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Unde şi frecvenţe de emisie

Chinezii sărbătoresc cu solemnitate a 60-a
aniversare a proclamării R. P. Chineze

La 1 Octombrie în diferite
localităţi ale Chinei a fost
sărbătorită cu solemnitate cea
de-a 60-a aniversare a înfiinţării
R. P. Chineze. La Beijing, a fost
organizată în Piaţa Tian'anmen
o adunare de sărbătorire
consacrată acestei aniversări.
Hu Jintao, secretarul general al
C.C. al P. C. Chinez, preşedintele
ţării şi preşedintele Comisiei
Militare Centrale, a arătat în
discursul său că statul chinez
va susţine ferm şi neabătut
socialismul cu specific chinezesc,
va promova în continuare reforma
şi deschiderea, dezvoltarea
ştiinţifică şi făurirea unei societăţi
armonioase, va impulsiona
procesul de făurire a unei
so ci e tă ţi cu u n n i ve l d e ce n t
de viaţă. De asemenea, ţara
noastră va dezvolta cooperarea
prietenească cu toate ţările şi va
promova construirea unei lumi
armonioase, de pace durabilă
şi de prosperitate comună. Hu
a subliniat totodată că poporul
chinez are convingerea şi
capacitatea să-şi construiască
bine propria patrie şi să-şi aducă
contribuţia cuvenită la dezvoltarea
lumii.

În parada militară ce a avut
loc ulterior, 14 detaşamente
de soldaţi, 30 de echipe de
echipamente şi 12 formaţii
eşalonate de avioane ale Armatei
Populare Chineze de Eliberare
au fost trecute în revistă.
În demonstraţia populaţiei,
dispozitivul de defilare a fost
constituit din 100.000 de oameni,
36 de blocuri de paradă formate
din 60 de care alegorice şi
formaţiuni artistice.
În toate localităţile Chinei,
manifestările au fost variate.
Pe Bulevardul Changan şi
pe străzile şi intersecţiile
principale din capitala Beijing
au fost create ornamente
florale şi au fost atârnate
lampioane roşii. Magazinele
sunt bine aprovizionate pentru
întâmpinarea cumpărătorilor.
La Lhasa, reşedinţa Regiunii
Autonome Tibet şi la Urumqi,
reşedinţa Regiunii Autonome
Xinjiang Uigură, precum şi în
Regiunile Administrative Speciale
Hong Kong şi Macao au avut loc
ceremonii de înălţare a drapelului
naţional.

De asemenea, populaţia
chineză întâmpină această
mare sărbătoare cu spectacole,
expoziţii de caligrafie şi de pictură,
serate culturale şi alte manifestări
festive.
În Tibet, localnicii îşi exprimă
bucuria prin dansuri şi cântece.
Ansamblul artistic tibetan a
pregătit multe spectacole artistice,
pe care le-au dedicat Zilei
Naţionale.
Populaţia de diferite
naţionalităţi din Regiunea
Autonomă Xinjiang Uigură a
organizat serate cu cântece şi
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dansuri, recitaluri de poezie şi
expoziţii de caligrafie şi pictură,
urând patriei ca ziua de mâine să
fie şi mai frumoasă.
Locuitorii din oraşul Changsha,
reşedinţa provinciei Hunan, au
realizat un uriaş steag roşu cu
cinci stele brodate pe ambele
feţe, în cinstea zilei patriei
noastre. La această broderie
cu o lungime de 2,14 metri şi o
înălţime de 1,4 metri au lucrat
60 de persoane cu vârste de la
un an la 60 de ani. Părinţii unor
copii mici i-au ajutat să facă şi ei
câteva cusături pentru această

broderie ca să ia în felul acesta
parte la marea sărbătoare. După
cum au transmis ziariştii care au
făcut reportaje pe acestă temă,
acest cadou preţios pentru ziua
de naştere a Chinei va fi dăruit
pentru totdeauna Muzeului de
Istorie al Revoluţiei Chineze.
Potrivit tradiţiei chinezilor,
colţunaşul este nelipsit în zilele de
sărbătoare. Locuitorii de etnie hui
din cartierul de locuinţe Qingshan
din oraşul Yinchuan, reşedinţa
Regiunii Autonome Ningxia-hui,
au făcut în ajunul Zilei Naţionale
împreună cu cei de etnie han,
2009 colţunaşi pentru marcarea
Zilei Naţionale.
În provincia Sichuan, deşi
au fost influenţaţi de puternicul
cutremur din anul trecut, cetăţenii
îşi împodobesc noile lor case cu
steagul roşu cu cinci stele şi cu
lampioane roşii.
În Hong Kong şi Macao, a
fost organizată la 1 octombrie
dimineaţă ceremonia de înălţare
a drapelului naţional. În afara de
aceasta, au fost organizate curse
de cai, cocktail-uri şi demonstraţii
de artificii.
Li Xin

Adunarea organizată în cinstea sărbătoririi celei de-a 60-a
aniversări a Chinei Noi demonstrează succesul republicii

La 1 Octombrie 1949, fostul
preşedinte al Chinei, Mao Zedong, a
declarat în faţa întregii lumi, în Piaţa
Tian'anmen din Beijing, proclamarea
Republicii Populare Chineze. După
60 de ani, în aceeaşi zi, tot la Piaţa
Tian'anmen, s-a organizat o adunare
grandioasă în cadrul căreia au avut loc
o paradă militară şi o demonstraţie de
masă, pentru aniversarea acestei zile
măreţe. Numeroşi oameni au asistat
la faţa locului sau prin intermediul
televizorului, radioului sau Internetului
la această mare adunare.
La 1 octombrie, la ora zece, s-a
deschis în mod oficial adunarea de
sărbătoare din Piaţa Tian'anmen. În
frunte cu garda de onoare a forţelor
militare terestre, maritime şi aeriene
care au protejat steagul militar, cele
56 de detaşamente militare au trecut

rând pe rând prin Piaţa Tian'anmen,
deschizând cortina celei de-a 14-a
parade militare a Chinei noi.
După parada militară, acompaniaţi
de melodia intitulată: „Odă steagului
roşu", 1949 de tineri au trecut prin
Piaţa Tian'anmen, ţinând în mână
un drapel naţional, cel mai mare ca

