
a condiţiilor existente, a decis ca oastea condusă de el să facă o retragere strategică. Oastea statului Shu a intrat 
în stare pasivă, nefiind în stare să declanşeze imediat o bătălie decisivă cu inamicul. Aşteptând mereu bătălia, 
moralul ostaşilor statului Shu a scăzut din ce în ce mai mult şi vigilenţa lor a slăbit într-una. 6 luni mai târziu Lu 
Xun a constatat că a sosit momentul pentru lansarea ofensivei. Luată pe neaşteptate, oastea statului Shu a fost 
zdrobită. Această bătălie este apreciată ca un exemplu în sensul că o oaste slabă poate birui o oaste puternică 
prin atacul lansat în momentul în care inamicul ajunge la capătul răbdării şi manifestă oboseală.

Se găsesc şi multe exemple de aplicare a acestei stratageme în conflictele militare din epoca contemporană. 
În războiul civil din China din anii 30 ai secolului trecut, armata populară condusă de P.C. Chinez avea un efectiv 
mult mai mic şi o dotare mult inferioară faţă de armata partidului Kuomintang, aflat la putere. Mao Zedong a 
elaborat în urma examinării condiţiilor concrete teoria războiului de partizani, care se exprimă în felul următor: 
Când inamicul avansează, ne retragem! Când inamicul se opreşte, îl hărţuim! Când inamicul încearcă să evite 
bătălia, îl atacăm! Când inamicul se retrage, îl urmărim!” Prin aplicarea acestei teorii, armata comunistă a câştigat 
multe bătălii importante. Teoria războiului de partizani îşi găseşte expresia tocmai în a aştepta bine odihnit şi 
pregătit inamicul obosit şi a transforma condiţiile dezavantajoase în avantaje.

La aplicarea acestei stratageme, important este să pui sub control situaţia, să lansezi atacul în momentul 
oportun, să manipulezi inamicul fără să fii manipulat de acesta. De aceea, expresia a aştepta nu trebuie înţeleasă 
greşit că e vorba de o aşteptare pasivă.

Stratagema „Să aştepţi bine odihnit şi pregătit inamicul obosit” poate fi însuşită cu uşurinţă, dar nu şi aplicată 
uşor în practică. Vrei să fii bine odihnit şi pregătit ca să ataci inamicul obosit, dar aşa vrea şi inamicul. În ultimă 
instanţă, numai cel care deţine iniţiativa poate aplica această stratagemă. Se consideră că stratagema poate fi 
aplicată nu numai în confruntările militare, dar şi în concurenţa comercială din epoca noastră. În aplicarea ei se 
cere ca la negocierile comerciale să menţii o stare psihică normală, să ai răbdare, să nu te laşi momit de favoruri 
mărunte. Numai în felul acesta poţi obţine ce doreşti cu adevărat. 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                   Zhu Kewen

Colecţia de stratageme din China antică
Colecţia „Cele 36 de stratageme” este o lucrare 

care întruchipează chintesenţa artei războiului create 
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 cu peste două milenii în 
urmă, devenind componente ale culturii tradiţionale. 
Strategemele prezentate în lucrare au fost şi încă mai 
sunt larg aplicate în politică, diplomaţie, economie, 
tehnică şi ştiinţă. 

  Să aştepţi bine odihnit şi pregătit inamicul obosit



ALIMENTAŢIA ECHILIBRATĂ CONDUCE LA O VIAŢĂ SĂNĂTOASĂ 
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    În ultimii ani odată cu îmbunătăţirea calităţii vieţii, structura alimentaţiei 
chinezilor a cunoscut schimbări uriaşe. Însă din cauza concepţiei greşite 
privind alimentaţia, a devenit vizibilă problema hrănirii excesive şi 
dezechilibrate. Aceasta a determinat obezitate, hiperlipidemie, steatoză 
hepatică şi alte boli.  

    Rezultatele cercetărilor arată că elementele nutritive şi energia necesare 
pentru corpul uman sunt obţinute din alimente. Şi funcţionarea organelor 
corpului este garantată de alimente. În 70 ani un om are nevoie să mănânce 
50-60 t de alimente. 

    Deşi calitatea alimentaţiei s-a îmbunătăţit substanţial, multe persoane 
încă nu-şi dau seama de importanţa echilibrului în alimentaţie. 

    Potrivit statisticii Ministerului Sănătăţii din China, creşte an de an numărul bolnavilor cronici din cauza 
alimentaţiei iraţionale. În prezent în ţara noastră sunt 160 milioane pacienţi cu hipertensiune arterială, 160 
milioane de bolnavi de hiperlipidemie şi peste 20 milioane de diabetici. Yang Xiaoguang, cercetător la Centrul 
pentru Combaterea Bolilor din China, a spus că în ultimii ani odată cu diversificarea alimentelor, situaţia de 

subnutriţie s-a îmbunătăţit. De asemenea, din cauza modificării structurii alimentaţiei, 
coeficientul de contractare a unor maladii cauzate de excesul de elemente nutritive a 
crescut vizibil ceea ce ameninţă sănătatea chinezilor. 

