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Primul ministru
moldovean ţine o cuvântare
la ceremonia oficială
prilejuită de ziua R.Moldova
în cadrul Expo Shanghai

Interviu cu primul ministu al
Republicii Moldova, Vladimir Filat,
la Expo Shanghai
12 septembrie a fost Ziua
Republicii Moldova la Expoziţia
Mondială de la Shanghai.
Premierul moldovean, Vladimir
Filat, aflat în vizită la Shanghai,
ne-a acordat un interviu în
exclusivitate postului Radio China

Internaţional.
Reporter: Stimate domnule
prim-ministu, e o mare onoare
pentru noi să vă invităm în
faţa microfonului postului
nostru de radio. Vă mulţumim
pentru acceptarea invitaţiei. Se

Primul ministru al R.Moldova, Vladimir Filat, acordă un interviu postului Radio China Internaţional

spune că Expoziţia Mondială
este considerată o olimpiadă
economică, tehnico-ştiinţifică şi
culturală. Cum este prezentat
poporul moldovean la Expoziţia
Mondială de la Shanghai în faţa
Chinei şi a întregii lumi? Care
aspect al ţării dumneavoastră
doriţi cel mai mult să-l recomandaţi
poporului chinez?
Vladimir Filat: Ţin şi eu să
vă mulţumesc pentru această
oportunitate de a vorbi prin
intermediul postului de radio pe
care îl reprezentaţi. Aş vrea să
menţionez că expoziţia la care
participă şi R. Moldova este un
eveniment inedit, deoarece nu este
doar o platformă în baza căreia
participanţii îşi prezintă potenţialul
economic şi ştiinţific. Este o nouă
viziune în cadrul căreia putem
demonstra că distanţele nu
despart oamenii ci din contră, prin

·2·

Primul ministru moldovean împreună cu colegii Redacţiei în limba română

eforturi comune, indiferent de locul
geografic unde este amplasată
o ţară sau alta, noi putem veni
cu soluţii în urma cărora să
oferim beneficii cât mai mari
cetăţenilor noştri, ţărilor pe care le
reprezentăm. În cadrul expoziţiei,
R. Moldova sigur prezintă
produsele pe care le avem noi. În
primul rând, ţin să menţionez că
pe noi ne interesează foarte mult
relaţiile cu R. P. Chineză. Acest
lucru îl probăm şi prin prezenţa
mea în China în cadrul expoziţiei.
Noi avem un plan de acţiuni în
acest sens pentru ca relaţiile între
R. Moldova şi China să fie în
ascensiune, în interesul de a oferi
cetăţenilor cât mai multe valori.
Reporter: Expo Shanghai are
ca temă “Un oraş mai bun, O viaţă
mai bună.” Ce fel de oraş poate
aduce oamenilor o viaţă mai bună,
din punctul dumneavoastră de
vedere?
Vladimir Filat: Shanghai este
un exemplu de organizare şi de
creştere într-o manieră în care
să fie asigurată şi ordinea, dar
şi atmosfera necesară în cadrul
căreia cetăţeanul, în comunitate,
să se dezvolte armonios. Un
oraş urmează să fie gospodărit

bine, oferind cetăţeanului servicii
calitative şi accesibile în acelaşi
timp şi sigur şi securitate maximă.
Pentru că de la comunitate, fie ea
mai mică sau mai mare, porneşte
organizarea unei ţări. De aceea,
aşa cum spuneam, această
expoziţie oferă o viziune mai largă
asupra felului în care poate să fie
dezvoltată o societate şi cum poate
fi interacţionate acţiunile nu doar în
cadrul unei ţări şi a comunităţilor,
dar şi în plan internaţional.
Reporter: Expo Shanghai
s-a deschis începând de la 1 mai.
Ce părere aveţi despre această
expoziţie mondială organizată de

Primul ministru moldovean scrie o dedicaţie în
cartea de onoare a Radio China Internaţional

China?
Vladimir Filat: În primul
rând este, începând de la idei şi
organizare, o acţiune de succes.
Anvergura este una extraordinară.
Faptul că s-a reuşit în primul rând
să fie organizată şi administrată
această acţiune este un lucru
care merită toată recunoştinţa şi
aprecierea.
Reporter: Până în momentul
de faţă două fete de la pavilionul
R. Moldova au fost desemnate
câştigătoare ale concursului
„Smiling Star”, cum ar veni
„Vedeta zâmbitoare”, organizat de
departamentul zonei C din cadrul
Expo Shanghai. Dumneavoastră
sunteţi mulţumit de munca echipei
de la pavilion şi ce semnificaţie are
munca lor?
Vladimir Filat: Au reuşit
să se organizeze şi să asigure
participarea R. Moldova în
cadrul acestei expoziţii. Este
un lucru important şi cei care
s-au ocupat de acest lucru au
întreaga apreciere a guvernului,
iar aprecierea finală o vom da
atunci când vom totaliza inclusiv
rezultatul participării. Noi ne dorim
să prezentăm R. Moldova, inclusiv
prin zâmbet, prin modul în care
se manifestă oamenii noştri, să
arătăm întregii lumi, ce reprezintă
R. Moldova prin oamenii săi şi
sigur să promovăm şi produsele
noastre care sunt de calitate. Să
revenim la un lucru concret, care
pe noi ne interesează foarte mult,
promovarea vinurilor moldoveneşti
pe piaţa chineză. În acest sens, am
avut deja discuţii în cadrul vizitei
pe care am început-o în China, voi
avea aceste discuţii în continuare,
inclusiv în cadrul întâlnirii pe care
o voi avea cu prim-ministrul R. P.
Chineze.
Reporter: Criza financiară
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globală a produs un impact
puternic asupra tuturor ţărilor din
lume. Din punctul dumneavoastră
de vedere, ce putem învăţa din
această criză financiară?
Vladimir Filat: Este adevărat,
criza financiară mondială a afectat
toată lumea, însă totodată consider
că această criză ne-a arătat exact
cum trebuie să procedăm pentru
viitor. Noi avem nevoie de o lume
solidară, avem nevoie de acţiuni
coerente dar totodată coordonate
între ţări, ceea ce nu înseamnă
obligatoriu a fi planificate, în aşa
manieră în care să nu supunem
economiile, în consecinţă
cetăţenii, la riscuri, aşa cum s-a
întâmplat anterior. Cel puţin noi