dimensiuni din istoria Chinei. După
ei, au venit 100 de mii de oameni
reprezentând diferite cercuri sociale
şi 60 de care alegorice. Pe bulevardul
Chang'an a defilat istoria republicii.
Se poate spune că progresul
tehnologiilor militare a reflectat
creşterea puterii complexe a unui
stat. În ultimii 60 de ani, China s-a
transformat dintr-un stat sărac într-o
mare putere a lumii, urmând drumul

măreţ al renaşterii. În plus, influenţa
Chinei asupra restului lumii a devenit
din ce în ce mai evidentă.
Aşa cum au spus liderii chinezi,
China nu poate fi îndepărtată de
lume, iar lumea are nevoie de China.
Preşedintele Hu Jintao s-a angajat
solemn la 1 Octombrie că succesul
Chinei va aduce multe beneficii lumii
întregi.
Ambasadorul român acreditat în
China, Viorel Isticioaia, alături de soţia
sa, Tatiana Isticioaia, au asistat la
faţa locului la adunarea festivă. După
încheierea adunării domnul ambasador
a afirmat:"Adunarea festivă, care deşi
a durat doar aproape două ore, este o
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oportunitate cu semnificaţii deosebite
care demonstrează realizările
remarcabile obţinute în ultimii 60 ani.
Ca prieteni vechi ai poporului chinez,
ne simţim mândri şi vrem să exprimăm
cu acest prilej urările noastre sincere
prietenilor chinezi."
Soţia ambasadorului a spus
că a asistat cu tatăl ei, tot în Piaţa
Tian'anmen, la adunarea consacrată
zilei naţionale a Chinei în urmă cu
peste 50 ani, apreciind că diferenţele
uriaşe între cele două adunări au
demonstrat progresele în multiple
domenii obţinute de China.
Festivităţile de la Beijing consacrate
împlinirii a 60 de ani de la Proclamarea
R.P. Chineze au fost relatate şi de

presa română. Ziarul „Adevărul” a
remarcat că a fost „o perfectă paradă
militară" . Întreaga ceremonie a
fost grandioasă şi fiecare detaliu a
fost ireproşabil. Trecerea în revistă
magnifică, ordonată şi perfectă a
forţelor militare terestre, maritime şi
aeriene a ilustrat lumii echipamentele
militare cele mai moderne fabricate
de China. Agenţia de presă Mediafax
consideră că în calitate de a treia
forţă economică din lume, China şi-a
arătat pe deplin realizările şi forţa ei în
parada militară.
Yang Ying

Schimb de felicitări între liderii Chinei şi României cu prilejul împlinirii a 60 de ani
de la stabilirea relaţiilor diplomatice
Preşedintele Chinei, Hu Jintao, a avut la 4 octombrie un schimb de mesaje de felicitare cu preşedintele României,
Traian Băsescu, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice între cele două ţări.
În mesajul de felicitare adresat preşedintelui Traian Băsescu, Hu Jintao a arătat că în ciuda schimbărilor uriaşe
petrecute pe plan intern şi internaţional, relaţiile între cele două ţări au cunoscut o dezvoltare sănătoasă şi stabilă în ultimii
60 de ani. Cele două ţări au stabilit în anul 2004 un parteneriat amplu de prietenie şi cooperare. Partea chineză doreşte să
depună eforturi, alături de partea română, pentru a promova relaţiile de prietenie şi de cooperare între cele două ţări.
Preşedintele României Traian Băsescu a arătat în mesajul său că în ultimii 60 de ani, prietenia tradiţională românochineză s-a consolidat şi maturizat tot mai mult. Adâncirea necontenită a relaţiilor de cooperare prietenească dintre
România şi China reprezintă una dintre priorităţile diplomatice ale României.
Recepţia oferită de ambasadorul chinez la Bucureşti cu prilejul Zilei Naţionale
La 29 septembrie ambasadorul Chinei acreditat în România, Liu Zengwen şi soţia sa au oferit în saloanele ambasadei
o recepţie cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze şi a 60 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice între China şi România. Au fost prezenţi preşedintele Curţii Constituţionale, Ioan Vida, vicepreşedinte
al Senatului, preşedintele de onoare al Partidulul Conservator, Dan Voiculescu, preşedintele Curţii de Conturi, Nicolae
Văcăroiu, ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, fostul preşedinte al României,
preşedintele de onoare al Partidului Social Democrat, Ion Iliescu, primarul Bucureştiului, Sorin Oprescu, preşedintele
Asociaţiei Române de Prietenie cu R. P. Chineză, Florea Dumitrescu şi alţi reprezentanţi ai guvernului, parlamentului,
armatei, personalităţi din diferite cercuri sociale din România şi şefi ai misiunilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti.
60 de ani de relaţii diplomatice între România şi China
5 octombrie a fost ziua împlinirii a 60 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice dintre R. P. Chineză şi România.
Cu acest prilej, ambasadorul român la Beijing, Viorel Isticioaia Budura şi soţia sa au organizat la ambasadă o serată
culturală. Au participat oficiali şi reprezentanţi din Ministerul Afacerilor Externe,
Departamentul Internaţional al P. C. Chinez, Ministerul Culturii, ai altor instituţii
centrale şi guvernamentale din China, precum şi ziarişti. La serată, Ansamblul
Mărţişorul din Cluj Napoca, venit în mod special pentru spectacole în diferite
localităţi ale Chinei cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a stabilirii relaţiilor
diplomatice dintre cele două ţări, a interpretat un program de cântece şi
dansuri alături de cunoscutul şi îndrăgitul interpret Dumitru Fărcaş. Cântăreţul
român Mugur Ciobâncan a interpretat cântecul "We are the world" compus de
el şi dedicat prieteniei tradiţionale dintre cele două ţări.
Dialogul online desfăşurat la Zhengzhou, între primarii celor două oraşe înfrăţite
din China şi din România
Pe data de 9 septembrie 2009, între orele 15 şi 16, ora Beijingului, „ Nu mai suntem departe unii de alţii – dialogul
online al primarilor oraşelor înfrăţite din China şi din România" a avut loc în cabina de transmisie directă a postului de
radio Zhengzhou. Primarul oraşului Zhengzhou din provincia Henan, China, Zhao Jiancai, a comunicat prin website-ul CRI
online cu primarul oraşului Cluj-Napoca din judeţul Cluj, România, Sorin Apostu, despre problemele legate de economie,
cultură şi turism. Pe fundalul împlinirii a 60 ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze şi a 60 ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice între China şi România, acest dialog online a avut drept scop aprofundarea cunoaşterii reciproce şi
prieteniei pentru a promova în continuare cooperarea bilaterală.
Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în China,
domnul Viorel Isticioaia, ne-a trimis de la Beijing cele mai bune urări pentru
succesul acestui dialog.
Dialogul online a fost transmis în direct pe site-urile în limba chineză şi
în limba română a CRI online, site-urile www.zynews.com şi www.zzradio.
cn, totodată a fost realizată şi o transmisie directă video pe site-ul www.
zzradio.cn.
Filiala de la Cluj-Napoca a Asociaţiei de Prietenie dintre România şi
China a contribuit mult la organizarea cu succes al dialogului.
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MESAJE DE FELICITARE CU PRILEJUL ZILEI NAŢIONALE A
CHINEI DIN PARTEA PRIETENILOR ROMÂNI
Î mi face o deosebită plăcere

