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INTERVIU CU JURNALISTA
ESTELA DINCĂ
DE LA TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
Parte importantă a „Turneului artei marţiale chineze 2011”, „Călătoria jurnaliştilor străini
în locurile de obârşie a Wu Shu-ului” s-a desfăşurat în perioada 11-22 în Prefectura Wenxian,
oraşul Dengfeng şi oraşul Cangzhou. La invitaţia făcută de postul de Radio China Internaţional, jurnalişti de la importante agenţii de presă din diferite ţări au efectuat o călătorie
în cele trei localităţi şi au transmis, de la faţa locului, reportaje multilingvistice despre
Wushu, artă marţială cu specific chinez.

D

oi colegi de la Societatea Română de Televiziune, Estela Camelia Dincă şi Mihai Adrian
Buzura au participat la această activitate. Iar înainte de a-şi încheia vizita în China, Estela Dincă a acordat un interviu jurnalistului de la postul Radio China
Internaţional, Xiao Zhigang:
Xiao: Bine aţi venit în studioul nostru, doamna Dincă!
Puteţi să ne spuneţi câteva cuvinte despre activitatea
dumneavoastră? Care este motivul vizitei dumneavoastră în China?

M-a impresionat tot ceea ce
am văzut atunci, pentru că a
fost vorba de locuri deosebite,
monumente foarte importante
pentru cultura, pentru istoria,
pentru spiritualitatea
poporului chinez.

Dincă: Sunt jurnalist, realizator de emisiuni TV. Lucrez
pentru Societatea Română de Televiziune. În momentul
de faţă particip la realizarea emisiunilor de religie şi de istorie. Este vorba despre o redacţie care se ocupă de acest
domeniu, iar în momentul de faţă mă aflu în China pentru a participa la o manifestare organizată de Radio
China Internaţional, care are drept temă Wushu, mai
precis artele marţiale specific chinezeşti.
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Xiao: După cum ştiu, aceasta este a doua călătorie pe
care o faceţi în China. Ce locuri aţi vizitat şi ce anume va impresionat cel mai mult în ţara noastră?
Dincă: Într-adevăr este a doua călătorie pe care o fac în
China. Anul trecut, tot la invitaţia Radio China Internaţional am participat la activitatea intitulată „Topul oraşelor turistice din China”, atunci am vizitat trei oraşe
mari, foarte mari, ale Chinei – Lijiang, Luoyang şi Ji’nan,
şi bineînţeles Beijing-ul. M-a impresionat tot ceea ce am
văzut atunci, pentru că a fost vorba de locuri deosebite,
monumente foarte importante pentru cultura, pentru istoria, pentru spiritualitatea poporului chinez. Peisaje extraordinare! Am vizitat două rezervaţii naturale foarte
frumoase, deci nişte locuri deosebite.
Xiao: La finalul vizitei puteţi trage câteva concluzii referitoare la aceasta? Ce însemna Wushu pentru dumneavoastră înainte de această călătorie şi ce înseamnă acum?
Dincă: În această călătorie am văzut o altă faţă a Chinei.
Vă spuneam că anul trecut am surprins aspectele care ţin
de istoria, de cultura şi spiritualitatea poporului chinez,
anul acesta am văzut o altă latură. Este cea legată de
Wushu. Am vizitat trei oraşe care dispută locul naşterii
acestor arte marţiale chinezeşti. Ce m-a impresionat de
data această au fost şcolile, pe care le-am vizitat. Au fost
demonstraţiile de luptă, diferitele stiluri, specifice numeroaselor şcoli. Ce însemna Wushu-ul pentru mine? Până
să ajung să întreprind această călătorie, simplu, eram
foarte puţin familializată. Am vizionat destule filme artistice, cu actori mai mult sau mai puţin cunoscuţi. Deci
era ceva care se petrecea oarecum pe ecran. De data asta
am văzut cu adevărat ce înseamnă artele marţiale. Am
văzut cum se antrenează, cum se pregătesc tinerii, mai
vârstnicii, deci e vorba despre copii foarte mici şi de per-

Am văzut cu adevărat ce înseamnă artele marţiale. Am
văzut cum se antrenează, cum
se pregătesc tinerii, mai vârstnicii, deci e vorba despre
copii foarte mici şi de persoane
foarte bătrâne, adică am
cunoscut şi oameni de 80 de
ani, care practică Wushu, şi
precizez că este vorba despre
Taiji, Kongfu Shaolin, Baji.

soane foarte bătrâne, adică am cunoscut şi oameni de 80
de ani, care practică Wushu, şi precizez că este vorba despre Taiji, Kongfu Shaolin, Baji. Pe mine personal m-a impresionat în mod deosebit acest Baji, pentru că este un
stil foarte direct, o confruntare foarte puternică, foarte
bărbătească, în timp ce, să spunem că Taiji-ul este foarte