cu o mare viteză de dezvoltare?
Vladimir Filat: În primul
rând trebuie să spunem că China
deja se dezvoltă cu o mare
viteză. Economiile lumii şi pieţele
sunt deschise pentru China în
general. R. Moldova are interes
de colaborare cât mai intensă cu
mediul de afaceri din China. Sigur,
nivelul politic este important şi
deja am lansat un şir de proiecte.
Aşteptăm investiţiile chineze în R.
Moldova. Dorim să fim prezenţi
pe piaţa chineză şi nu doar prin
produsele noastre care vizează
cultura vinului. Am început un
şir de proiecte care vizează
infrastructura din R. Moldova,
am început activităţi comune,

Pavilionul R.Moldova în cadrul Expoziţiei Mondiale de la Shanghai

în R. Moldova avem acţiuni foarte
ample şi complexe de redresare
şi relansare economică bazate
inclusiv pe experienţa acestei crize
pe care am suferit-o cu toţii.
Reporter: Dumneavoastră
aţi menţionat de redresarea
economică. Măsurile luate
de guvernul chinez pentru
contracararea crizei au primit atât
aprecieri cât şi critici. În perioada
ce urmează crizei, mai ales în anul
2010, anul în care se organizează
Expo Shanghai, economia chineză
este în plină aşteptare a lumii. Cum
apreciaţi dumneavoastră o Chină

companii în vederea infrastructurii
drumurilor. Mai avem un obiectiv,
căile ferate în restructurare, din
sectorul energetic. Avem foarte
multe domenii în care putem avea
colaborare. Să concluţionez, văd
o Chină integrată şi foarte activă
la nivel mondial şi nu doar ce
ţine de componenta economică.
Importantă este şi prezenţa Chinei
pe dimensiunea culturală. Istoria
şi cultura chineză este una care
poate influenţa pozitiv evoluţia în
plan internaţional.
Reporter: Fiindcă aţi
menţionat de vinul moldovenesc

şi noi ştim că acum piaţa chineză
este una în creştere, dar au
pătruns multe produse străine,
vinurile franţuzeşti, spaniole, sudafricane, australiene, înseamnă că
este o concurenţă mare şi pe piaţa
chineză. Dacă doriţi să promovaţi
vinurile moldoveneşti în China, prin
publicitate, ce veţi spune?
Vladimir Filat: În primul rând
este bine că există concurenţă.
Concurenţa presupune oferirea
ca rezultat pentru consumator a
preţurilor competitive şi a calităţii.
Noi nu dorim condiţii speciale
pentru produsele noastre, dorim
condiţii nediscriminatorii. În rest,
agenţii economici, la nivel de
acţiuni guvernamentale, noi ne
vom face datoria în aşa manieră
încât consumatorul chinez al
vinului să beneficieze de acest
produs de calitate al R. Moldova.
Reporter: În ultimii ani,
relaţiile chino-moldovene din
toate domeniile au avut tendinţe
de dezvoltare foarte bune. În
calitate de prim-ministru al
Republicii Moldova, cum evaluaţi
dumneavoastră evoluţia de
până acum a acestor relaţii, ce
perspective puteţi anticipa?
Vladimir Filat: Până în
prezent am avut relaţii bune
de prietenie care de fapt ne-au
oferit această platformă pe care
ne aflăm acum. Pentru viitor ne
dorim o intensificare a relaţiilor
şi o dezvoltare accelerată în
toate domeniile. Este un interes
strategic al nostru. Pentru noi este
important să diversificăm relaţiile
şi revenind la importanţa Chinei
nu doar la nivel regional, dar în
plan internaţional, ne dorim ca
aceste relaţii să fie foarte bune
în beneficiul cetăţenilor din R.
Moldova şi interesul R. P. Chineze.
Wang Hong
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Echipa zâmbitoare la
Expo Shanghai

Angajaţi ai standului R. Moldova

Am întâlnit o echipă în care au răsărit două „Stele
Zâmbitoare” ale Expo Shanghai.
„Alina şi Irina sunt două fete energice care au
câştigat concursul „Smiling Star”.”
Datorită zâmbetului, membrii echipei au câştigat
imediat prietenia vizitatorilor.
„Ne-am împrietenit cu chinezii care au vizitat
standul nostru.”
„Am prieteni chinezi cu care am corespondat prin
email-uri în limba engleză.”
„Avem prieteni cu care deseori facem un tur al
oraşului. Ori de câte ori avem probleme, putem să
apelăm la ajutorul lor.”
Zâmbind mereu, ele au transmis ospitalitatea şi
bunăvoinţa poporului lor către poporul chinez.
„Noi dorim să prezentăm R. Moldova, inclusiv prin
zâmbet.”
Să vă spun despre angajaţii zâmbitori ai Standului
R. Moldova la Expo Shanghai.
La 31 octombrie, Expoziţia Mondială din 2010
şi-a coborât cortina. În amintirea vizitatorilor au rămâs