    Ce înseamnă alimentaţia echilibrată? Aceasta se referă la menţinerea asimilării 
echilibrate a grăsimii, proteinelor, vitaminelor, elementelor 
minerale şi a altor substanţe nutritive. 

   Departamentul sănătăţii din China a lansat pentru populaţia 
zece propuneri privind alimentaţia sănătoasă, care recomandă 
să se consume mai multe cereale, legume, fructe, lapte, soia şi 
cu zgârcenie ulei şi sare. 

  Cerealele sunt baza alimentaţiei 
chinezilor. Acestea oferă în principal 
h id rocarbona ţ i ,  p ro te ine ,  f i b re 
alimentare şi vitamina B. Experţii 

recomandă să crească consumul cerealelor, dar nu numai 
orez şi grâu. Şi orezul şi grâul este bine să nu fie prelucrate 
prea fin pentru evitarea pierderii substanţelor nutritive precum 
v i tamine le ,  e lemente minerale şi fibrele alimentare. 

    Legumele şi fructele sunt principala sursă de vitamine, elemente minerale, fibre 
alimentare, elemente chimice din corpul plantelor ş.a. Experţii propun să se mănânce 
în fiecare zi fructe şi legume proaspete. Potrivit lui Yang Xiaoguang, mai bine să se 
servească zilnic 300-500 g de legume şi 200-400 g de fructe proaspete. Fructele şi 
legumele au superiorităţi proprii şi nu se pot înlocui reciproc. Mai bine ca legumele de culori închise să ocupe 
jumătate din toate legumele consumate, deoarece legumele de acest tip conţin mai multe vitamine şi elemente 
chimice care sunt bune pentru sănătate." 

     Peştii, păsările, ouăle, carnea slabă ş.a. sunt bogate în proteine, grăsimi şi elemente minerale, reprezentând 
o importantă componentă a alimentaţiei echilibrate. În mod special trebuie să se servească mai multă carne de 
peşte şi pasăre. 

    În produsele din soia sunt multe proteine, acizi graşi şi vitamine. Produsele lactate sunt foarte bune pentru 
suplimente de calciu. Cantitatea medie de lapte consumată zilnic de un chinez este mai mică de 80 g, neatingând 
nici 10% din nivelul mediu din ţările dezvoltate. Nutriţionistul Yang Xiaoguang consideră că pentru asigurarea 
unui volum suficient de calciu absorbit, laptele şi produsele lactate sunt de nelipsit. Mai bine ca o persoană să 
consume zilnic circa 300 g lapte, 360 g iaurt, 45 g lapte praf. Şi dacă are condiţii, poate servi şi mai mult. 

    Consumul în mare cantitate de ulei comestibil şi sare conduce la obezitate, hipertensiune arterială şi alte 
boli. Nutriţionistul Yu Kang de la spitalul Xiehe din Beijing, a propus ca uleiul şi sarea consumate zilnic să nu 
depăşească 25 g, respectiv 6 g. Bolnavii de diabet, hipertensiune arterială şi boli de rinichi trebuie să consume 
mai puţină sare. 

    Starea sănătăţii fiecărei persoane este diferită. Şi structura nutriţiei unei persoane se schimbă odată cu 
creşterea vârstei. De aceea trebuie să ne reajustăm atent modul de hrănire. De asemenea, trebuie să facem 
exerciţii sportive. Numai astfel vom avea un corp sănătos.

                                                                                                                                                            Yang Ying



    Stimaţi cititori, bine v-am găsit la Bucătăria chineză. Vă invităm să preparăm împreună o mîncare mai puţin 
obişnuită şi anume Pacheţelul de ouă cu carne tocată(Ji Dan Juan). 

Materii prime: 3 ouă, 150 de grame de carne de porc. 

Condimente: circa 40-50 de grame de praz, sare, praf de gust, sos de soia, zahăr, vin de masă. 

Operaţii: 

- Se toacă carnea, cu aparat de tocat, sau manual cu cuţitul. Prazul se taie 
mai întâi vertical în fâşii, pe urmă în bucăţele mici. Carnea tocată se amestecă 
cu prazul tăiat mărunt, în care se adaugă sare, puţin zahăr, vin de masă, 
praf de gust şi o lingură de sos de soia. Se amestecă bine cu beţişoarele. 

- Cele 3 ouă se spart într-un vas, în care se adaugă puţin vin de masă şi pe 
urmă se bat cu beţişoarele sau cu dispozitivul de bătut ouă, într-un singur 
sens, timp de 4-5 minute. 