graţios, cu mişcări ample, line, calme. Taiji este foarte
calm. Aş spune că acest Wushu mi-a dezvăluit un alt aspect care ţine de specificul poporului chinez, şi anume
respectul pentru ordine, respectul pentru disciplină, ambiţia şi puterea, perseverenţa, dorinţa de a învăţa aceste
arte marţiale, care înseamnă şi o disciplină morală, dar şi
o pregătire fizică deosebită. Eu cred că aceste arte marţiale ajută şi formează spiritul cetăţeanului chinez, al chinezului de rând, şi-l pregăteşte pentru viaţă.
Xiao: Doamna Dincă, cu acest prilej, doriţi să adresaţi
un mesaj ascultătorilor noştri?
Dincă: În primul rând, vreau să vă mulţumesc pentru invitaţia pe care mi-a făcut-o postul. Doresc ca fiecare dintre ascultătorii dumneavoastră să aibă un asemenea prilej
şi să se bucure de o astfel de călătorie. Eu sper că vor
urmări şi în perioada ce va veni, cu acelaşi interes, emisiunile pe care postul dumneavoastră le realizează. Sunt
convinsă că ele abordează cele mai variate şi cele mai interesante domenii şi subiecte.
Xiao: Vă mulţumim pentru interviu!
Dincă: Cu mare plăcere şi încă o dată, mulţumesc pentru
invitaţie!
Xiao Zhigang
Puntea Prieteniei
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“EXISTĂ UN MARE POTENŢIAL
ÎN PROMOVAREA COLABORĂRII
CHINO-ROMÂNE”
Reportaj special despre vizita prim-ministrului român Emil Boc în China

“A

m mai fost în China în 2006, într-un context
privat. Pot să vă spun că am găsit, acum, o
China schimbată în bine din toate punctele

de vedere.”
Prim-ministrul României, Emil Boc a efectuat între
11 şi 16 august o vizită oficială în China. În după-amiaza
zilei de 15 august, Emil Boc a acordat un interviu, în exclusivitate, postului Radio China Internaţional, la sediul
Ambasadei României din Beijing. Chiar la începutul interviului, excelenţa sa ne-a povestit despre impresiile lăsate de vizitele şi contactele făcute în aceste zile.
“În primul rând, din punct de vedere economic am
văzut o ascensiune foarte serioasă, practic chiar mi-a fost
greu să recunosc unele părţi din Beijing, pentru că s-au
schimbat extrem de mult, în ultimii cinci ani, de când am
fost în China. S-au schimbat enorm de multe lucruri de
atunci, am descoperit o Chină pragmatică, modernă, o
Chină în care se vede că accentul se pune pe investiţii şi pe
locuri de muncă, o Chină care răspunde provocărilor acestui secol al globalizării. Am întâlnit aceeaşi prietenie, aceeaşi
căldură specifică poporului chinez prieten şi m-am bucurat să fiu din nou aici, simţindu-mă la fel ca acasă.”
Prietenia deosebită dintre China şi România are o istorie lungă. Încă în anul 1949, România a stabilit relaţii diplomatice cu R.P.Chineză, fiind a treia ţară din lume care
a recunoscut acest nou stat. De atunci, schimburile din
domeniile politic, economic şi cultural erau tot mai frecvente. Între cele două state se forma, treptat, o bună relaţie de prietenie şi cooperare. În iunie 2004, preşedintele
Chinei, Hu Jintao a declarat, în cursul vizitei sale oficiale
în România, că în cei 55 de ani, după stabilirea relaţiilor
diplomatice între China şi România, cele două ţări şi popoare se respectau, se înţelegeau şi se sprijineau reciproc.
Această colaborare poate fi considerată un model al relaţiilor interstatale în plan mondial. Vizitele reciproce ale
liderilor celor două ţări erau frecvente, ceea ce a contribuit la cooperarea bilaterală în domeniul economic şi comercial. România a devenit, acum, al patrulea partener
comercial al Chinei în cadrul Uniunii Europene. Raporturile chino-române se îndreaptă spre o direcţie mai pragmatică. Referitor la situaţia evoluţiei economice şi
comerciale dintre cele două ţări, Emil Boc ne-a declarat:
„România a fost a treia ţară care a recunoscut China
în 1949 şi din acest punct de vedere ne leagă o lungă şi
frumoasă colaborare politică. Ceea ce am discutat atât
cu preşedintele Hu Jintao, cât şi cu premierul chinez, astăzi, a fost tocmai acest aspect, de a fructifica în plan
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economic excelenta colaborare pe care o avem pe plan
politic. Şi chiar dacă avem şi acum importante schimburi
comerciale, între China şi România, această relaţie comercială este încă insuficient exploatată.”
Pentru a promova şi mai mult dezvoltarea relaţiilor
economice bilaterale, Emil Boc a propus părţii chineze, cu prilejul acestei vizite, cinci proiecte mari de investiţii în România, fiecare de peste un miliard de euro.
Din punctul de vedere al lui Boc, cooperarea dintre cele
două state poate fi şi în alte domenii, nu doar în cel comercial, ci şi în domeniul turistic sau cultural, potenţialul de colaborare este uriaş.
Prim-ministrul român a dat chiar şi un exemplu în ceea
ce priveşte exploatarea cooperării turistice. El a spus că românii trebuie să cunoască frumuseţile Insulei Hainan din
China. În acelaşi timp, chinezii pot să se bucure de frumuseţile litoralului românesc sau de cele din zona Braşovului. În domeniul cultural, Emil Boc a declarat că se
lucrează, intens, de ambele părţi, la deschiderea unui Institut Cultural Român la Beijing şi a unui Centru Cultural Chinez la Bucureşti. De asemenea, el a propus ca cele două
state să colaboreze la unele construcţii de infrastructură şi
în domeniul exploatării energiei. Este posibil, aşadar, şi
autostrăzi, la construcţia de centrale hidroenergetice, la realizarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, la centrala hidroenergetică de la Tarniţa sau cele de la canalul
Dunăre-Bucureşti sau Siret-Bărăgan. Aşa cum China a implementat proiecte mari în alte ţări ale Uniunii Europene, printr-o voinţă politică concretă, România va putea
implementa proiecte majore cu sprijinul Chinei. Dar pentru promovarea colaborării, scurtarea distanţei dintre cele
două ţări reprezintă o problemă urgent de soluţionat.
Prim-ministrul Boc a spus că Bucureştiul şi Beijingul
depun eforturi pentru deschiderea unei linii aeriene directe
între Bucureşti-Beijing, Beijing-Bucureşti.
„Am susţinut, susţin şi voi susţine orice investiţie chineză în România. Dacă în privinţa numărului societăţilor comerciale chineze stăm relativ bine, China fiind pe
locul patru sau cinci, în privinţa volumului investiţiilor
străine în România, China ocupă un loc după poziţia a
zecea, aici, cred că putem lucra mai mult, prin aceste proiecte concrete şi prin alte soluţii, să atragem mai multe
investiţii chineze în România.”
Referitor la alte investiţii chineze în România, Emil
Boc a mai spus, că, în cursul vizitei, a propus analizarea posibilităţii deschiderii unei reprezentante a Băncii
Comerciale Chineze în România, pentru derularea in-