atât pavilioanele magnifice vizitate, obiectele de artă
preţioase admirate, produsele care au uluit prin înalta
tehnologie, dar şi căldura şi bunăvoinţa transmise de
angajaţii diferitelor pavilioane. Pavilionul R. Moldova
este unul din locurile unde s-a putut simţi ospitalitatea.
Aici, vizitatorii au fost mereu oaspeţi bineveniţi şi mult
aşteptaţi, fiind întâmpinaţi cu vinurile, suvenirurile,
dansurile şi zâmbetul cald. Caracterul poporului
moldovean se refletă perfect în această casă a
vizitatorilor.
În septembrie am reuşit să iau interviuri membrilor
acestei echipe minunate. Înainte de toate, directoarea
standului, Natalia Ivanov, a subliniat că sloganul
standului “Oraşul meu este şi oraşul tău” a arătat
generozitatea poporului moldovean. Pentru a atrage
interesul publicului pentru stand, echipa a organizat
mereu activităţi interactive, cum ar fi: concursuri
de desen pentru grupuri de şcolari, concursuri
referitoare la cultura şi tradiţia sectorului viticol din
Moldova şi un concurs de fotografii. Alte evenimente
precum: degustări de vinuri, mese rotunde, forumuri,
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Săptămâna Designului, prezentări publice ale vinurilor
moldoveneşti, primirea diferitelor delegaţii au trezit
interesul vizitatorilor. Toate acestea au fost făcute de
către o echipă mică alcătuită din doar zece persoane:
directorul standului, managerul standului şi opt ghizi,
inclusiv doi chinezi. În ceea ce priveşte hărnicia
colegilor săi, doamna directoare, Natalia Ivanov, a
vorbit cu emoţie:
„Ei nu se gândesc că sunt obosiţi şi că stau 13
ore pe zi în picioare, comunică cu vizitatorii zâmbind
şi răspunzând cu bunăvoinţă la orice întrebare pusă
de aceştia. Sunt bucuroşi întotdeauna să organizeze
concursuri şi sesiuni de dans. Invităm oaspeţii
standului la o horă în jurul Piramidei, să asculte o
interpretă a cântecelor moldoveneşti, la degustări de
vinuri şi diferite forumuri. Acestea au fost câteva din
atracţiile pavilionului nostru.”
Cei opt ghizi-interpreţi lucrează în schimburi de
o zi, jumătate şi jumătate. Acest fapt a asigurat buna
desfăşurare în pavilion, lucru care s-a evidenţiat
faţă de alte pavilioane ale expoziţiei. Unii au lucrat
la biroul de informaţie şi recepţie, alţii au servit la
restaurant şi Cramă, unde s-au putut gusta plăcinte
şi vinuri moldoveneşti. Am aflat că pe faţa fiecărui
angajat a strălucit mereu un zâmbet sincer. Trebuie
să recunoaştem că nu e un lucru deloc uşor. Poate
că o persoană reuşeşte să zâmbească într-o singură
zi în faţa a aproape 15 mii de vizitatori. Dar e greu
să zâmbească zilnic, timp de şase luni în faţa atâtor
oameni. Cum au reuşit ei să lase la o parte oboseala
şi să arate un zâmbet călduros vizitatorilor? Curioasă,
am întrebat mai întâi cele două câştigătoare ale
concursului „Smiling Star", organizat lunar de către
Departamentul Zonei C a Expoziţiei.
Una din câştigătoare este domnişoara Alina
Munteanu. Veselia, ospitalitatea şi vitalitatea ei s-au

Ghizi-interpreţi, împreună cu un vizitator

Alina Munteanu şi Gu Yinhua, două câştigătoare ale concursului
“Smiling Star”

reflectat imediat în conversaţia noastră.
Corespondent: “Am văzut că zâmbiţi mereu.
Zâmbiţi din suflet sau simţiţi că este doar o
responsabilitate?”
Alina: “Zâmbetul vine din suflet şi din inimă.
Zâmbetul sincer este un zâmbet frumos. Un zâmbet
fals nu străluceşte şi nu atrage oamenii. Zâmbesc
mereu, probabil pentru că sunt o persoană optimistă,
deschisă, prietenoasă şi îmi place să vorbesc cu
oamenii şi să aflu mai mult despre ei. Când am avut
dificultăţi, ca fiecare persoană, am muncit cu zâmbetul
pe faţă şi am avut încredere în mine.”
Cealaltă câştigătoare a concursului „Smiling Star”,
chinezoaica Gu Yinhua, ne-a spus:
„Trebuie să dau dovadă de serviciile de calitate ale
unui ghid chinez şi să promovez o bună imagine a R.
Moldova. Trebuie să zâmbesc chiar dacă sunt foarte
obosită şi mai am program.”
Dar ce păreri au celelalte fete? Domnişoara
Valentina Starasciuc este cea mai frumoasă fată din
stand. Este înaltă şi subţire, cu părul auriu şi ochi
albaştri strălucitori. Ea este studentă în anul al IIlea la Academia de Studii Economice din Chişinău.
Plăcându-i foarte mult China, şi-a întrerupt studiile
şi a venit să lucreze la stand. A fost apreciată de
mulţi internauţi chinezi ca cel mai plăcut ghid la Expo
Shanghai. În fiecare zi a răspuns cu multă plăcere
invitaţiilor multor vizitatori de a se fotografia cu ei. Şi
de fiecare dată pe faţa ei se putea vedea un zâmbet
fermecător. Acest lucru nu a plictisit-o deloc.
„Nu e deloc plictisitor pentru că îţi dai seama că
îi face plăcere persoanei care vine. Este obligaţia
noastră să satisfacem în măsura posibilităţilor,
dorinţele lor. Înţelegem că pentru ei este interesant
şi important să rămână cu amintiri plăcute. Mai ales
că, ei văzând faţa colegilor mei, pot să-şi dea seama
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Directoarea standului R.Moldova, Natalia Ivanov, ne dă un interviu