să vă transmit felicitări şi cele
mai bune gânduri cu prilejul zilei
naţionale.
Este un nou prilej de a evalua
cu deplină satisfacţie realizările
extraordinare ale poporului
chinez sub conducerea
magistrală a partidului
comunist, realizări nu numai în
plan economic dar şi în cel al
locului pe care îl ocupa în acest
moment pe plan internaţional
Republica Populară Chineză.
Încă o dată aveţi toată
aprecierea mea, putând să
mă consideraţi un prieten
sincer şi statornic al Chinei, de
asemenea vă rog să primiţi şi
salutul meu personal şi invitaţia
de a nu ezita să mă contactaţi
în cazul în care consideraţi că
vă pot ajuta cu ceva.
Cu stimă,
Victor Vevera
Consilier personal al
Primului-Ministru

Vă

doresc, cu ocazia
sărbătoririi zilei Naţionale a
Republicii Populare Chineze,
m a r i r e a l i z ă r i ş i p e v i i t o r,
prosperitate şi succese în
împlinirea dumneavoastră.
Cred sincer în rolul pe care
China îl joacă la nivel global

în menţinerea stabilităţii şi a
păcii şi admir exemplul unic de
dezvoltare economică pe care îl
oferă.
Astăzi, sărbătorim, de
asemenea, 60 de ani de relaţii
diplomatice chino-române,
care marchează o frumoasă
şi trainică prietenie între ţările
noastre.
Cu acest prilej, îmi doresc
din tot sufletul ca relaţiile
noastre să fie tot mai strânse şi
mai rodnice şi să se manifeste
prin proiecte comune de
interes reciproc pe care să le
transpunem împreună în viaţa
cât mai curând posibil.
Cu prietenie,
Raluca Popescu
Consilier parlamentar
Senatul României

S timată redacţie, vreau să

vă transmit cu ocazia împlinirii
a 60 ani, de la declararea
Republicii Populare Chineze,
un călduros „La mulţi ani!”.
Cu prilejul acestui eveniment,
deosebit de important pentru
poporul chinez, în Municipiul
Piteşti, au fost organizate două
expoziţii. Una a fost găzduită
de Biblioteca Judeţeană Argeş
din localitate, iar cealalta în
cadrul Universităţii din Piteşti.
Aici au fost expuse materiale
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despre China, constând în cărţi
deţinute de cele două biblioteci.
Vă mulţumesc pentru că miaţi trimis Puntea Prieteniei, care
m-a ţinut la curent cu ştirile din
China. Noul format al publicaţiei
este mai uşor de răsfoit.
Cu stima!
Stanciu Gheorghe

V ă rog să imi îngăduiţi să vă

adresez cele mai sincere urări
de bine, sănătate, prosperitate
şi noroc dumneavoastră şi,
prin dumneavoastră, întregului
popor chinez prieten, acum la
aniversarea a 60 de ani de la
fondarea Republicii Populare
Chineze şi de la stabilirea
relaţiilor diplomatice cu
România.
Radio China Internaţional,
prin secţia de limba română,
a contribuit mult la oglindirea
fidelă a acestor relaţii prieteneşti
şi la stabilirea unor adevărate
punţi ale prieteniei între poporul
chinez şi cel român.
Vă doresc, încă o dată, cele
mai calde urări de bine şi de
succes şi sper că într-o zi ne
vom putea întâlni!
Marilena Bara
Jurnalist, membru APSR
Vicepreşedinte 179 SPORT
CLUB
Instructor de Go

D oresc

să vă adresez
la mulţi ani cu ocazia zilei
naţionale a R.P.Chineze şi
împlinirii a 60 de ani de la
creearea ţării dvs.
Vă urez multă sănătate şi
realizarea tuturor dorinţelor!
Trăiască Republica Populară
Chineză!
Noi şi măreţe realizări în
continuare!
La mulţi ani!
Al dvs ascultător fidel
Gheorghe Vicenţiu-Daniel

La o zi atât de importantă,
aniversarea a 60 de ani a
Republicii Populare Chineze,
daţi-mi voie să vă urez sărbători
fericite, împliniri pe plan
personal şi profesional, emisiuni
frumoase şi realizări minunate !
Petrecere frumoasă !
LA MULŢI ANI !
Cu stimă, respect, admiraţie
şi mulţumiri pentru ceea ce
faceţi pentru ascultătorii din
România.
Teodora Costin
Cu

ocazia acestei foarte
importante sărbători a Chinei vă
felicit pe dvs şi redacţia pe care
o coordonaţi şi vă doresc să
aveţi în continuare multe bucurii
şi succes.
Mă bucur că România şi
China sunt prietene şi cred că
fiecare dintre noi poate contribui
după puterile şi priceperea lui la
această prietenie.
Voi urmări cu mare interes
transmisia directă de mâine, 01
octombrie.
Maria Balaşa

de-a 60-a aniversări a măreţei
sărbători de la proclamarea
Republicii Populare Chineze şi
a celor 60 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice dintre
China şi România.
Fie ca mirobolanta Chină se
întinerească şi să înflorească
pe zi ce trece.
Elvira şi Sabina Ivaşcu