Premierul Emil Boc alături de Wen Jiabao, primul-ministru al Republicii Populare Chineze

vestiţiilor şi pentru a pune un accent în vederea sprijinirii investiţiilor chineze în România. El a declarat că, în cadrul discuţiilor avute în cadrul Forumului româno-chinez,
ce a avut loc pe 15 august la Beijing, foarte mulţi oameni
de afaceri români şi-au găsit partenerii în China, în vederea dezvoltării afacerilor pe diverse domenii, tehnologii avansate, construcţii şi altele.
Programul vizitei premierului român în China a
fost bogat. Pe 12 august, Emil Boc a participat la ceremonia de deschidere a celei de-a 26-a ediţii a Universiadei de Vară de la Shenzhen. Evenimentul i-a lăsat o
impresie deosebită:
„Forţă, dinamism, spectacol! Acest eveniment a demonstrat încă o dată capacitatea Chinei de a organiza
competiţii la nivel mondial. După Jocurile Olimpice, după
Jocurile asiatice, după Universiada de iarnă, iată a patra
mare competiţie mare în ultimii patru ani, organizată de
China. Este o dovadă a forţei Chinei de a fi un competitor foarte mare, inclusiv la nivel sportiv şi organizatoric, la
nivel internaţional, iar Shenzhenul a fost o manifestare de
forţă, de dinamism, din toate punctele de vedere. În primul rând forţa Shenzhenului, ca oraş extrem de tânăr, de
numai 30 de ani, dar extrem de dezvoltat, este o metropolă
modernă ca orice metropolă din lume, un oraş verde,
după cerinţele acestui secol în care trăim şi axat pe tehnologii antipoluate şi care vor trebui să fie incluse şi în alte

părţi ale lumii. Şi prezenţa sportivilor din peste 160 de ţări
la această manifestaţie este, încă o dată, dovada recunoaşterii forţei Chinei şi a capacităţii ei de organizare a unor
astfel de evenimente şi am toată certitudinea că va fi un
succes această Universiadă, deschiderea a fost magică.”
La finalul interviului, reporterul postului nostru de
radio i-a spus premierului român, că anul acesta, RCI
aniversează 70 de ani de activitate. Emil Boc a adresat
postului RCI, o urare frumoasă:
„70 de ani! Este o vârstă, un copil bătrân, dar mereu
tânăr, asta cred că defineşte şi postul dumneavoastră, un
post care s-a impus deja pe plan internaţional prin profesionalism, prin respectul pe care şi l-a câştigat. Vă doresc să rămâneţi la fel încă cel puţin 70 de ani, să aveţi
aceeaşi forţă de a putea transmite ideile şi mesajele dumneavoastră, de a putea fi parte a prieteniei dintre cele
două popoare ale noastre, de a fi mesagerii proiectelor
comune de investiţii pe care le avem, de a fi partenerul
prin care să comunicăm mai uşor, să ne exprimăm gândurile, opiniile şi să ne regăsim cu prietenie şi cu bucurie, de fiecare dată. Vă doresc să rămâneţi la fel de
profesionişti şi la fel de tineri cum aţi fost şi până acum!”
Dragi prieteni, aşteptăm ca vizita prim-ministrului
român în China să aducă o nouă vitalitate relaţiilor
chino-române.
Li Xin
Puntea Prieteniei
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RETROSPECTIVA VIZITEI
PRIM-MINISTRULUI ROMÂN
EMIL BOC ÎN CHINA