cum arată un moldovean. Aceasta este totodată şi o
promovare a ţării.”
Fiind conştienţi de importanţa muncii lor, angajaţii
standului au tratat cu amabilitate fiecare vizitator.
Din această pricină, ei au câştigat prietenia lor.
Mulţi chinezi au vizitat de multe ori standul şi le-au
scris membrilor echipei email-uri în limba engleză.
Directoarea Natalia Ivanov a spus:
„După ce unii vizitatori au fost informaţi despre
R. Moldova şi au participat la concursuri, se întorc la
standul nostru cu date suplimentare, ceea ce denotă
faptul că, împinşi de curiozitate, ei au căutat informaţii
despre noi pe Internet şi ne împărtăşesc ceea ce au
găsit. Avem vizitatori care au venit a cincea oară şi neau spus încântaţi ce informaţii au găsit. Unii dintre ei
şi-au manifestat chiar dorinţa de a desfăşura activităţi
de voluntariat la standul nostru. Am avut câteva
propuneri de genul acesta. Unii au participat la un
concurs şi după aceea
la sesiuni de dans. Ziua
organizăm sesiuni de
dans, iar seara facem un
mic club, în care invităm
unii vizitatori la hore şi la
alte dansuri, oferindu-le
totodată şi lecţii de dans.”
În ceea ce
priveşte sesiunile
Valentina
de dansuri, trebuie
Starasciuc
dă cadouri
să o amintim aici pe
vizitatorilor
domnişoara Maria
Banari, profesoară de
engleză şi germană.
Provenind dintr-o
familie de muzicieni
şi fiind solistă a unei
formaţii, ea a fost
Maria Banari dansează cu copii

principalul organizator al sesiunilor de dansuri.
„Dansăm şi dăm mână cu fetele. La început am
organizat mai multe sesiuni de dans. În ultimul timp,
organizăm o dată la două săptămâni sesiuni, o horă,
o sârbă. Vizitatorilor le place. Au participat şi ei. Am
descoperit că au prins foarte repede ritmul şi dau frâu
liber mişcărilor. Am rămas mirată. Am invitat vizitatori
chinezi şi pe cei din alte ţări, SUA, Franţa şi alte ţări
europene să se alăture dansului nostru. A fost foarte
interesant.”
Echipa standului este foarte diversificată. Cei opt
ghizi-interpreţi au specialităţi diferite, în economie,
jurnalism, muzică. Pe lângă sarcina de a fi ghizi la
pavilion, ei au avut şi alte sarcini. De pildă, domnişoara
Tatiana Balmuş se ocupă de scrierea ştirilor şi
raportajelor săptămânale pentru site-ul standului.
În fiecare săptămână publică un raport privind
manifestările organizate de echipă. Iar Ivan Crîlov
a fost însărcinat să prepare plăcinte şi să prezinte
vizitatorilor, vinurile moldoveneşti. A învăţat câteva
cuvinte chinezeşti pentru a prezenta vinurile. Acest
băiat sincer mi-a spus că regretă foarte mult faptul
că n-a reuşit să vorbească mai mult în limba chineză
pentru prezentarea vinurilor de calitate din ţara sa.
Fiecare lucrător al standului are propria poveste.
Munca lor a câştigat înalte aprecieri ale vizitatorilor.
Deschizând cartea de onoare cu mesajele lăsate
de vizitatori, se pot vedea numeroasele laude, mulţi
vizitatori exprimându-şi speranţa să viziteze R.
Moldova. Directorul pentru activităţi expoziţionale
al Centrului Internaţional de Expoziţii „MoldExpo”,
Valentin Căinărean, a apreciat:
„Avem o echipă bună. O echipă care s-a străduit
să fie omogenă şi unită şi care-şi rezolvă toate
problemele. Ei fac un lucru foarte benefic pentru ţara
noastră. ”
Premierul moldovean, Vladimir Filat, ne-a spus:
„Au reuşit să organizeze şi să asigure participarea
R. Moldova în cadrul acestei ediţii a Expoziţiei
Mondiale. E un lucru important. Cei care s-au ocupat
de acest lucru au întreaga apreciere a guvernului.”
Expoziţia Mondială este o întrunire culturală
a întregii lumi, fiind o întâlnire a persoanelor cu
sufletul pur şi nobil din diferite colţuri ale lumii. Aici
urăm lucrătorilor standului Moldovei toate cele bune!
Probabil, zâmbetul vostru este cea mai preţioasă
amintire pe care ne-a lăsat-o Expo Shanghai.
Chu Qunli
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Dansuri populare

Un interviu cu şeful biroului
de relaţii publice al primăriei
din Lijiang, domnul Zhang Wenyin
În ultimele zile, redacţia de limba română a invitat o
colegă de la TVR, doamna Estela Dincă, la o activitate
organizată de RCI în cadrul "Topului oraşelor turistice
din China". Făcând parte din "Delegaţia jurnaliştilor
chinezi şi străini", doamna Dincă şi Xiao Zhigang de la
RCI au vizitat, în perioada 13 - 21 octombrie trei oraşe
chineze: Lijiang, Luoyang şi Ji'nan.
Oraşul Lijiang, situat la 200 de kilometri de Dali,
este o faimoasă citadelă istorică şi culturală care
se mândreşte cu oraşe vechi, munţi impunători şi
virtuoasa muzică populară tradiţională. Locuitorii din
Naxi preţuiesc şi se mândresc cu tradiţia şi istoria
lor. Dacă vizitaţi această zonă veţi fi impresionaţi de
arhitectura locuinţelor unice, de obiceiurile de viaţă şi
de portul popular. Locuitorii de aici încă mai vorbesc
una din puţinele limbi pictografice utilizate azi pe
Pământ. Ascultând muzica tradiţională Naxi, trăiţi o
experienţă de neuitat.
În cursul călătoriei, jurnaliştii chinez şi roman
au luat un interviu şefului biroului de relaţii publice
al primăriei din Lijiang, domnul Zhang Wenyin. El a
făcut cu acest prilej o prezentare a traseelor turistice
specifice oferite de oraşul Lijiang:

un interviu cu şeful secţiei de relaţii externe a oraşului Lijiang

“În ce priveşte stabilirea traseelor turistice din
Lijiang, noi recomandăm turiştilor chinezi şi străini
două trasee principale. Unul este Aeroportul Lijiang -