- Se aşază tigaia pe foc mic. În tigaie se stropesc câteva picături de ulei, peste 
care se toarnă o lingură de ouă bătute. Se mişcă puţin tigaia ca lichidul de ouă să 
se formeze o foaie subţirică şi rotundă cu un diametru de 6-7 cm. Pe o jumătate 
de foaie de ouă se aşază încet cu beţişoare sau linguriţă circa 15 grame de 
carne tocată şi cu ajutorul lopatei de lemn şi beţişoarelor să întoarcă cu multă 
atenţie cealaltă jumătate de foaie peste carnea tocată ca să se formeze un 
pacheţel ermetic. Se scoate cu lopaţica de lemn pacheţelul cu carne tocată şi se 
aşază uşor într-un castron. 

- Se reia operaţia mentionată pentru a face al doilea pecheţel şi pe urmă, al 3-lea, al 4-lea etc. 

- Castronul cu pacheţele de ouă cu carne tocată semipreparate se aşază într-un vas sau într-o clatiţă mai mare, 
în care se pun circa 300- 400 de grame de apă. (Atenţie, castronul să fie cu 2-3 cm mai înalt decît nivelul apei 
din vas sau clatiţă, astfel încât la clocotire, apa să nu verse în castron). Se pune capac pe vas şi se aşază pe foc. 
Când apa se clocoteşte, focul să fie reglat la mic. După 25-30 de minute, pacheţelele cu carne tocată sunt coapte 
şi gata de servit. 

    Menţionăm că pacheţelul cu carne tocată capătă o formă de semilună şi are o culoare atrăgătoare galbenă-
aurie. După experienţa mea, cu 3 ouă şi 150 de grame de carne se pot face circa 10-12 de 
pacheţele. Pe farfurie, în jurul pacheţelelor de ouă sau deasupra să se 
presare cîteva frunzuliţe de legume verde şi această mâncare capătă un 
aspect frumos, o culoare atrăgătoare şi un gust nemaipomenit. Vă dorim 
poftă bună!
                                                                                                          Xin Jing
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BUCĂTĂRIA  CHINEZĂ



    Zhang Yimou reprezintă unul dintre numele cele mai însemnate ale 
cinematografiei chineze contemporane. Unii spun că este un drapel al 
cinematografiei chinezeşti.
    Zhang Yimou s-a născut la Xi’an. În timpul adolescenţei a muncit la 
ţară, după aceea într-o fabrică textilă. Era silitor la studiu şi a reuşit de 
prima dată la examenul de admitere la facultate în al doilea an după 
reluarea examenelor. Deşi avea deja 27 ani, mulţumită experienţei 
sale bogate a fost admis de către Academia de Film Beijing. Potrivit 
amintirilor colegilor de grupă, Zhang Yimou avea vârsta cea mai mare 
în grupă, dar era şi cel mai harnic.
    În 1982 Zhang Yimou a devenit cameraman la Studioul de Film din 
Guangxi. Cele două filme pe care le-a turnat Unu şi opt şi Pământul 
galben au injectat vigoare proaspătă cinematografiei chineze de atunci. 
În 1987 a realizat ca regizor primul său film Sorgul roşu. Sentimentul 
îndrăzneţ exprimat în acesta a zguduit spectatorii. În 1988 această 
peliculă a câştigat premiul „Ursul de aur” la Festivalul de Film de la 
Berlin, fiind primul film chinezesc care a fost laureat vreo dată la unul 

din cele 4 festivaluri de film cele mai importante din lume.

    Ulterior Zhang a intrat în perioada de vârf a creaţiei sale. Încerca 
tot timpul să se schimbe pe el însuşi şi fiecare film al lui poate 
oferi spectatorilor o surpriză. Filmul Ju Dou regizat de el în 1990 
povesteşte despre problemele sentimentale dintr-o familie cu 
boiangerie din anii 20-30 ai secolului trecut. Acest film a fost onorat 
cu multe nominalizări pentru premii internaţionale importante, 
inclusiv Oscarul pentru cel mai bun film străin. În Lampioanele roşii 
din 1991 au fost redate imaginile câtorva femei din epoca veche 
şi această peliculă a cucerit „Leul de Argint” la a 48-a ediţie a 
Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia şi Premiul acordat de 
către Federaţia Internaţională a Presei Cinematografice.
    Aceste filme sunt în mare parte poveşti ale femeilor ale căror 
sentimentele erau îngrădite în anii 20-30 ai secolului XX. Fiecare 
personaj din aceste filme este viu. Când criticii şi spectatorii 
cosiderau că astfel de filme reprezintă stilul lui Zhang Yimou, el a 
făcut regia filmului Qiu Ju la judecată, unde a schimbat radical stilul 
operelor lui din trecut. A folosit mijloacele documentarului, filmarea 
cu camera ascunsă, şi implicarea actorilor neprofesionişti, oglindind 
realitatea satelor Chinei contemporane. Acest film a luat „Leul de 
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Zhang Yimou, de la textilist 
la mare regiZor