P

rim-ministrul român, Emil Boc a efectuat, în perioada
11-16 august 2011 o vizită de lucru în China. El a participat la ceremonia de deschidere a Universiadei de la
Shenzen, ediţia 2011 şi a avut întrevederi cu preşedintele chinez, Hu Jintao şi a purtat convorbiri cu premierul Wen Jiabao. În după-amiaza zilei de 15 august, Emil Boc a acordat
un interviu, în exclusivitate, postului Radio China Internaţional, la sediul Ambasadei României din Beijing.
Premierul Emil Boc a ajuns pe 11 august la Shenzhen.
El a vizitat, împreună cu miniştrii români ai Transporturilor şi Culturii, Anca Boagiu şi Kelemen Hunor, parcul industrial de înaltă tehnologie din Shenzhen.
Preşedintele Chinei, Hu Jintao s-a întâlnit la 12 august la
Shenzhen cu premierul Emil Boc. Cei doi au avut o discuţie
prietenoasă privind problemele de interes comun. Şeful statului chinez a subliniat că România este un bun prieten şi un partener al Chinei. Partea chineză acordă o mare atenţie dezvoltării
relaţiilor cu România şi speră ca cele două ţări să poată valorifica superioritatea prieteniei tradiţionale, să promoveze colaborările bilaterale în domeniile economic, comercial, tehnico ştiinţific, agricol, uman, pentru ca aceste colaborări să devină
un model pentru cooperarea dintre China şi ţările din Europa
centrală şi de est. Guvernul chinez sprijină întreprinderile chineze capabile să participe la construcţia infrastructurii din România şi doreşte ca prin intensificarea investiţiilor reciproce să
promoveze dezvoltarea economiei celor două ţări.
Prim-ministrul Emil Boc a declarat, la rândul său, că relaţiile româno - chineze au o istorie îndelungată. Partea română este dispusă să depună eforturi, alături de partea
chineză, pentru dezvoltarea, în continuare, a relaţiilor bilaterale şi a prieteniei tradiţionale, să consolideze cooperările
pragmatice în domeniile economic, comercial, agricol, cultural, energetic şi al transporturilor, să materializeze proiectele majore de cooperare. România salută şi aşteaptă cât mai
multe întreprinderi chineze să facă investiţii în România.
Pe 15 august a avut loc la Beijing, Forumul de afaceri
româno – chinez, la care au participat Emil Boc şi miniştrii
români ai Economiei, Afacerilor Externe, Transporturilor,
precum şi oameni de afaceri chinezi şi români. Delegaţia
României a adus, cu acest prilej, proiecte de anvergură care
să atragă investitorii chinezi: centura de Sud şi cea de Nord
a Bucureştiului, autostrada Sibiu - Piteşti, parte a Coridorului IV Paneuropean, autostrada Ploieşti - Buzău - Focşani, autostrada Târgu Mureş - Iaşi - Ungheni, amenajarea
râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie. Premierul
român a subliniat, în cadrul forumului că „excelenta colaborare politică dintre China şi România trebuie să fie fructificată şi în plan economic”.
În aceeaşi zi, premierul chinez Wen Jiabao şi prim-ministrul român Emil Boc au purtat convorbiri în capitala Chinei. Ei au schimbat, în mod pragmatic, păreri legate de
consolidarea cooperării chino-române în toate domeniile.
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Wen Jiabao a precizat că partea chineză încurajează schimburile de informaţii şi personal între întreprinderile din cele
două ţări, pentru a promova dezvoltarea sectoarelor industriale şi comerciale. Între China şi România există un mare
potenţial de complementaritate în exploatarea şi valorificarea resurselor miniere şi în producerea şi prelucrarea produselor agricole, silvice, animaliere şi piscicole. La rândul
său, Emil Boc şi-a exprimat speranţa că prietenia tradiţională şi bunele relaţii politice dintre România şi China vor
putea promova cooperarea economică bilaterală. El a declarat că aşteaptă companiile din China să facă investiţii în
marile proiecte de construcţie infrastructurală din România.
În seara zilei de 15 august, Emil Boc a acordat un interviu, în exclusivitate, postului Radio China Internaţional,
la sediul Ambasadei României din Beijing. Emil Boc a afirmat că a venit în China, propunându-le colegilor chinezi
cinci proiecte mari de investiţii în România, fiecare de peste
un miliard de euro, pentru a da o nouă dinamică relaţiilor
comerciale şi economice dintre România şi China. În cursul vizitei sale în China, premierul României a propus deschiderea unei linii aeriene între Bucureşti - Beijing, Beijing
- Bucureşti, pentru a întări, pe lângă relaţiile comerciale şi
colaborarea în plan turistic. Emil Boc a mai precizat că în
domeniul cultural lucrează, în prezent, împreună cu partea
chineză, la deschiderea unui Institut Cultural Român la Beijing şi a unui Centru Cultural Chinez la Bucureşti, care vor
întări relaţiile culturale dintre ţările noastre. În ce priveşte
proiectele economice s-au pus bazele construirii de centuri
ocolitoare şi autostrăzi, de exemplu, posibilitatea construcţiei în regim de parteneriat public-privat a centurii ocolitoare a municipiului Bucureşti, în parteneriat cu China, dar
şi importante lucrări în domeniul hidroenergetic, precum
reactoarele 3 şi 4 la centrala nucleară de la Cernavodă, centrala hidroenergetică de la Tarniţa sau canalul Dunăre - Bucureşti sau Siret – Bărăgan.
Anul acesta se împlinesc 70 de ani de la fondarea postului Radio China Internaţional. Prim-ministrul român a adresat, cu acest prilej, postului nostru de radio, o urare frumoasă:
„70 de ani! Este o vârstă, un copil bătrân, dar mereu
tânăr, asta cred că defineşte şi postul dumneavoastră, un post
care s-a impus deja pe plan internaţional prin profesionalism,
prin respectul pe care şi l-a câştigat. Vă doresc să rămâneţi la
fel încă cel puţin 70 de ani, să aveţi aceeaşi forţă de a putea
transmite ideile şi mesajele dumneavoastră, de a putea fi parte
a prieteniei dintre cele două popoare ale noastre, de a fi mesagerii proiectelor comune de investiţii pe care le avem, de a
fi partenerul prin care să comunicăm mai uşor, să ne exprimăm gândurile, opiniile şi să ne regăsim cu prietenie şi cu
bucurie, de fiecare dată. Vă doresc să rămâneţi la fel de profesionişti şi la fel de tineri cum aţi fost şi până acum!”
Xiao Zhigang