Oraşul vechi - Muntele Înzăpezit Yulong - Lacul Lugu.
Alt traseu este: Oraşul vechi - Primul golf al Fluviului
Yangzi - Defileul Hutiao - Shangrila - Tibet. Dorim să
oferim turiştilor veniţi la Lijiang nu doar oportunitatea
de a admira peisajele naturale măreaţe ci şi de a
cunoaşte, la faţa locului, cultura diferitelor naţionalităţi
şi obiceiurile tradiţionale. De aceea, când stabilim
traseele turistice, luăm în consideraţie în mod firesc
îmbinarea culturii cu frumuseţile naturale, îmbinarea
peisajelor naturale cu obiectivele istorice. Astfel, turiştii
chinezi şi străini pot să cunoască mai bine oraşul
Lijiang atât din punct de vedere cultural cât şi turistic.”
Vorbind despre cooperarea chino-română în
domeniul turismului, Zhang a spus:
“Primăria oraşului Lijiang doreşte să atragă cât
mai mulţi turişti din străinătate, inclusiv din România.
Doresc ca prin acest interviu acordat postului naţional
de televiziune din România şi postului Radio China
Internaţional, să faceţi o prezentare a resurselor
turistice bogate şi a culturii etnice speciale din Lijiang
către prieteni români. Astfel, cât mai mulţi românii vor
ajunge să cunoască Lijiang, să se îndrăgostească
de Lijiang şi să vină într-o vizită aici. În acelaş timp,
dorim ca prin intermediul TVR să stabilim o relaţie de
cooperare cu departamente de turism din România şi
să înfiinţăm un mecanism de colaborare prin care să
putem atrage cât mai mulţi turişti români în Lijiang. Şi,
apoi, să putem aduce cât mai mulţi turişti chinezi în
România.”
"Lijiang" în limba chineză înseamnă "Frumosul
fluviu". Apa de aici e extrem de limpede având ca
sursa Muntele Înzăpezit Yulong. Este un loc care
merită vizitat. Dragi prieteni! Toate informaţiile despre
călătoria jurnaliştilor chinezi şi străini în cele trei oraşe
din China, fie că sunt în scris, fotografii sau înregistrări
audio, se găsesc pe website-ul nostru. Vă rog să ne
vizitaţi oricând la romanian.cri.cn.
Xiao Zhigang
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“Pentru noi relaţiile cu societăţile
din China sunt foarte importante”

Pe 21 octombrie, în incinta
Ambasadei României la Beijing s-a
organizat un seminar comercial
România-China cu ocazia
vizitei unei misiuni comerciale a
Federaţiei Patronale a Industriei
Alcoolului şi Băuturilor Alcoolice
şi Nealcoolice – GARANT din
România. Evenimentul a oferit
un bun prilej de întâlnire între
producătorii de vinuri din România
şi oamenii de afaceri din China.
La încheierea seminarului,
domnul Romulus Dascălu,
preşedintele GARANT, a avut
amabilitatea de a acorda în
exclusivitate un interviu postului
nostru de radio. Cu acest prilej,

domnul Romulus Dascălu ne-a
informat:
„Federaţia noastră cuprinde
peste o sută de mari producători
de băuturi spirtoase, de vinuri,
de bere, de ape minerale. Este
o federaţie foarte puternică în
România, cu firme care au afaceri
de ordinul sutelor de milioane de
euro pe an. Pentru noi, relaţia cu
societăţile din China este foarte
importantă. Noi avem o colaborare
foarte bună atât cu societăţile din
China, dar şi cu unele instituţii din
R.P. Chineză. Este foarte important
să continuăm şi tocmai de aceea
venim în China aproape în fiecare
an. Am reuşit şi am dezvoltat

relaţii comerciale bune. Am reuşit
să creştem an de an schimburile
de mărfuri între societăţile din
România şi societăţi din R.P.
Chineză. În fiecare an aducem noi
societăţi care să-şi prezinte noile
produse.”
Pentru a promova vinurile
româneşti pe piaţa chineză,
Federaţia GARANT a depus mari
eforturi. Domnul Romulus Dascălu
a afirmat că federaţia pe care o
conduce nu este la prima vizită în
ţara noastră, ci este la a 4-a , în
interesul colaborării cu firmele din
China. El a spus:
„Noi ne-am propus să aducem
societăţi noi, societăţi care produc
şi alte tipuri de vinuri şi alte calităţi
de vinuri. Şi sigur, şi societatea de
produse apicole pe care am adus-o
este foarte importantă pentru că
vrem întotdeauna să dezvoltăm
relaţia comercială dintre noi şi
oamenii de afaceri din R.P. Chineză
cu noi şi noi produse, astfel încât
să lărgim aria de afaceri.”
Înainte de a sosi la Beijing,
delegaţia română a mai vizitat
Shanghaiul unde, la Pavilionul
naţional al României din cadrul
Expoziţiei Mondiale a organizat un
seminar şi întâlniri bilaterale:
„Au fost întâlniri foarte
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bune. Am vizitat, de asemenea,
câteva societăţi, câteva firme din
apropierea Shanghai-ului care se
ocupă de produsele româneşti şi
aduc produse româneşti în R.P.
Chineză.”
Cât priveşte promovarea
vinurilor româneşti pe piaţa
chineză, Romulus Dascălu a
precizat:
„Sigur că avem un proiect mai
concret în sensul că încercăm să
colaborăm în mai multe etape. În
fiecare an am încercat să aducem
societăţi producătoare importante,
am încercat să le prezentăm
produsele, încercăm să-i obişnuim
pe consumatorii din R.P. Chineză
cu produsele româneşti, cu
calitatea produselor noastre. De
asemenea, într-o altă etapă, noi am
invitat deja şi am avut invitaţi din
partea societăţilor din R.P. Chineză,
care au vizitat fabricile noastre, au
vizitat podgoriile noastre, lanurile
cu grâne, au vizitat societăţile de
produse alimentare, şi care sigur
că au venit înapoi acasă, le-au
testat, le-au studiat. Iar într-o a 3-a

etapă, de ce nu, poate, într-un viitor
nu foarte îndepărtat, vom reuşi să
construim fabrici în R.P. Chineză.
Sigur că noi avem colaborări şi
sunt investitori din R.P. Chineză în
România care realizează societăţi
şi investesc în România. Ştim că nu
am acoperit multe regiunii, provincii
din China. În viitorul apropiat
vom încerca să mergem şi în alte
provincii, poate din nordul Chinei,
să-i cunoaştem pe partenerii
noştri.”
Făcând comparaţie cu vinurile
franţuzeşti, Romulus Dascălu ne-a
asigurat cu convigere că există
produse româneşti din acest
domeniu pe care Franţa nu le
produce:
„În primul rând, anumite soiuri
de vinuri se găsesc numai pe
teritoriul României. Sunt plantaţii
de viţă de vie cu o vechime foarte
mare, de 3000 - 4000 de ani care
nu se regăsesc nici în Franţa,
nici în Spania, nici în Italia. Am
avut un succes foarte mare, de
exemplu am luat acum în ultima
perioadă medalia de aur la Târgul