La

1 octombrie, China
aniversează cu rezultate
deosebite 60 de ani de când,
în anul 1949, legendarul
conducător Mao Tzedung
proclama în marea piaţa
Tienanmen Republica Populară
Chineză.
A fost un moment cu o
covârşitoare rezonanţă politică,
militară şi socială pentru
întregul popor chinez.
Conducătorii de atunci şi de
mai târziu, între care stimatul
premier Zhou Enlai, reformatorul
Deng Xiaoping şi continuatorul
Jiang Zemin au luptat în fruntea
poporului lor, cu forţele adverse,
văzute şi nevăzute, pentru
redarea copiilor dragonului a
demnităţii lovite de invadatori şi
alţi neprieteni.
La aniversarea a 60 de ani
de la Proclamare, preşedintele
Republicii Populare Chineze
şi Secretar General al
P.C.Chinez, Excelenţa Sa, Hu
Jintao, împreună cu tovarăşii
săi, are bucuria şi marea

Dragele şi dragii noştri activi

şi veterani,
Vo u ă , f a m i l i i l o r v o a s t r e ,
întregului brav şi victorios
popor frate chinez, caldele
noastre felicitări cu prilejul celei
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responsabilitate să raporteze
poporului chinez ca tot ceea
ce s-a hotărât în ultimii ani s-a
îndeplinit sau este în curs de
realizare.
România a fost printre
primele ţări care a recunoscut
imediat R.P. Chineză, şi a
stabilit în următoarele 3 zile
relaţii diplomatice, direct la
nivel de ambasadă, astfel ca în
aceste zile se împlinesc în mod
fericit tot 60 de ani de la acest
eveniment punând o puternică
piatră de temelie la baza
relaţiilor româno-chineze care
au urmat şi continua cu mult
succes astăzi.
Ţările noastre vor colabora
strâns, în continuare, în
organismele internaţionale şi
vor multiplica schimburile şi
contactele la toate nivelurile.
De Ziua Naţională, la
Aniversarea a 60 de ani de
la Proclamarea REPUBLICII
POPULARE CHINEZE, urez
mult încercatului popor chinez,
ţării sale strălucitoare şi tuturor
prietenilor Chinei prosperitate şi
un viitor bun şi sigur !
Urez personalului Secţiei
Române a postului RCI să se
bucure de sărbătoare , în pace
şi cu sănătate.
LA MULTI ANI !
Marian Dumitru
Zhang Qian

60 de ani strălucitori
În cei 60 de ani de după proclamarea R. P. Chineze, sub conducerea Partidului Comunist Chinez şi cu eforturile
poporului chinez, modernizarea socialistă din ţara noastră a obţinut rezultate remarcabile. Astăzi China, ca un gigant
plin de vigoare, stă falnic în orientul lumii.

PIB-ul a crescut anual în medie cu 8,1%.

Producţia de cereale este de 4,7 ori
mai mare decât cea din 1949.

China a devenit o ţară cu o industrie
manufacturieră dezvoltată.

Dezvoltarea sectorului terţiar a
satisfăcut cererea populaţiei.

Construcţia infrastructurii s-a accelerat vizibil.

Mai multe lucrări hidrotehnice din mediul rural au
fost construite sau ameliorate.

Reţeaua naţională de telecomunicaţii
asigură o comunicare perfectă pentru mediul
de afaceri.

Capacitatea de producţie a energiilor a crescut.
Epoca penuriei de petrol şi electricitate s-a încheiat.

China şi-a format o reţea de transport complexă.

Valoarea investiţiilor străine situează China pe
primul loc în lume.

Investiţiile străine au crescut an de an. China a
Valoarea exporturilor a crescut în continuu, China
ocupat primul loc în rândul ţărilor în curs de dezvoltare
ocupând locul al treilea în lume la acest capitol.
în această privinţă.
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Populaţia Chinei se bucură de un nivel de trai ridicat şi o viaţă decentă

Soldul depunerilor populaţiei din 2008
a fost de circa 25.000 ori mai mare decât
cel din 1952.

Nivelul de consum al populaţiei
s-a ridicat şi structura consumului s-a
îmbunătăţit.

Sistemul de protecţie socială este unul
dintre cele mai dezvoltate în rândul ţărilor în
curs de dezvoltare.

Dezvoltarea rapidă a ştiinţei, tehnologiilor şi învăţământului a
sprijinit puternic dezvoltarea economiei şi societăţii.

În 2008 investiţiile pentru cercetarea ştiinţifică au reprezentat
1,52% din PIB şi această sumă s-a materializat în rezultate
tehnico-ştiinţifice majore.

Învăţământul obligatoriu a fost extins în rândul unei populaţii
mai mari şi structura învăţământului s-a perfecţionat. Procentajul
analfabeţilor a scăzut la 6,67%.

Activităţile culturale, sportive, de sănătate sau pentru ocrotirea
mediului au cunoscut schimbări spectaculoase.

Nivelul sănătăţii populaţiei
Viaţa culturală şi spirituală a
Activitatea sportivă s-a dezvoltat rapid. Între anii 1949 şi
populaţiei a devenit mai bogată.
2008 sportivii chinezi au obţinut 2.283 de titluri de campion a crescut. Speranţa de viaţă a
chinezilor a crescut de la 35 de ani
mondial. Jocurile Olimpice din 2008 au avut loc la Beijing.
cât era acum 55 de ani, la 73 de ani
în prezent.
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Liu Zengwen,