ALEXANDRU BARTOC,
FILATELIST ROMÂN CARE
A PROMOVAT RELAŢIILE
FILATELICE CU CHINA

D

omnul Alexandru Bartoc este preşedinte al
Fundaţiei Culturale „Bartoc”. El a vizitat de
nouă ori China şi a participat la organizarea a
zece expoziţii filatelice chino-române, dăruind timp, bani
şi pasiune pentru prietenia chino - română.

Prima vizită în China
Domnul Alexandru Bartoc este vicepreşedinte al Federaţiei Filatelice Române şi preşedinte al Fundaţiei Culturale „Bartoc”. El a lucrat cu toată pasiunea şi dragostea pentru
promovarea schimburilor filatelice cu China. La data de 2 septembrie l-am invitat în studioul nostru din Beijing cu ocazia
celei de-a nouă vizite pe care a efectuat-o în China. Conversaţia noastră a început cu prima sa vizită de acum 35 de ani.
„Prima experienţă fericită am avut-o în 1976 când am
fost pentru prima dată în China. A fost o excursie. A fost
o experienţă extraordinară. Am stat 23 de zile în China. Am
vizitat Beijing, Nanjing, Guangzhou, Luoyang şi Shanghai”.
Domnul Bartoc era un inginer constructor. Prietenia
faţă de poporul chinez a început mai mult datorită tatălui
său, care a fost un mare admirator al Chinei. Fiind totodată
un amator de filatelie, Bartoc a aflat în acea vizită interesul
părţii chineze pentru dezvoltarea relaţiilor filatelice cu România. De aceea, la întoarcerea în România, el a făcut demersuri pe lângă Ministerul amintit pentru semnarea unor
înţelegeri şi acorduri cu Direcţia de Poştă din China.
Doi ani mai târziu, a fost semnat un acord guvernamental chino - român privind realizarea de timbre româneşti şi chineze care să prezinte istoria, cultura,
obiceiurile tradiţionale ale celor două popoare şi organizarea periodică de expoziţii filatelice bilaterale.

Expoziţiile filatelice
chino-române
Din anul 1980 până în prezent au fost emise aproape
100 de timbre de acest gen în cele două state, fiind desfăşurate zece expoziţii filatelice bilaterale în diferite oraşe
chineze şi române. Domnul Bartoc a participat la organizarea tuturor expoziţiilor organizate în România şi a
făcut intervenţii la Poşta Română pentru producerea di-

feritelor plicuri cu care delegaţiile române să vină în
China pentru a le difuza prietenilor chinezi la expoziţiile
filaterice bilaterale. Domnul Bartoc ne-a spus:
„Consider că cele zece ediţii bilaterale de filatelie româno - chineze au însemnat foarte mult pentru relaţiile
noastre şi în felul acesta a fost făcută o bună propagandă
pentru istoria şi cultura poporului român şi a poporului chinez. Sunt foarte mândru de faptul că nu mai există o altă
ţară în lume, care să fie avut zece ediţii filaterice bilaterale”.
În afara celor zece expoziţii guvernamentale, domnul
Bartoc a organizat unele miniexpoziţii dedicate relaţiilor bilaterale atât în România cât şi în China. El a arătat:
„În 1981 am făcut un circuit în jurul lumii datorită faptului că se împlineau 75 de ani de la primul zbor autopropulsat în lume. Zborul a fost efectuat de către un aparat
mai greu decât aerul, proiectat şi construit de către Traian
Vuia. Am organizat o miniexpoziţie la ambasada română
la Beijing. În 1999, în calitate de comisar al României la
Expoziţia Mondială de Filatelie, am organizat la ambasada
română la Beijing o expoziţie cu prilejul celei de-a 25 aniversări de la primul zbor Bucureşti - Beijing”.
Ajuns la 70 de ani, domnul Bartoc continuă să lucreze
pentru organizarea expoziţiilor filatelice bilaterale. El nea spus că doreşte să organizeze, în anul 2012, o expoziţie
româno - chineză la Bucureşti cu sprijinul Poştei Române.
De-a lungul anilor, domnul Bartoc a colecţionat multe
timbre pe tema relaţiilor chino - române. El a vorbit cu
mândrie că nu există cineva în lume care să aibă mai multe
timbre de acest gen decât el. Dar ceea ce ne-a impresionat cel mai mult este că fiind posesorul acestor timbre
preţioase, nu vrea să le vândă pentru a câştiga bani, ci doreşte să le expună într-un mic muzeu la Bucureşti.
„Vreau să fac, la Bucureşti, un mic muzeu despre
prietenia româno - chineză. Caut materiale legate de
aceasta ca s-o pot ilustra cât mai bine prin fotografii,
cărţi, timbre, metalii, ş.a”.