Internaţional de la Bruxelles
unde au fost prezente produse
din toate ţările şi de pe toată
planeta. România este o mare ţară
producătoare de fructe de o calitate
excepţională, la fel, medaliate la
multe târguri din afară, din Europa
şi din lume. Aceste tipuri de rachiuri
se fac doar în România.”
După ce ne-a asigurat de
competitivitatea calitativă a vinurilor
româneşti în comparaţie cu cele
franţuzeşti, Romulus Dascălu ne-a
mai precizat că şi preţurile vinurilor
româneşt vor fi acceptabile pentru
toţi consumatorii din China. El a
menţionat:
„Vinurile româneşti sunt la
un sfert de preţ faţă de vinurile
franţuzeşti, între un sfert de preţ
şi jumătate de preţ. Sigur că în
România, ca şi în R.P. Chineză, nu
putem vorbi de salarii foarte mari.
Avem salarii mai mici, avem salarii
la nivelul colegilor din R.P. Chineză.
De aceea, preţul vinului poate fi mai
mic. Rachiurile, de exemplu, ţuica,
dacă comparăm ţuica cu coniacul
franţuzesc este la fel, raportul este
tot aşa, unu la patru, unu la cinci.
Avem preţuri foarte bune.”
La încheierea interviului,
domnul Romulus Dascălu a
menţionat că volumul de export al
vinurilor româneşti în China, în jur
de 12 - 14 milioane de dolari pe
an, este neînsemnat în raport cu
populaţia Chinei:
„Este foarte puţin. Pentru o
ţară ca şi China este foarte puţin.
Tocmai de aceea, noi suntem
conştienţi că putem să creştem
mult cifra de afaceri.”
Lin Ting
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Îngrijirea sănătăţii
pe timpul toamnei
Pe timpul toamnei temperatura
scade iar oamenii se simt mai
confortabil şi mai liniştiţi decât
în timpul verii. Vântul toamnei
schimbă culoarea frunzelor
şi aduce un peisaj auriu. Din
perspectiva medicinei tradiţionale
chineze, în această perioadă a
schimbării anotimpurilor este mai
bine să acordăm o atenţie specială
îngrijirii sănătăţii.
Vă rog să nu uitaţi această
sugestie: prevenirea uscării şi
răcirii corpului. În timpul toamnei,
plouă din ce în ce puţin, iar aerul
devine din ce în ce mai uscat.
Conform părerii medicilor chinezi,
vremea uscată dăunează mai
uşor plămânilor. Bolile frecvente
în această perioadă sunt tusea,
uscarea pielii, sau constipaţia dar
şi mult altele. În acelaşi timp, vântul
toamnei aduce nu numai aerul
uscat, ci şi temperaturi mai scăzute.
Organele corpului omenesc se află
într-un mediu uscat şi rece faţă de
perioada verii şi când omul este
răcit e uşor ca acesta să sufere
de dureri de cap, de stomac, la
încheieturi şi de congestie nazală.
De aceea, oamenii în vârstă şi
cei mai slabi trebuie să acorde o

atenţie mai mare prevenirii răcelilor.
Medicii chinezi consideră
că pe timpul toamnei oamenii
pot consuma mai multe alimente
bogate în apă şi vitamine, care
ajută la eliminarea căldurii uscate
din trup, la domolirea emoţiilor
puternice şi la mărirea rezistenţei
stomacului şi intestinelor. Susanul,
mierea, nucile, dovleacul,
produsele lactate, pot întreţine
umiditatea mediului interior al
corpului omenesc, iar seminţele de
lotus, rădăcina de ignamă, fasolea
verde sunt bune pentru protecţia
stomacului. Fructele bune pentru
sănătate în această perioadă
sunt pomelo, prunele, portocalele,
strugurii, ananasul, lămâile, rodiile
sau kiwi. Ele conţin o cantitate mare
de vitamine. Iar merele, perele şi
alte fructe bogate în apă, vor ajuta

la prevenirea bolilor ca tusea şi
uscarea gâtului. Dar vă rog să fiţi
atenţi să nu consumaţi prea mult
pepene şi castraveţi, precum şi
alte fructe sau legume din sezonul
"rece”. Din punctul de vedere al
medicilor chinezi, consumarea prea
multor legume sau fructe specifice
sezonului "rece" dăunează
stomacului şi slăbeşte rezistenţa
corpului la boli. Şi interiorul corpului
e mai rece. Dacă vremea de afară
devine rece, atunci omul e uşor să
fie răcit.
Pe de altă parte, chinezii
consideră că pe perioada toamnei
nu e bine ca omul să mănânce
mâncare picantă, praz, ceapă,
ardei iute şi carne care conţine
o cantitate mare de calorii, mai
ales carne de oaie. Ele vor usca
organismul. Asemenea mâncăruri
şi vremea uscată a toamnei
provoacă mai uşor constipaţia.
Pentru prevenirea acestui lucru
neplăcut, trebuie consumate mai
multe alimentele bogate în fibre,
între care cartofii dulci, varza
chinezească, tulpina de ţelină,
mugurii de soia, ciupercile, algele,
varza, morcovii.
Xiao Zhigang
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子夜吴歌·秋歌 (唐李白)
Cântec de toamnă Li Bai

(1)

长安一片月，

Vrăji-aduce peste Chang`an luna cu raze arginti,

万户捣衣声。

Sunet de lopeţi se aude la zece mii de case.