ambasadorul chinez la Bucureşti,
a acordat interviuri presei române

Înainte de Ziua Naţională a Chinei, domnul
ambasador Liu Zengwen a acordat interviuri
ziarului Adevărul, Societăţii Române de
Radiodifuziune şi altor mijloace mass media din
România, cu privire la aniversarea a 60 de ani
de la proclamarea Chinei noi, la dezvoltarea
economică rapidă şi colaborarea prietenoasă
tradiţională.
În timpul interviurilor, domnul ambasador a
spus că în ultimii 60 de ani, China a cunoscut o
dezvoltare uriaşă a societăţii şi economiei. PIBul ţării noastre a crescut de 77 de ori, veniturile
financiare de circa 1000 de ori, iar rezervele
valutare de peste 10.000 de ori, economia
chineză ajungând pe al treilea loc în lume.
Rezumând experienţa istorică din cei 60 de ani,
mai ales în ultimii 30 de ani de după reformă
şi deschidere, politicile centrale promovate de
Guvernul chinez, cum ar fi eliberarea gândurilor,
transformarea ideilor, deschiderea spre lume,
dezvoltarea economiei precum şi menţinerea
stabilităţii sociale sunt factori importanţi care au
determinat lansarea economică a statului.
El a arătat că România şi China se bucură
de relaţii tradiţionale de prietenie, iar cele două
popoare au trecut împreună prin vremuri bune
şi rele. Relaţiile dintre noi pot fi considerate un
model pentru relaţiile dintre ţări. În cei 60 de
ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice, cele
două ţări au dezvoltat colaborările în domeniul
politic, economic, cultural, în învăţământ, ştiinţă
şi tehnologie, în domeniul militar, în administraţia
locală precum şi în domeniul social şi au obţinut

rezultate fructuoase, cu toate că şi condiţiile şi
contextul naţional sau internaţional au suferit
schimbări de mare amploare. În anul 2004, cele
două ţări au ridicat relaţiile bilaterale la un nou
nivel. Relaţiile economice şi comerciale rămân
disproporţionate însă din mai multe cauze. Din
acest motiv, ambele părţi trebuie să întocmească
planuri şi măsuri concrete, să promoveze
cunoaştere între mediile de afaceri din cele două
ţări şi să ofere condiţii avantajoase schimburilor
comerciale şi economice. În anul 1979, volumul
comerţului chino-român a fost de un miliard de
dolari, o cifră semnificativă atunci. La ora actuală,
primele motive care au cauzat dezechilibrul
comercial între cele două părţi sunt metoda
modificată de plată şi structura suplimentară
schimbată a produselor.
De-a lungul timpului, România a sprijinit
China în plan mondial, inclusiv în cadrul
Uniunii Europene, de când a aderat la această
organizaţie din 2007 şi a devenit unul dintre cei
mai importanţi factori care stimulează dezvoltarea
relaţiilor chino-europene. „Eu fiind un diplomat
care a lucrat mulţi ani în România, am văzut cu
ochii mei momentele importante memorabile.”
Ambasadorul chinez a mai spus că ţara
noastră a dovedit necesitatea reformei în
construirea „miracolui chinez”, cu drumul unic pe
care a mers şi rezultatele grandioase obţinute.
Unii cred că statul chinez poate trece peste criza
financiară mondială cu uşurinţă pentru că are
rezerve valutare uriaşe, însă eu cred că guvernul
chinez a aplicat politici financiare şi economice
corecte în conformitate cu condiţiile statului.
Rezervele valutare nu sunt un panaceu universal.
Multe ţări au rezerve valutare pe cap de locuitor
mai mari decât China. Ţara noastră este o ţară
în curs de dezvoltare care trebuie să rezolve
problema alimentelor pentru o populaţie de 1,32
de miliarde de locuitori. Noi mai avem multe de
făcut până când reuşim să construim o societate
cu o viaţă decentă.
Liu Ying
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Relaţiile chino-române, comentate de domnul ambasador
al României la Beijing şi soţia Excelenţei Sale
fiecare an, ci în amsamblul pe care le reprezintă China,
ar putea să permită o conectare, în domeniul producţiei
comune comerciale, industrial, în explorarea şi crearea
unor parteneriate industriale sectoriale, care să valorifice
capacitatea de absorţie, capacitatea de adecvare a
acestor producţii la piaţa românească, chineză şi a altor
ţări. Parteneriatele industriale sunt o invitaţie pe care
comunitatea noastră de afaceri precum şi cea din China ar
trebui să le aibă în vedere.”
Ambasadorul a mai spus că România poate juca un
rol pozitiv şi în întărirea cooperării în cadrul parteneriatului
strategic cuprinzător dintre China şi UE.
Tatiana Isticioaia, consilier cultural al ambasadei, a
prezentat stadiul schimburilor culturale dintre cele două
state. Potrivit acesteia, în principal schimburile culturale se
realizează la nivel guvernamental pe baza unui program.
Însă în ultimii ani s-au manifestat din ce în ce mai mult
iniţiativele particulare. „ Avem acum posibilităţi la nivelul
administraţiei locale şi la nivelul centrelor culturale locale,
care să permită să ajungă în China şi să aducă aici valori
culturale româneşti.”, a subliniat d-na Isticioaia.
În ce priveşte colaborarea în domeniul învăţământului
şi în domeniul tehnico-ştiinţfic, doamna Tatiana Isticioaia a
arătat: „În domeniul învăţământului avem schimburi la nivelul
marilor universităţi din România şi din China. Sunt din ce
în ce mai mulţi studenţi români care vin aici să studieze şi
ca bursieri ai statului română şi în particular, care doresc
să studieze în China limba chineză şi specialităţi legate
de medicină, sport sau ştiinţele economice. Ministerul
Învăţământului are de câţiva ani un program de acordare
a burselor pentru studenţii străini. Anual noi promovăm
acest program şi în rândul tineretului din China. Bursierul
obţine gratuit accesul la cursuri şi în spaţiul de cazare al
universităţilor.”
Chu Qunli