Cadouri preţioase pentru
Expo Shanghai
Domnul Bartoc ne-a declarat în interviu că dintre
cele nouă vizite ale sale în China cea mai frumoasă a fost
cea de anul trecut făcută la Expoziţia Mondială de la
Puntea Prieteniei
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Alexandrul Bartoc vizitând Expo Shanghai

Shanghai. El a venit pe cont propriu în China şi a făcut
cu banii săi medalii argintate, plicuri şi ilustrate cu timbre şi ştampile poştale pentru participanţii la festivităţile
Zilei României, din 29 august 2010. Par simple şi banale
unele chestiuni, precum schimbarea valutei, cumpărarea
timbrelor comemorative de la Expo - Shanghai, lipirea
timbrelor şi punerea ştampilei oficiului poştal de la Expo
Shanghai şi a ştampilei Pavilionului României pe plicurile şi ilustratele comemorative. Dar rezolvarea lor necesită timp, bani, eforturi şi răbdare. El a alergat în cele trei
zile, sub razele dogoritoare ale soarelui, de la sectorul A
la B şi C din Parcul Expoziţiei, care se întinde pe o suprafaţă de 5,28 de kilometri pătraţi, de la Pavilionul României la poştă, de la poştă la bancă. Dirigintele Poştei a
spus că nici un alt pavilion naţional nu a realizat plicuri
cu ştampila oficiului poştal al expoziţiei.
Când l-am întrebat pe domnul Bartoc dacă atâta
muncă l-a obosit cumva, el a răspuns:
„Când faci cu pasiune, treci oboseala şi treci tot, te
înarmezi cu voinţă şi cu cât mai multă dragoste. Este un
lucru după cum ţi-e inima. Expoziţia de la Shanghai a
fost un episod extraordinar pentru mine pentru că am
considerat că prin ceea ce am făcut acolo, s-a făcut o
bună propagandă pentru România în China.”

Un ferm susţinător al schimburilor culturale chino-române
Domnul Bartoc a înfiinţat, în 1996, la Bucureşti,
Fundaţia Culturală „Bartoc”, care are ca obiectiv promovarea priorităţilor româneşti şi a legăturilor culturale
8
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dintre România şi alte ţări. Fundaţia nu câştigă deloc
bani. Principalii sponsori ai săi sunt fiul şi prietenii domnului Bartoc. Sediul se află în apartamentul mic al acestui inginer constructor pensionar. Domnul Bartoc a dus
totdeauna o viaţă modestă. Dar, pentru prietenia chino
- română, el a donat mulţi bani.
În anul 2010 au fost scoase de sub tipar încă două
cărţi despre relaţiile chino - române, şi anume „Evantaiul celor 10.000 de gânduri (volumul III) ” şi „Nestemate
ale culturii chineze ”. Dar probabil puţini oameni ştiu că
unul din principalii sponsori ai acestor două cărţi este
chiar Fundaţia Culturală „Bartoc”. Tipărirea acestor
două cărţi a necesitat mulţi bani pentru că tirajul este
mare şi cărţile au multe pagini. Pentru a dărui bani, domnul Bartoc a împrumut bani din bugetul alocat unui film
realizat de fundaţie. Chiar în această situaţie dificilă,
domnul Bartoc a decis să sprijine lansarea acestor două
cărţi. Când l-am întrebat de ce, el a răspuns scurt:
„Asta nu fac decât datorită faptului că aşa simt. Când
faci ceea ce simţi, faci mult mai uşor şi cu multă tenacitate”.
Domnul Bartoc este membru al Asociaţiei Române
de Prietenie cu R. P. Chineză şi un ascultător al emisiunii
noastre de limba română. În timpul vizitei la postul nostru de radio, când el a auzit cu bucurie faptul că lângă clădirea veche a postului va fi construită, în următorii cinci
ani, o nouă clădire şi se strâng în prezent numele pentru
noua clădire, a denumit-o „Porumbelul mesajelor”. Sperăm că numele atât de frumos va fi selecţionat, iar când
noua clădire va fi finalizată, îl vom putea invita pe domnul Bartoc să participe, ca înalt oaspete, la inaugurare!
Chu Qunli