秋风吹不尽，

Suflă fără-ncetare al toamnei aprig vânt,

总是玉关情。

Spre Poarta de Jad (2) se-ndreaptă al lor simţământ.

何日平胡虏，

Când barbarii huni praf prefăcuţi au să fie,

良人罢远征。

Soţii lor se vor întoarce din depărtata expediţie.

În toamnă se scot din lăzi veşminte de iarnă şi se spală. Sunetul lopeţilor spălătoreselor, care indică apropierea

sezonului rece, a devenit o imagine specifică toamnei.
(2) Poarta de jad: Yumen din Gasu, trecătoare care separa China în timpul dinastiei Tang de Turkistan şi care avea atunci
o mare importanţă strategică.

听蜀僧睿弹琴 (唐李白)
Ascultându-l pe călugărul
Rui din Shu cântând la qin (1)
蜀僧抱绿绮，

Ţinând în braţe qinul învăluit cu verde mătase,

西下峨眉峰。

Călugărul coborâse de pe piscul Emei din soare-apune.

为我一挥手，

Când înfiora cu degetele-i pentru mine-a qinului strune,

如听万壑松。

Parc-ascultam din văi mii şi sute ale pinilor duioase suspine.

客心洗流水，

Murmurul dulce de ape inima mi-o purifică,

馀响入霜钟。

Ecourile-i răsunând în glas de clopot sihastru,

不觉碧山暮，

Pe nesimţite se lăsase amurgul peste muntele albastru,

秋云暗几重。

Norii de toamnă căptuşiră bolta mirifică.

(1) Qin: instrument muzical tradiţional chinezesc cu coarde.
Traducere de:Xu wende
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Cea de-a 4-a ediţie a
Bienalei Internaţionale
de Artă Beijing
La 20 septembrie 2010 s-a
deschis la Muzeul de Artă Plastică din
China cea de-a 4-a ediţie a Bienalei
Internaţionale de Artă din Beijing.
Sunt expuse peste 500 de piese
realizate de artişti proveniţi din 85
de ţări şi regiuni ale lumii, dintre
care patru tablouri în ulei aparţin
artiştilor români: „The Chinese Spirit
Fascination” de Manuela Botis,
„Danger 1" de Petru Lucaci, „No
To War – Save People & Earth 2"
de Virginia Videa şi „Lode of Light"
de Vasilica Chifu. Lucrarea „Space
Symphony for Peace in White"
este creată de cunoscutul sculptor

P.M.Goreniuc acordand interviu in fata lucrarii
sale

american de origine română, domnul
Paul Mircea Goreniuc.
Bienala Internţională de Artă din
Beijing a început să se organizeze în
2003. Numărul ţărilor participante a
crescut de la 45 la prima ediţie la 85
de ţări.
La această ediţie, majoritatea
lucrărilor sunt, ca şi precedentele
ediţii, picturi în ulei şi sculpturi. Sunt
şi alte forme artistice. Din cele peste
12.000 de lucrări create de circa 4000
de artişti din 93 de ţări şi regiuni, juriul

a selecţionat 562 de lucrări aparţinând
unui număr de 535 de artişti, dintre
care 398 de piese de artă plastică
au fost realizate de artişti chinezi.
Afară de expoziţia tematică, Expoziţia
Specială din Chile şi Expoziţia
Specială din Austria au prezentat
artă contemporană cu un pronunţat
specific acestor ţări.
Având drept temă „Ecologia
şi casa", această ediţie a bienalei
intenţionează ca prin forma artistică
să trezească conştiinţa oamenilor
de protejare a mediului ecologic.
Construirea unei familii naturale
şi spirituale în care coexistă
armonios omul cu natura reprezintă
obligaţia şi misiunea socială de
neeschivat ale oamenilor de artă din
epoca contemporană, a subliniat
organizatorul expoziţiei.
La deschidere s-au anunţat,
în urma unei decizii luate de juriul
autorizat, trei premii pentru lucrările
artistice cele mai frumoase, şase
premii pentru lucrările artistice
excelente şi trei premii pentru lucrările
artiştilor tineri din China.
Menţionăm că artista Manuela
Botis a venit împreună cu mama
pentru a treia oară în China la Bienala
Internaţională de Artă Beijing, după
2005 şi 2008. Iar domnul sculptor
Paul Mircea Goreniuc a sosit pentru
a patra oară la Beijing. În Parcul de
Sculpturi Internaţionale din Beijing
se află montată o piesă de mare
amploare creată cu 8 ani în urmă de
domnul Goreniuc. Sculptura atrage
zilnic atenţia şi interesul multor
vizitatori chinezi.
La 30 septembrie, pictoriţa

Manuela Botiş a donat, în numele
celor 3 pictori şi 23 de elevi români,
30 de tablouri populaţiei sărace din
provincia Yunnan din sud-vestul
Chinei. Ceremonia de predare-primire
a avut loc la Ministerul Afacerilor
Externe din China. Au participat
ambasadorul de onoare al acţiunii
de ajutorare a regiunilor sărace din
cadrul Ministerului chinez de Externe,
doamna consilier Le Aimei, soţia
ministrului chinez de externe, Yang
Jiechi, ambasadorul României la
Beijing, Viorel Isticioaia şi soţia sa,
doamna Tatiana Isticioaia, consilierul
cultural al Ambasadei.
Cei trei pictori sunt membri ai
Uniunii Artiştilor Plastici din România:
domnul Petru Lucaci, preşedintele
uniunii, pictoriţa Manuela Botiş din
Cluj şi tatăl ei, domnul Teodor Botiş.
Toţi cei 23 de elevi sunt ai doamnei
Manuela Botiş, cel mai mare are 24
de ani, iar cel mai mic doar cinci ani.
Mulţi dintre ei învaţă acum la Liceul
Teoretic "Gheorghe Şincai" din ClujNapoca.
Cele 30 de tablouri donate vor fi
scoase la licitaţie de Ministerul chinez
de Externe, iar banii strânşi vor fi
folosiţi pentru ajutorarea populaţiei
sărace din două judeţe ale provinciei
Yunnan.
Menţionăm că cu ocazia
participării în 2008 la cea de-a 3-a
ediţie a Bienalei Internaţionale de
Artă Beijing, pictoriţa Manuela Botiş şi
tatăl său au donat zece lucrări regiunii
afectate de puternicul cutremur de
pământ de la Wenchuan, provioncia
Sichuan.