Argint” şi protagonista, Gong Li, a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă.
    În următoarele filme ale lui, cum sunt Triada din Shanghai, Păstrează-ţi calmul, Niciunul mai puţin, 
Drumul spre casă sau Vremuri fericite, Zhang Yimou a făcut încercări îndrăzneţe, exploatând posibilităţile 
nemărginite ale artei cinematografice.
    Eroul din 2002 a fost primul film comercial în costumaţii antice realizat de el, a avut şi darul de a-i marca 
schimbarea stilului de creacţie: de la artistic la comercial. Încasările peliculei au ajuns la 178 milioane dolari 
SUA în întreaga lume. Următoarele 2 filme comerciale ale lui, Casa sabiilor zburătoare şi Blestemul florii de 
aur au stabilit încasări- record ale filmelor autohtone în anul respectiv.
    Pe lângă cariera sa cinematografică, Zhang Yimou mai are multe „ocupaţii auxiliare”, ca să zicem aşa. A 
regizat operele Turando, Împăratul Qinshihuang, balet Lampioanele roşii şi altele. El a spus că potenţialul 
omului este infinit aidoma unei sfori de elastic ce trebuie întinsă continuu. În acest proces, omul îşi provoacă 
necontenit limita şi îşi sporeşte capacitatea. 
    În 2008 Zhang Yimou a fost regizorul-coordonator al ceremoniilor de deschidere şi închidere ale 
Olimpiadei de la Beijing. A reuşit să etaleze  perfect lumii cultura chineză, fiind apreciat de publicul din ţară şi 
de peste hotare. 
    După o scurtă pauză în urma olimpiadei Zhang Yimou se pregăteşte pentru turnarea unui nou film. N-a 
vrut să divulge nici titlul nici  conţinutul acestuia. Cert este că în noul an regizorul va oferi spectatorilor o nouă 
surpriză.
  
                                                                                                                                          Wang Hong
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    Învăţământul profesional este deja stabilit 
de guvernul chinez ca o prioritate strategică în 
dezvoltarea învăţământului naţional. În ultimii 
ani au fost perfecţionate tot mai mult politicile 
de ajutorare a elevilor cuprinşi în sistemul 
învăţământului profesional din ţară. Potrivit noilor 
politici, statul va aloca anual circa 18 miliarde 
de yuani destinate sprijinirii financiare a elevilor 
din şcolile profesionale de nivel mediu, numărul 
beneficiarilor reprezentând 90% din total. Pe 
deasupra, în perioada 2006-2010 guvernul 
chinez va aloca 10 miliarde de yuani destinate 
construcţiei infrastructurale pentru învăţământul 
profesional.
    Dezvoltarea energică a învăţământului 
profesional are trei motive: În primul rând, 
aceasta este o necesitate urgentă a procesului 
de industrializare şi modernizare a Chinei. După 

cum suntem informaţi, un nivel scăzut de pregătire al braţelor de muncă aflate pe prima linie de producţie şi 
lipsa mare de talente de specialitate constituie în prezent o problemă serioasă. Muncitorii calificaţi ocupă doar 
o treime din total, iar maiştri şi maiştri superiori, 4% din total. În zonele de coastă unde manufactura este relativ 
dezvoltată, deficitul muncitorilor calificaţi devine o principală piedică pentru avansarea procesului de producţie. 
    În al doilea rând, dezvoltarea energică a învăţământului profesional 
constituie calea importantă de promovare a angajărilor şi de soluţionare 
a problemelor legate de agricultură, mediul rural şi ţăranii. China are o 
populaţie mare şi braţe de muncă numeroase. Problema angajării este 
una importantă care nu poate fi ocolită şi trebuie soluţionată adecvat 
de autorităţile chineze. În prezent guvernul chinez ia dezvoltarea 
învăţământului profesional sub forme diverse drept o măsură importantă 
pentru promovarea angajărilor în mediu rural şi ridicarea nivelului de 
ansamblu al pregătirii culturale a forţei de muncă din mediul rural. Pe de 
altă parte, dezvoltarea agriculturii moderne cere promovarea energică a 

învăţământului profesional 
şi instrucţiei tehnice, paralel cu generalizarea învăţământului 
obligatoriu de 9 ani în mediu rural.
    În al treilea rând, dezvoltarea energică a învăţământului 
profesional constituie şi o cerinţă firească pentru perfecţionarea 
sistemului naţional modern al învăţământului. În prezent, în ţara 
noastră, anual un număr de peste 10 milioane de elevi din şcolile 
gimnaziale nu pot intra în licee, iar milioane de absolvenţi de liceu 
nu pot fi admişi în facultate. Concomitent, problema angajării în 
producţie a absolvenţilor de facultate devine tot mai acută. Anual 
circa un milion de studenţi nu-şi pot găsi locuri de muncă. Într-un 
contrast izbitor cu această situaţie, societatea are o nevoie acută 