LANSAREA CU SUCCES
A MODULULUI TIANGONG 1

L

a 29 septembrie 2011, la ora 21 şi 16 minute (ora
Beijingului), a fost lansat la Centrul Spaţial Jiuquan Modulul Tiangong 1 (Palatul ceresc) propulsat de racheta Changzheng II-FT1 (Marşul cel Lung).
Preşedintele de stat, Hu Jintao împreună cu alţi lideri au fost prezenţi la Centrul de Control al Zborului
Cosmic din Beijing, pentru a viziona transmisia directă
a lansării. Premierul Wen Jiabao a fost prezent chiar la
Centrul de lansare din Jiuquan.
Modulul Tiangong 1 constituie de fapt o navă spaţială, având o formă cilindrică cu lungimea de 10,4 m,
diametrul maxim de 3,35 m, o greutate la lansare de 8,5
tone şi o durată de funcţionare de doi ani. Tinagong 1
este alcătuit din două cabine: o cabină laborator şi una
pentru resurse. Cabina laborator are un spaţiu de 15 mc,
în care pot trăi şi lucra trei cosmonauţi. La capătul cabinei este montat un dispozitiv de cuplare, care face posibilă conectarea cu o altă navă spaţială. Cabina de resurse
asigură energia şi resursele pentru zborul modulului.
Racheta Changzheng II-FT1 (Marşul cel Lung) are o
lungime de 52 de m, o greutate la lansare de 493 de tone
şi o capacitate de încărcare de 8,6 tone.
Tiangong 1 este un obiect de zbor spaţial, având misiunea de a se conecta cu nava spaţială Shenzhou 8, fără
pilot la bord, care urmează să fie lansată după o lună de
zile, apoi cu navele spaţiale Shenzhou 9 şi 10 care vor fi
lansate în următorii doi ani. Shenzhou 10 va avea piloţi
la bord.
Programul spaţial al Chinei urmăreşte trei obiective:
lansarea sateliţilor, a navei spaţiale şi a sateliţilor lunari.
Primul obiectiv a fost realizat prin lansarea primului
satelit artificial al Pământului, în 1970. Al doilea obiectiv a fost demarat prin lansarea, în anul 2003, a navei spaţiale Shenzhou 5, cu un pilot la bord, care a fost urmat
de Shenzhou 6, cu doi piloţi, lansat în 2005. Apoi a fost
lansat în 2008 Shenzhou 7, cu trei piloţi la bord, din care
unul a ieşit în spaţiul cosmic. Al treilea obiectiv a început
cu lansarea satelitului lunar Chang E 1 (Zeiţa lunii) în
2007 şi a satelitului lunar Chang E 2, în 2010. Au fost începute deja studiile cu privire la aterizarea unei navete
cu om la bord pe Lună. Însă acest proiect nu este încă inclus în programul guvernamental.
Potrivit programului, al doilea obiectiv se numeşte
Planul zborului spaţial cu om la bord, care este realizat
în trei etape: prima, lansarea navei spaţiale cu om la bord;
a doua, realizarea cuplării nevei spaţiale cu om la bord cu
modulul zburător şi lansarea unui laborator spaţial cu
cosmonauţi şi cercetători la bord. A treia, construirea

până în anul 2020 a unei staţii spaţiale permante cu om
la bord.
Lansarea modulului Tiangong 1, făcând parte din
obiectivul doi al programului spaţial chinez, reprezintă
un important pas pe drumul de construire a unui laborator spaţial propriu. Până în anul 2012, China va încheia
experimentul de cuplare a navelor spaţiale Shenzhou 8,
9 şi 10 cu modulul Tiangong 1, însuşind tehnica de cuplare cu şi fără echipaj uman. La ora actuală, munca de
selecţie a echipajului de astronauţi care va îndeplini misiunea de cuplare a navei spaţiale cu modulul Tiangong
1 a fost încheiată, viitorii astronauţi desfăşurând antrenamente speciale pentru apropiata misiune.
Până în anul 2016, China va cerceta, fabrica şi lansa
un laborator spaţial, iar în jurul anului 2020 se va finaliza
un laborator sau o staţie spaţială cu piloţi şi cercetători
la bord.
„Tiangong” (Palatul ceresc), în basmele populare
chinezeşti, este un palat frumos şi misterios, unde locuieşte Zeul din cer, care are o forţă atotputernică. Din antichitate şi până în prezent, Tiangong reprezintă aspiraţia
şi dorinţa de explorare a spaţiului extraterestru de către
chinezi. Lansarea cu succes a modulului Tiangong 1 reperzintă un important pas făcut de China pe drumul de
construire a unei staţii spaţiale proprii, spre realizarea visului chinezilor de a ajunge în spaţiul cosmic.
Desfăşurând zboruri spaţiale cu om la bord, China
intenţionează să mute un laborator de cercetare în spaţiul cosmic, profitând de mediul special caracterizat prin
micro-greutate şi vid. Aici vor fi efectuate experimente
ştiinţifice în domeniul vieţii şi al materialelor, care nu pot
fi realizate pe Pământ, spre a aduce fericirea omenirii.
(Materialul a fost publicat pe data de 29 septembrie
în Websiteul ziarului Evenimentul Zilei din România)
Luo Dongquan
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Vom depune eforturi pentru ca tot
mai mulţi români să cunoască China!
(Interviu cu directorul părţii chineze al Institutului Confucius din Sibiu)