La 5 octombrie se împlinesc 60 de ani de la stabilirea
relaţiilor diplomatice dintre China şi România. Pe 17
septembrie, ambasadorul român la Beijing, Viorel Isticioaia
şi soţia sa, Tatiana Isticioaia, consilier cultural al ambasadei,
au acordat un interviu redacţiei noastre. Cu acest prilej ei au
prezentat stadiul şi perspectivele de dezvoltare a relaţiilor
bilaterale.
Domnul ambasador a dat întâi de toate o înaltă
apreciere bunelor relaţii politice chino-române: „Dialogul
politic la cel mai înalt nivel a existat tot timpul. În ultimii 20
de ani, odată cu mutaţiile survenite după Războiul Rece, a
cunoscut o intensificare pentru că liderii politici, responsabili
din diferite domenii din cele două ţări au simţit nevoia să
schimbe idei, să discute despre ceea ce trebuie făcut în
redimensionarea, recalibrarea relaţiilor bilaterale pentru a
răspunde provocărilor interne şi internaţionale.”
În privinţa relaţiilor bilaterale comerciale, domnul
ambasador a precizat că în ultimii ani s-au înregistrat
tendinţe pozitive în colaborarea comercială şi economică
dintre China şi România. El a spus că speră să vadă o
relaţie mereu în expasiune, cât mai echilibrată de cooperare
economică şi comercială. Şi nu numai simetriile îi preocupă,
ci domeniile care pot valorifica ceea ce în mod specific au şi
China şi România.
Ambasadorul a menţionat că din anul trecut agenda
schimburilor economice bilaterale a fost afectată de către
criza financiară globală. Însă există semne foarte bune
generate de criza financiară. „Avem nevoie de o mai realistă
abordare în ceea ce priveşte dimensionarea cooperării
industriale. În mod simplist vorbind, relaţiile comerciale nu
vor putea să fie perfect simetrice niciodată. În sensul că
pe o distanţă foarte îndelungată, previzibilă, capacităţile
de asimilare tehnologice, mâna de lucru, performanţele
intelectuale ale Chinei, ţară care produce anual peste o
jumătate de milion de ingineri în perfecţionarea tehnologiilor
în corpul de elită tehnologic şi nu numai cel produs în
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Apa trece, pietrele rămân
-amintiri despre prietenia chino-română
În urmă cu 6 decenii, la 5
octombrie 1949, la numai patru
zile de la proclamarea Republicii
Populare Chineze, între China
şi România s-au stabilit relaţiile
diplomatice, marcând începerea
unei prietenii profunde şi solide
a celor două popoare.
În aceşti 60 de ani, indiferent
ce schimbări s-au petrecut în
contextul internaţional, relaţiile
de prietenie şi de cooperare
între China şi România se
dezvoltă în mod constant într-o
direcţie bună, prietenia celor
două popoare a rezistat la
încercările timpului. Aşa cum
spune un proverb românesc
„Apa trece, pietrele rămân.”
Luo Dongquan primeşte o diplomă de excelenţă de la guvernul român
De-a lungul celor 41 de
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea relaţiilor bilaterale de prietenie
ani, colegii noştri de redacţie
din diferite generaţii pot fi despre viaţa noastră de zi cu zi, în această situaţie critică,
consideraţi drept martori oculari despre studiile noastre şi ne-a l a 2 3 a u g u s t , s p r e s e a r ă ,
ai prieteniei chino-române. sfătuit să ne împrietenim cu premierul chinez Zhou Enlai
În ajunul acestei aniversări, profesorii, colegii şi oamenii de a apărut pe neaşteptate la
trei colegi ai redacţiei noastre aici. Împărtăşind din experienţa Ambasada română din Beijing,
au depănat amintiri frumoase proprie din anii ’20, când făcea participând la recepţia oferită
despre prietenia dintre ţările şi studii în Franţa, premierul de ambasadorul român, Aurel
ne-a spus cu sentiment că Dura, cu prilejul Zilei Naţionale.
popoarele noastre.
dacă dorim să învăţăm bine La recepţie, premierul Zhou
Luo Dongquan: Am crescut o limbă străină, trebuie să fim E n l a i a r o s t i t o c u v â n t a r e
„obraznici”, să îndrăznim cu istorică, prin care a condamnat
cu pâine românească
Luo Dongquan, unul dintre curaj să intrăm în conversaţie c u v e h e m e n ţ ă a g r e s i u n e a
veteranii redacţiei, a învăţat cu localnicii, fără să ne fie frică sovietică şi şi-a exprimat toată
limba română la Bucureşti încă de greşeli. El ne-a mai sfătuit solidaritatea cu poporul român
în anii 60 din secolul trecut. El a să ne împrietenim cu profesorii, în lupta sa dreaptă pentru
apărarea suveranităţii naţionale
amintit ziua în care a fost primit colegii şi locuitorii români.”
D o m n u l L u o a e v o c a t şi integrităţii teritoriale, împotriva
de către fostul premier Zhou
î m p r e j u r a r e a î n c a r e s - a agresiunii din afară. În acest
Enlai.
„În martie 1965 Zhou Enlai a deschis emisiunea română a context, pe baza unui document
semnat de Zhou Enlai, radioul
venit la ambasada chineză, ca postului nostru de radio.
„Să ştiţi că în noaptea nostru a deschis după câteva
să se întâlnească cu membrii
ambasadei şi cu noi, studenţii. zilei de 19 spre 20 septembrie z i l e e m i s i u n i l e î n l i m b i l e
Premierul ne-a invitat să facem 1968, trupele ţărilor Tratatului română, cehă şi poloneză.”
Luo a povestit despre alte
î m p r e u n ă f o t o g r a f i i , d u p ă de la Varşovia în frunte cu
aceea, noi ne-am aşezat jos cele sovietice au invadat, prin evenimente importante din
pe covor împrejurul lui Zhou surprindere, Cehoslovacia şi analele relaţiilor de prietenie
Enl ai . De oda tă s-a a şezat au ocupat Praga, capitala ţării. chino-române.
„Îmi aduc aminte că în
şi el pe covor ca să stea de Concomitent, au masat trupe
vorbă cu noi. Ne-a întrebat la graniţa României. Tocmai primăvara anului 1970, un şir
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de ploi torenţiale au pricinuit
inundaţii de o gravitate fără
precedent, care a bântuit
aproape toate judeţele
României. Pentru a ajuta
poporul frate român să
înlăture urmările calamităţii,
să reia viaţa normală şi
să relanseze economia,
preşedintele chinez Mao
Zedong a semnat un
document, prin care guvernul
chinez a decis să acorde un
ajutor esenţial material şi
economic poporului român.
În problemele legate de
restabilirea locului legitim al
Chinei la ONU şi la Comitetul
Internaţional Olimpic, China
s-a bucurat de un sprijin
puternic şi esenţial din partea
României.”