de talente de specialitate, în această privinţă cererea fiind mai mare decât oferta. De aceea, guvernul chinez 
a hotărât să distribuie raţional resursele învăţământului, să accelereze dezvoltarea învăţământului profesional, 
satisfăcând la maximum aspiraţiile diversificate ale populaţiei la şcolarizare.
    La ora actuală, atât ţările dezvoltate, cât şi cele nou dezvoltate industrial, adoptă opţiunea strategică de 
dezvoltare a învăţământului profesional pentru relansarea economiei şi creşterea puterii statului. Începând cu 
anul 2006, China a majorat trei ani consecutiv, amploarea de admitere a elevilor în învăţământul profesional. 
Numărul elevilor de acest gen este aşteptat să ajungă anul acesta la 8,6 milioane. 
                                                                                                                                               Shi Dacheng 

 90% DIN ELEVII ŞCOLILOR PROFESIONALE DE NIVEL 
MEDIU SUNT AJUTAŢI FINANCIAR DE STAT
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      La jocurile paralimpice care s-au încheiat 
la Beijing ciclistul român Carol Eduard Novak a 
cucerit o medalie de argint în proba individuală 
contratimp, aceasta fi ind şi unica medalie 
paralimpică obţinută de lotul tricolorilor. Vă 
prezentăm povestea proaspătului vicecampion 
paralimpic.

    Eduard Novak s-a născut într-o familie de 
sportivi. Pe tatăl lui, Karoly Novak, îl consideră un 
„om de sport”. Edi a practicat 15 ani patinajul 
viteză şi în zilele acelea a câştigat zece titluri de 
campion naţional. Recordul creat de el nu a fost 
depăşit de niciun român până acum. Eduard 
a fost nevoit să renunţe la patinaj în urma unui 
accident rutier. După doi ani grei Eduard Novak a 
hotătât să revină la viaţa sportivă. A ales ciclismul. 
Referindu-se la motivaţia pentru care a decis să-şi 
continue cariera sportivă, Edi ne-a spus:
    „Am fost un sportiv de performanţă şi în urma 
acestui accident nu pot să trăiesc fără sport şi 
m-am apucat de ciclism pentru că e cel mai 
apropiat de acel sport – patinajul viteză. Probabil 
de mic copil am vrut să dovedesc că sunt foarte 
bun în sport, probabil gloria înseamnă motivaţia.” 
      Cu ajutorul tatălui său şi cu un potenţial sportiv 
superb, Eduard Novak a reuşit să se tranforme, 
nu doar într-un ciclist, ci într-unul extraordinar. În 
2003 a început să participe la concursuri pentru 
persoanele cu dizabilităţi şi în anul resepctiv a 
ieşit campion european pe şosea, iar la proba 
de fond contratimp, locul 3. În 2004 s-a clasat în 
ciuda problemelor sale fizice pe locul 4 la Atena la 
jocurile paralimpice. În 2005 a ieşit iarăşi campion 
european.
    „Noi pentru glorie facem toate acestea. Noi 
ne chinuim zi de zi în competiţii pentru o medalie 
în patru ani. Nu pentru ani. Mă gândesc c-o 
viaţă avem şi acuma trebuie să ne-o trăim, să ne 
folosim de ea şi să dăm cât mai mult din noi.”
    În timp ce Edi urca pe podiumul de premiere al 
diferitelor întreceri cicliste, dezvoltarea ciclismului 

în România a rămas la un nivel scăzut. Sportivul 
ne-a vorbit despre situaţia de atunci când a 
hotărât să înfiinţeze un club propriu de ciclism. 
    „Când am început ciclismul, clubul acesta 
(Intersport Miercurea Ciuc) nu a existat. Am 
început în alte cluburi din ţară şi am văzut că 
nimeni nu mă ajută, nu mă ia serios. Am văzut 
acelaşi stil vechi de acum 10-15 ani. Şi am spus 
că mai bine fac eu un club singur. Mi-am atras 
sponsori. Şi atunci am făcut acest club.”
    Astfel a fost înfiinţat clubul de ciclism Intersport 
Miercurea Ciuc. Edi ne-a spus că ciclismul este un 
sport mai rar practicat în zona Miercurea Ciuc, 
unde este foarte frig. Dar noulul club a atras 
atenţia multor sportivi tineri curioşi faţă de acest 
sport, dar mai important, din cauza performanţelor 
cunoscute ale lui Edi. El ne-a prezentat cu mândrie 
clubul său: 
    „Eu cred că noi contribuim foarte mult unde 
trăim, în Miercurea Ciuc. Acest club aduce 
acuma cele mai multe valori în România. Ciclismul 
este ceva nou şi t ineri i  când aud că avem 
performanţe, au şi motivaţie să încerce şi ei să 
facă ciclism. Şi e frumos că începe ceva nou şi în 
România.”
    Clubul Intersport Miercurea Ciuc este, potrivit 
lui Edi, în creştere. Sunt în acest club 15 membrii, 
juniori şi seniori. Edi, nu numai în calitatea sa de 
ciclist cu cea mai bună performanţă, dar şi ca 
manager al clubului, cu concepţii şi metode 
de antrenament moderne, a făcut din acesta 
o forţă importantă în domeniu. Edi a intrat în 
contact chiar şi cu sportivi din afara României ca 
să organizeze întreceri cicliste continentale. Prin 
eforturile sale Intersport are şansele să devină cel 
mai cunoscut club ciclist din România.