Luo Dongquan
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Trei pictori şi 23 de tineri
români au donat tablouri
populaţiei chineze sărace
În cadrul Pavilionului României
relaţiilor dintre România şi
la Expo Shanghai a fost organizată
China."
între 1 - 10 octombrie o expoziţie
Toate lucrările donate
de artă intitulată "Art Şincai", ce
şi cele expuse la Shanghai
conţine 30 de lucări de pictură,
au fost aduse în China de
grafică şi fotografie create de
către pictoriţa Manuela
către preşedintele Uniunii Artiştilor
Botiş. Un alt scop al vizitei
Plastici din România, Petru Lucaci,
a fost de a participa la
pictorul clujean Teodor Botiş şi fiica
a 4-a ediţie a Bienalei
acestuia, pictoriţa Manuela Botiş,
Internaţionale de Artă din
precum şi de către tineri de la Liceul
Beijing, ce s-a organizat în
Teoretic "Gheorghe Şincai" din Clujperioada 20 septembrie - 4
Napoca. Pe 28 septembrie ei au
octombrie 2010. Este deja
Manuela Botiş, împreună cu reprezentant al MAE chinez şi
donat la sediul Ministerului chinez de ambasadorul Viorel Isticioaia, la ceremonia de primire a donaţiilor
pentru a treia oară când
Externe alte 30 de lucrări locuitorilor
lucrări ale pictoriţei Botiş
de Externe iar banii strânşi vor fi folosiţi
din două ţinuturi sărace ale provinciei
au
fost
selecţionate
pentru a participa la
pentru ajutorarea populaţiei sărace din
chineze Yunnan.
faimosa
Bienală
Internaţională
de Artă
ţinuturile Jinping şi Malipo.
A fost deja pentru a doua oară
Plastică
din
Beijing.
În
plus,
două
lucrări
Din donaţii fac parte şi lucrările a
când Teodor Botiş şi Manuela Botiş
ale
ei
şi
ale
tatălui
său
au
fost
expuse
23 de tineri, a căror profesoară este
au donat lucrări locuitorilor chinezi. În
la Olympic Fine Arts 2008, eveniment
Manuela Botiş. Cel mai mare are
urmă cu doi ani, cei doi artişti au dăruit
legat de Jocurile Olimpice de la Beijing.
24 de ani, iar cel mai mic doar cinci
zece lucrări pentru sprijinirea zonelor
Datorită
celor trei vizite în China, Manuela
ani. Majoritatea tinerilor sunt elevi ai
sinistrate din ţinutul Wenchuan, lovit de
Botiş
s-a
inspirat din motive chinezeşti.
Liceului Teoretic "Gheorghe Şincai"
un mare cutremur de opt grade. Nutrind
Ea
ne-a
spus
că în unele piese ale sale
din Cluj-Napoca. Inspirându-se din
sentimente calde pentru poporul chinez,
se
găsesc
elemente
culturale chinezeşti
fotografiile şi albumele de pictură aduse
Teodor şi Manuela Botiş împreună cu
şi
o
concepţie
şi
cromatică
chinezească.
de profesoara lor din China, aceşti
artistul Petru Lucaci şi-au exprimat anul
De
pildă,
în
tabloul
său
„Fascinaţia
tineri au redat în tablourile donate
acesta speranţa de a dona tablouri unei
spiritualităţii
chinezeşti",
pentru
a 4-a
peisaje din această îndepărtată ţară
zone defavorizate din China. Cu ajutorul
ediţie
a
Bienalei
Internaţionale
de
Artă
din
orientală: Templul Cerului cu pereţii
Ministerului Afacerilor Externe din
Beijing
s-au
folosit
coloarea
roşie,
forme
roşii şi acoperişul auriu, clădirile vechi
România, Ministerului român al Culturii
rotunde şi nuanţe vii.
chinezeşti ce se află printre copacii
şi Patrimoniului Naţional, al Ambasadei
Pentru că iubeşte nespus de mult
verzi, grădina tradiţională chinezească
României la Beijing şi al Ministerului
China,
Manuela Botiş este membru al
cu poduri şi pârâuri...
chinez de Externe, ei şi-au împlinit
filialei
din
Cluj a Asociaţiei Române de
Ambasadorul român la Beijing,
dorinţa.
Prietenie
cu
R.P. Chineză. În interviul
Viorel Isticioaia, a apreciat la ceremonia
Cele două ţinuturi sărace se
acordat
la
sfârşitul
lunii septembrie
de primire a donaţiilor valoarea
numesc Jinping şi Malipo şi au în jur de
postului
Radio
China
Internaţional, ea
excepţională a pieselor tinerilor români.
600 000 de locuitori. În 1992 populaţia
ne-a
spus
că
această
ţară minunată
"Prin acest gest pe care l-au
săracă de aici număra 500 000 de
este
a
doua
sa
patrie,
iar
donaţiile pentru
făcut, tinerii elevi de la Liceul Şincai
oameni. Datorită unor eforturi de 18 ani,
ajutorarea
chinezilor
aflaţi
în dificultate
au devenit continuatori care au preluat
numărul celor cu o situaţie aflată sub
merită
să
fie
făcute.
ştafeta prieteniei şi solidarităţii dintre
pragul sărăciei s-a redus la 300 000
România şi China. Aceasta este
Chu Qunli
de locuitori. 30 de piese donate vor fi
valoarea cea mai mare pe care această
scoase la licitaţie de Ministerul chinez
expoziţie o dovedeşte pentru viitorul