Lin Ting: România este a
doua mea patrie

După patru decenii de
dezvoltare, relaţiile chinoromâne s-au aflat în
decembrie 1989 în faţa
unor mari încercări. Puterea
statului român a alternat
şi s-au înregistrat mari
schimbări în viaţa politică şi
socială a României. Ambele
ţări speră că nu va apărea
o fractură în relaţiile dintre
China şi România, ca urmare
a evenimentelor petrecute
atunci în România. Liderii
chinezi au declarat ulterior cu
diferite ocazii că ţara noastră
respectă opţiunea poporului
român şi este dispusă să
menţină şi să dezvolte relaţiile
de prietenie cu România pe
baza celor cinci principii ale
coexistenţei paşnice.
Colega noastră Lin Ting
a stat în anii 1991 – 1997 în
România. Ea amintea:
„În anii 1991 – 1997 am
avut experienţe bogate
în România. Mai întâi am
făcut o specializare la
Universitatea din Bucureşti,
am lucrat ca translator la o
firmă chinezească şi la o
reprezentanţă a unei firme
de stat din China, apoi la

Biroul Economic şi Comercial
al Ambasadei Chineze din
România. Aceşti ani au fost cu
adevărat cei mai frumoşi ani
din viaţa mea. Mai ales când
lucram la Ambasada Chineză
din România. Am primit multe
delegaţii chineze la nivel
înalt, printre care amintim
vizita fostului preşedinte
Jiang Zemin din anul 1996
şi vizita lui Hu Jintao în anul
1994, în calitate de membru
al Comitetului Permanent al
Biroului Politic al Comitetului
Central al Partidului Comunist
Chinez.”
Lucrând la Biroul Economic
şi Comercial al ambasadei,
doamna Lin cunoştea
bine relaţiile economice şi
comerciale dintre China şi
România.
„Relaţiile economice
şi comerciale dintre ţările
noastre s-au dezvoltat foarte
bine şi în acea perioadă şi
acum şi va fi şi mai bine în
viitor, având ca bază bunele
relaţii politice bilaterale.
Mărfurile chinezeşti sunt
foarte căutate de prietenii
români, fiind cunoscute drept
bune şi ieftine. Sigur, prestigiul
produselor chinezeşti a fost
la un moment dat denigrat
de unele mărfuri de calitate
proastă aduse de unii
comercianţi chinezi. Dar asta
este o altă poveste. Prietenii

români au încredere în marfa
chinezească şi le place să
cumpere produse chinezeşti.
În aceea perioadă deşi nu
erau foarte multe companii
mari chinezeşti care operau
pe piaţa românească, totuşi
au fost unele firme care s-au
dezvoltat bine. De pildă, F&J
Group România a început
operaţiuni în piaţa română la
mijlocul anilor ‘90. A construit
acum câţiva ani chiar Parcul
Industrial Chinezesc din
Europa.”
La fel ca alţi ataşaţi chinezi
de la ambasada chineză,
doamna Lin era în această
perioadă despărţită de cei
dragi de acasă, totuşi fiind
alături de mulţi prieteni
români, s-a simţit în România
ca acasă.
„După mine, românii sunt
foarte prietenoşi, primitori,
ospitalieri şi săritori. Manifestă
un sentiment deosebit faţă de
China. Nu puţini dintre ei sunt
la curent cu tot ce se întâmplă
în ţara noastră şi apreciază
foarte mult progresele şi
realizările obţinute de China.
Ei manifestă un interes
deosebit faţă de China. Miam făcut prieteni cu mulţi
români, dintre care amintim
familia Adam Botoş. Este
o familie de muncitori.
Domnul Botoş este pasionat
de tenisul de masă şi în

Lin Ting cu familia Botoş
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fiecare săptămână mergeam
să jucăm tenis de masă. Sigur,
îl însoţeam mai mult pe soţul
meu, care este un bun amator
de tenis de masă şi juca pentru
clubul Electroaparataj. Eu, aşa
şi aşa. Fetiţa lor, care avea
atunci doar 9 ani, mi-a zis într-o
zi că vrea să vină în China să
se mărite cu fiul nostru care e
mult mai mic ca ea. Deci, vreau
să subliniez că până şi un copil
ştie despre China şi doreşte
să vină în China şi este foarte
mult interesat de această ţară
prietenă, aflată la sute de mii de
kilometri depărtare.”
Doamna Lin a menţinut
legături foarte bune şi cu unii
ascultători şi prieteni vechi ai
redacţiei.
„Mulţi prieteni vechi m-au
ajutat când eram în România.
De exemplu, doamna Elvira
Ivaşcu, fostă expertă la redacţia
noastră, cunoscută crainică a
postului Radio România, m-a
ajutat chiar la ea acasă sămi îmbunătăţesc dicţia pentru
lecturile sau prezentările pe
care le făceam la microfon.
Datorită acestor prietenii, simt
întotdeauna că România este a
doua mea patrie.”

Li Xin: România ocupă
un loc aparte în inima
poporului chinez

Experienţa celor 60 de ani,
caracterizaţi de continuitate,
de temeinicia relaţiilor de
prietenie şi simpatie reciprocă
între cele două popoare, a
produs la rândul lor relaţii foarte
solide şi fructuoase în toate
domeniile. Noua generaţie a
redacţiei noastre a avut ocazia
să facă reportaje despre
evoluţia relaţiilor bilaterale. Li
Xin, redactor-şef adjunct al
redacţiei, este unul dintre aceşti
jurnalişti. A început să lucreze
în redacţia noastră în anul
2000, ea a luat multe interviuri
chinezilor şi românilor antrenaţi
în dezvoltarea acestor relaţii.
Ea a mărturisit că momentul
cel mai de neuitat în activitatea
sa jurnalistică din aceşti ani