                                                          
                                                                        Tan Mi

                                                                                        

Viaţa sportivă lui Carol 
Eduard Novak
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Danielo Dudaş:

Stimată redacţie,
    A trecut extrem de mult timp de când nu am mai scris nimic pentru d-stră. Nu mi-am propus să 
mă lamentez, ci eventual să-mi justific apatia şi implicit să încerc să redeschid dialogul cu d-stră. 
Pasiunea mea pentru China există pur şi simplu, nu m-a părăsit, nici chiar în momentele cele mai 
apăsătoare şi ceea ce e şi mai important, nu m-a dezamăgit niciodată. Vreau să vă asigur că 
indiferent de problematica anului ce s-a sfârşit, în ceea ce mă priveşte, nu am abandonat minimul 
de preocupare pentru a avea o continuitate în  această pasiune. M-am întristat foarte mult la 
aflarea veştilor despre cutremurul din Sichuan, am trăit apoi emoţiile şi bucuria celei mai mari 
manifestări din istoria modernă a Chinei – J.O. Beijing 2008 - i-am dat sfaturi şi încurajări d-lui. Vicenţiu 
Daniel Gheorghe în perspectiva vizitei sale în China, am participat cu succes la unul din cele două 
concursuri organizate de d-stră. iar pentru cel ce a avut ca subiect minunata regiune Guanxi Zhuang 
am adunat luni de zile materiale, pe care le păstrez într-un fel de arhivă electronică (ca de altfel pe 
toate materialele adunate – în timp - pentru concursuri) şi sunt pregătit temeinic pentru concursul 
acum în desfăşurare...
    Mă folosesc şi de acest prilej să vă transmit toate gândurile mele bune, să vă mulţumesc din suflet 
pentru tot ce am primit de la d-stră. (Diploma de concurs, revistele Puntea Prieteniei, noul pliant RCI 
în limba română) şi pentru emisiunile frumoase pe care le realizaţi în folosul ascultătorilor români şi 
moldoveni. 
    Fie ca noul an să aducă sănătate, armonie, progres şi implicit bucurii!
Cât mai multe împliniri! 
La Mulţi Ani!

(Iată felicitările primite din partea domnului Dudaş)

Marin Dumitrescu:

Dragi prieteni, 
     Cu ocazia fericită a Anului Nou chinezesc, Anul Boului vă transmit urările mele cele mai 
călduroase de fericire, sănătate, prosperitate şi succese profesionale şi personale! Vă rog să 
transmiteţi aceleaşi urări de bine Conducerii RCI, tuturor lucrătorilor de la îndrăgitul post, oameni pe 
care i-am cunoscut cu mare plăcere în cursul călătoriei de neuitat pe care am făcut-o în Republica 
Populară Chineză în vara anului 2007! Aceleaşi urări din inima, vă rog să transmiteţi şi familiilor dvs., 
prietenilor cei mai apropiaţi şi tuturor amicilor reputatului post de radio la care aveţi norocul să 
lucraţi! 
    Apreciez cu mare bucurie performanţele de nivel mondial în lumea mediei ale postului Radio 
China International, dar şi ţinuta de mare responsabilitate a acestei instituţii de elită  a Statului Chinez 
în menţinerea unei comunicări vii cu statele şi popoarele lumii în vederea cunoaşterii mai bune şi 
a înţelegerii reciproce, pentru eliminarea surselor de incordare: neîncrederea, suspiciunea, falsele 
probleme în lume şi între state. 
     Să ne urăm tuturor ca în acest An Nou, Secţia Română şi ascultătorii ei să contribuim direct, 
nemijlocit şi faptic la înmulţirea roadelor prieteniei şi colaborării dintre cele două  vechi popoare ale 
noastre, dintre Romînia şi China. 
      LA MULŢI ANI  ! 
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Pompiliu Andrei:

Dragi prieteni,
    Eu sunt, după toate probabilităţile, un bun european, cu predilecţii şi sentimente proprii arealului 
în care m-am născut. În mod firesc, o sursă de meditaţie , de emoţie şi de bucurie îmi este oferită de 
fiecare sosire  a unui Nou An  modern la debutul lunii Ianuarie.În dubla calitate de străin faţă de China 
şi, în acelaşi timp, de cetăţean al planetei,  nimic nu-mi pare însă mai tulburător, mai plin de sensuri 
şi memorabil decât fascinantul vostru Festival de Primăvară, autentic început de An Nou în ciclul 
regenerativ al pământului, vegetaţiei şi universului.Oarecum iniţiat în misterele limbii chineze, îmi place 
să aleg, din bogata terminologie semantica a acestui eveniment, sintagma "Xin Chun" ca fiind cea 
mai poetică şi mai exactă (ştiintific vorbind) denominaţie a Anului Nou.Am avut, de-a lungul timpului 
dedicat relaţiilor tării mele cu China şi cu oamenii ei, privilegiul de a petrece impreuna cu aceştia, 
de cateva ori, în diferite epoci istorice, în Beijing, în Mu Dan Jiang ( Hei Long Jiang) sau în Wuhan, 
momentele de pitorească animaţie şi de caldă relaxare populară prilejuite de Festivalul Primăverii 
şi de Sărbătoarea Gălustelor Yuan Xiao. Vă marturisesc faptul că în colecţia amintirilor mele despre 
China aceste momente au valoare de tezaur. Prietenilor de la RCI, vă transmit  sincere felicitări cu 
ocazia celui mai important eveniment din calendarul vostru tradiţional, vă urez o vacanţă benefică 
pentru o tot mai înaltă calitate a muncii voastre cotidiene în acest an al hărniciei Bivolului, sănătate şi 
succese depline în toate domeniile. La mulţi ani! Chun Jie Kuai Le!
Pompiliu Andrei

Tighiliu Mihail:

DRAGI PRIETENI,
   În primul rând doresc să vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase, alese şi urări le 
DUMNEAVOASTRĂ.
    Îmi aduc aminte prin anii 80 ascultăm pe unde scurte cu mare plăcere postul  de RADIO PEKIN 
INTERNAŢIONAL, emisiunea în limba română, în care puteam afla multe despre fascinanta şi 
uluitoare cultură multimilenară chineză. Apoi veneau cursurile simple de limba chineză han, vorbită. 
Încercăm să repet cuvintele prezentate cât şi propoziţiile scurte auzite.Cu pronunţia celor 4 tonuri 
pentru un european nu e atât de simplu din prima încercare. Despre CHINA am citit biblioteci de cărţi. 
Am multe de spus despre minunata ţară şi eroicul popor CHINEZ. Repet ce v-am mai scris, singura 
ţară care trebuie vizitată în viaţă, de unde ai ce să înveţi este numai CHINA.
    Cu religia, v-am spus ce simt.
    Pentru frumoasele urări şi cuvinte vă mulţumesc.
    Dragi Prieteni, şi eu doresc să vă urez pentru anul nou chinez din ianuarie ,,La Mulţi Ani cu 
sănătate, mult noroc, împliniri, satisfacţii şi îndeplinirea tuturor dorinţelor DUMNEAVOASTRĂ, colegilor 
şi întregului popor Chinez.

Copiii de la şcoala 179 din Bucureşti participă pe 21 martie 2009 la întrecerea de Go
                                                                                          

                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

                                                                         Zhang Qian



Li Bai (701-762), 
cel mai renumit poet 
al Chinei din dinastia 
Tang. Se recunoaşte în 
general că Li Taibai s-a 
născut în Asia Centrală. 
Şi-a petrecut tinereţea 
în Sichuan şi la vârsta 
de douăzeci de ani s-a 
dus pe un munte, trăind 

în sihăstrie alături de un pustnic taoist. 
A călătorit apoi în China centrală şi 
răsăriteană şi s-a căsătorit pentru prima 
dată în 728. (A avut 4 mariaje.) Li Bai, 
unul dintre cei mai iluştri poeţi, a fost un 
om de litere extraordinar, care ocupă un 
loc unic în poezia chineză. Romantic şi 
mistic, a fost un iubitor al naturii virgine.
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O întâlnire pe câmp    
                               

Încălecând pe-un cal 
mândru, 

calc în copite petale căzute 
de flori,

Biciul meu goneşte o trăsură 
de nori în cinci culori.

Perdeaua de perle trasă dă la 
iveală o femeie frumoasă,

Zâmbind, ea arată spre un 
pavilion roşu: „Acolo mi-e a 
părinţilor casă.” 

Adio pământului de dincolo 
de Trecătoarea Porţii de 

Spini② 

 Lăsând Muntele Porţii de 
Spini în depărtata zare,

Barca noastră înspre răsărit 
îşi taie cărare.

Se sfârşesc munţii acolo unde 
începe câmpia alintată de vânt,

Fluviul se rostogoleşte 
spre nemărginita întindere de 
pământ.

Luna reflectată în apă e o 
oglindă căzută din tării clare,

Norii nasc înalte turnuri ca din 
miraj pe mare.

Apa care curge dinspre 
natalele-mi meleaguri,

Mă va conduce până hăt 
departe legănând ale ei dulci mii 
de valuri.

②Trecătoarea Porţii de Spini se află 
în provincia Hubei de astăzi.