reprezintă două întâlniri,
adică întâlnirea din 2004 între
preşedintele Hu Jintao şi vechi
prieteni români ai poporului
chinez şi respectiv întâlnirea
din 2006 a preşedintelui Traian
Băsecu cu chinezi care lucrează
pe relaţie cu România.
„Aceste întâlniri sunt
impresionante pentru că am
simţit respectul şi grija celor doi
preşedinţi faţă de cei care au
contribuit la întărirea prieteniei
dintre cele două popoare. Îmi
aduc aminte că preşedintele
Hu Jintao şi-a dat strâns mâna
cu doamna Tania Iancu, fiica
cunoscutului medic român
David Iancu, vechi prieten
al poporului chinez, care a
venit la sfârşitul anilor‘30 ai
secolului trecut în China pentru
a participa la războiul poporului
chinez de rezistenţă împotriva
agresiunii japoneze, dăruindu-i
o revistă chinezeasă, în care
este un articol despre domnul
David Iancu.”
Există un proverb românesc
“Prietenul adevărat la nevoie
se cunoaşte.” Domnul David
Iancu a ajutat poporul chinez
cu propria lui viaţă. Mulţi alţi
prieteni români au întins şi ei o
mână de ajutor chinezilor când
ne-am confruntat cu greutăţi.
Doamna Li şi-a adus aminte
de cuvintele mişcătoare ale
prietenilor români adresate

sinistraţilor cutremurului din
Sichuan.
„Frazele lor m-au mişcat
chiar până la lacrimi. Nu pot
să uit şi faptul că atât guvernul
României, cât şi mulţi români
de rând au acordat donaţii
sinistraţilor din Sichuan.
Municipiul Alba Iulia şi Fundaţia
,Search & Rescue Team’ au
trimis imediat după cutremur o
echipă de salvare în China să
participe la acţiunile de salvare.”
Doamna Li a adăugat că în
mai 2003, când poporul chinez
ducea o luptă extrem de grea
împotriva epidemiei SARS,
Adrian Năstase, premierul
român de atunci a făcut o
vizită în ţara noastră, aducând
echipamente medicale şi
medicamente poporului chinez.
Totodată, mulţi ascultători şi
vechi prieteni ai redacţiei ne-au
scris, spunând că a avut foarte
mare grijă faţă de noi.
Mulţi prieteni români
manifestă o mare simpatie
faţă de chinezi. Iar care sunt
impresiile lăsate de România
chinezilor de rând? Li a spus:
„Cu diferite ocazii, i-am
întrebat pe unii chinezi ,Ce ştiţi
despre România?' Unii bătrâni
mi-au răspuns că au vizionat
multe filme vechi româneşti
şi le place foarte mult echipa
feminină de gimnastică din
România. Unii elevi mi-au

Li Xin în România
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spus că ştiu care este capitala
României. Alţii au menţionat
că filmele, bucătăria şi vinurile
româneşti sunt cunoscute
şi că sportivii români care
au participat la deschiderea
Jocurilor Olimpice din Beijing
sunt foarte frumoşi. După
mine, publicul chinez vrea să
ştie cum este România de azi.
Printre toate naţiunile lumii,
România ocupă un loc aparte
în inima poporului chinez,
datorită schimburilor de-a lungul
anilor de la toate nivelurile. De
la bătrâni până la copii, mulţi
chinezi nutresc sentimente
prieteneşti faţă de România şi
doresc să cunoască mai mult
despre ea.”
Pentru întâmpinarea celei
de-a 60-a aniversări a relaţiilor
diplomatice dintre China şi
România, Li şi alţi colegi ai
redacţiei au luat o serie de
interviuri, relatând despre
evenimentele festive la care au
luat parte. Li ne-a mărturisit:
„Domnul ambasador român
la Beijing, Excelenţa Sa, Viorel
Isticioaia, ne-a spus că pe
dimensiunea politică trebuie
evocat faptul că în perioada
recentă a fost aici ministrul
român de externe, Cristian
Diaconescu. Vicepreşedintele

Conferinţei Consultative Politice
Populare din China, Wang
Gang, a vizitat România şi
a avut un dialog excelent la
nivelul Senatului şi a Camerei
D e p u t a ţ i l o r. P r e ş e d i n t e l e
Senatului României, Mircea
Geoană, a fost în cursul lunii
iunie într-o vizită în China. Au
fost masive şi foarte multe
misiuni economice conduse
de către ministrul comerţului
şi de multe alte grupuri de
oameni de afaceri organizate
de către camerele naţionale
ale comerţului din ambele ţări
şi de către camerele locale
sau judeţene din România,
care şi-au făcut vizite în fiecare
lună. Totodată, în acest an
schimburile culturale între
cele două state sunt foarte
fructuoase. În septembrie al
doilea institut Confucius din
România s-a înfiinţat la ClujNapoca. Recent s-a deschis
la Bucureşti Festivalul Culturii
Chineze în România. Orchestra
Filarmonică a Radiodifuziunii şi
Cinematografiei a susţinut unele
concerte la Bucureşti, Buşteni
şi Constanţa. Aniversarea
a fost marcată şi de către
oameni de ştiinţă chinezi şi
români. Cele două academii
din China, în colaborare cu
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Academia Română, au
organizat la Beijing şi
Bucureşti şase runde
de seminarii pe diverse
teme de interes.”
Pentru acest sezon
a fost programată
apariţia mai multor
cărţi despre relaţiile
bilaterale, cum ar fi
„Istoria de o sută de
ani a relaţiilor chinoromâne”, scrisă de
expertul chinez Liu
Yong, „Evantaiul celor
10.000 de gânduri România şi China,
trei veacuri de istorie,
volumul III” şi un volum
de poeme din dinastiile
Tang şi Song, tradus
de către doi colegi ai
noştri - Xu Wende, unul dintre
veteranii redacţiei noastre,
care are 73 de ani şi Silviu
Niculescu, fost expert român al
nostru.
Pentru marcarea celei de-a
60-a aniversări a stabilirii
relaţiilor diplomatice dintre
China şi România, compozitorul
chinez Nan Tian, a scris recent
un cântec special dedicat
acestei prietenii. Cântecul este
interpretat de către cântăreţul
de muzică uşoară, de origine
română, Mugur Ciubâncan,
care s-a stabilit şi s-a impus în
China.
Colega noastră Li Xin crede
că versurile acestui cântec:
„Bine aţi venit în China. Noi
iubim România.” reflectă
gândirea celor două popoare.
„Apa trece, pietrele rămân”.
“Sper că prietenia tradiţională
chino-română va fi mai
frumoasă şi fructuoasă şi va sta
permanent în inimile celor două
popoare!” Aceasta este urare
caldă a lui Li şi bineînţeles, a
tuturor redactorilor de limba
română ai postului Radio China
Internaţional.

Chu Qunli, Zhang Qian