Cascada de pe Lushan  
văzută din depărtare①

Norii ridicaţi de pe Piscul 
Cădelniţei luminat de soare par 
ca fumuri de tămâie aromitoare,

În faţa ochilor mei o cascadă 
deasupra şuvoiului atârnă în 
depărtare.

Torentul ei se prăvăleşte 
căzând de la înălţimea de trei 
mii de picioare.

Mă întreb, oare nu este 
Calea Lactee din înaltul cerului 
căzătoare?

①Muntele Lu (Lushan) se află în 
provincia Jiangxi.

     Xu Wende / Chen Luping



    Stimaţi cititori, astăzi vă conduc să facem o vizită în „paradisul concediului” din zona tropicală a 
Chinei – Sanya.
    Sanya este situat la capătul sudic al Chinei, fiind unicul oraş turistic de litoral din zona tropicală a ţării 
noastre. Când în emisfera nordică se înregistrează ninsori şi îngheţuri, la Sanya, razele Soarelui, plaja 
şi cerul albastru atrag numeroşi turişti din ţară şi de peste hotare. Regiunea este plină de animaţie, 
aidoma insulelor Hawaii din SUA sau Phuket, din Thailanda.
    În Sanya, bucuriile se găsesc peste tot. Puteţi să mergeţi la templul Nanshan, templul cel mai sudic din 
China, să ascultaţi sunetele clopotului, simplu şi viguros. Sau puteţi face o vizită la piatra uriaşă denumită 
„capătul lumii” şi să ascultaţi o povestire străveche. Sau puteţi încerca să vă scufundaţi în Marea Chinei 
şi să admiraţi peisajul încântător din apa mării. Mai mult, puteţi să cumpăraţi după bunul plac obiectele 

de artizanat confecţionate de locuitorii indigeni, 
de etnie Li. Când se înnoptează, barurile de 
pe coastă vor deveni importante puncte de 
atracţie. 
    Să ţii în mână un pahar cu bere, să mănânci 
crabi proaspeţi pe care i-ai prins singur, de 
curând, în timp ce stai de vorbă cu familia şi 
cu prietenii este un fenomen frecvent întâlnit în 
barurile de pe coastă. Clienţii barurilor sunt din 
diferite ţări şi poţi auzi o sumedenie de limbi. În 
acelaşi timp, spătarii vorbesc fluent limbile rusă şi 
engleză.
    A face o excurs ie în Sanya cu scopul 
îngrijirii sănătăţii a devenit o modă. Conform 
Organizaţ iei  mondiale pentru protejarea 
mediului înconjurător, în cadrul celor 158 de 
municipii din 45 de state examinate, calitatea 

aerului din Sanya ocupă locul al doilea, după capitala Cubei, Havana. Turiştii de peste hotare veniţi 
în Sanya iubesc mai mult tratamentul medicinii tradiţionale chineze. În sanatoriul medicinii tradiţionale 
chineze din oraşul Sanya l-am întâlnit pe domnul Evan, din Rusia. E a treia oară când Evan vine aici. 
Afecţiunea lui la o vertebră cervicală a fost tratată de medicii chinezi din Sanya şi a constatat deja o 
îmbunătăţire a stării sale.
    „În vară trebuie să lucrez, nu am timp să vin aici. Vin iarna pentru 
tratarea afecţiunii la vertebra cervicală. E un tratament miraculos.”
    Potrivit statisticii, mai mult de 500.000 de turişti de peste hotare au 
făcut excursii la Sanya în anul 2007, cifra fiind mai mare cu 30% faţă de 
2006, fiind cel mai rapid ritm de creştere din China. Autorităţile chineze 
au acordat oraşului o serie de politici preferenţiale care prevăd ca turiştii 
din 21 de state şi regiuni ale lumii pot beneficia de intrarea în oraş fără a 
necesita vize. Prin intermediul undelor postului Radio China Internaţional, 
Zhang Qi, directorul direcţiei locale pentru turism, îi invită pe turiştii din 
toată lumea să cunoască personal farmecul celui mai sudic oraş din 
China.
    „Turiştii de peste hotare vor constata că în perioada petrecută la noi 
nu vor avea nicio piedică. Avem magazine cu mărfuri scutite de taxe 
vamale. Puteţi face o vizită la noi fără viză, iar aeroportul local este 
deschis mai multor linii turistice. În staţiune avem instalaţii turistice în stil 
chinezesc, precum şi produse turistice cu influenţe culturale chinezeşti. 
Vă invit sincer, în numele Direcţiei pentru turism din provincia Hainan, să 
petreceţi vacanţa şi concediul pe Insula Hainan.”
    Dragi prieteni, menţionăm că zburând cu avionul de la Londra, din ţările din nordul şi estul Europei, 
puteţi ajunge direct la Sanya. În Sanya nu este iarnă, de aceea puteţi înota oricând doriţi. 
                                                                                                                                                                     Zhang Yu
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