„P

rezenţa Institutului Confucius este o mare
influenţă. Vom lărgi şi extinde această influenţă, pentru ca tot mai mulţi români să
cunoască China şi tot mai mulţi chinezi să afle mai multe
despre România.”
Aşa a declarat Song Shaofeng, directorul părţii chineze
al Institutului Confucius din Sibiu, într-un interviu acordat, în exclusivitate, postului nostru de radio, la recenta vizită făcută la sediul Radio China Internaţional, în fruntea
unei delegaţii de profesori şi studenţi de la acest institut.
Institutul Confucius din Sibiu a fost înfiinţat în 2007,
în comun, de către Universitatea Lingvistică din Beijing
şi Universitatea Lucian Blaga din România, fiind primul
institut Confucius în această ţară. Vorbind despre înfiinţarea acestui institut, Song Shaofeng a arătat:
„Rectorul Universităţii Lucian Blaga, Constantin
Oprean arătase că, în 2007, la Sibiu au fost două evenimente majore: desemnarea capitalei culturale europene şi
înfiinţarea Institutului Confucius. Acest institut a
fost un punct de cunoaştere a românilor despre China.
Rectorul Constantin Oprean este foarte mândru de acest
lucru.”
Song Shaofeng a venit în România în anul 2010, pentru a-şi asuma funcţia de director al părţii chineze la Institutul Confucius. El ne-a informat că peste două sute de
persoane din Sibiu au participat, anul trecut, la peste
zece cursuri de limba chineză. În prezent, în liceele mari
din Sibiu s-au introdus cursuri de limba chineză.
Institutul Confucius, în colaborare cu Universitatea
Lucian Blaga şi Ministerul Învăţământului au deschis, în
anul 2010, specialitatea de limba chineză la Universitatea
Lucian Blaga, care a devenit a doua universitate, în
afara celei din capitală, în care se predă limba chineză.
Directorul Song a mai declarat că Facultatea de limba
chineză a oferit studenţilor din anul doi, cinci burse pentru a învăţa, timp de un an, limba chineză în China. El
este convins că acest lucru va încuraja tot mai mulţi studenţi să opteze pentru învăţarea limbii chineze.
Odată cu dezvoltarea necontenită a economiei chineze, creşte şi dorinţa de a cunoaşte China, în tot mai
multe ţări din lume. Nici România nu face excepţie în
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această privinţă. Numărul celor care se interesează de
limba şi cultura chineză creşte în fiecare an. Pentru a satisface aceste cerinţe, Institutul Confucius a deschis, în
câteva regiuni ale României, cursuri de limba chineză.
În martie anul acesta, Institutul Confucius din Sibiu
a înfiinţat, într-o şcoală de artă din Deva, patru clase de
limba chineză. După câteva luni de studiu, copiii au obţinut performanţe îmbucurătoare.
„După 3-4 luni de cursuri, odată pe săptămână, copiii
ştiu să-şi prezinte numele în limba chineză. Am mai format şi o orchestră de 6-7 elevi. Ei cântă cântece populare
chinezeşti acompaniate cu instrumente occidentale. Noi
am rămas emoţionaţi când am văzut performanţele lor.”
Institutul Confucius din Sibiu a mai deschis pe 18 martie, tot anul acesta, la Universitatea Ovidius din Constanţa,
prima Clasă Confucius din România. Pentru primul lot
au fost admişi 50 de cursanţi.
În ultimii cinci ani, în diferite ţări şi regiuni ale lumii au
fost înfiinţate peste şase sute de Institute Confucius şi Clase
Confucius. În opinia lui Song Shaofeng, institutele Confucius vor promova şi mai mult cunoaşterea şi prietenia între
poporul chinez şi popoarele diferitelor state. El a spus:
„Fiecare institut Confucius constituie o fereastră prin
care locuitorii zonei pot cunoaşte China, fiind totodată
şi o platformă de a învăţa şi de a interacţiona. De pildă,
prin această platformă, chinezii pot învăţa română, iar
străinii pot să înveţe chineză. Acesta reprezintă, în acelaşi timp, şi o punte a prieteniei. Prin învăţarea limbii chineze şi prin intermediul Institutului Confucius, ei au fost
aduşi în China. Şi fiecare cursant influenţează o familie.”
În ce priveşte viitoarea dezvoltare a Institutului Confucius în România, Song Shaofeng a precizat că, dacă
este necesar vom depune eforturi pentru promovarea
limbii chineze în mai multe zone. El a spus:
„România acordă o mare atenţie Chinei de la nivelul
cel mai înalt al departamentelor învăţământului, pentru
că poziţia Chinei pe plan internaţional se ridică necontenit. Dorinţa românilor de a cunoaşte China este foarte
mare. Aşa că, dacă este cazul vom depune eforturi pentru promvarea limbii chineze în cât mai multe licee.”
Lin Ting

王勃
Wang Bo

W

ang Bo (649-676). Originar din Longmen (provincia Shanxi), a trecut un examen special
la 20 de ani şi a obţinut un post la curtea imperială, dar curând a fost concediat ca urmare
a unui scandal provocat de una dintre poeziile sale satirice. S-a înecat în mare mergând
să-i facă o vizită tatălui său, care fusese surghiunit în actualul Vietnam. Wang Bo a fost unul din „cei
4 literaţi de talent” ai primei perioade a dinastiei Tang (618-907). Opera sa cuprinde poezii de toate
genurile. (Poeziile de călătorie şi de rămas bun sunt deosebit de apreciate.)

(1) 送(sòng) 杜(dù) 少(shào) 府(fǔ) 之(zhī) 任(rèn) 蜀(shǔ) 州(zhōu)
王(wáng) 勃(bó)
城(chéng) 阙(què) 辅(fǔ) 三(sān) 秦(qín)， 风(fēng) 烟(yān) 望(wàng) 五(wǔ) 津(jīn)。
与(yǔ) 君(jūn) 离(lí) 别(bié) 意(yì)， 同(tóng) 是(shì) 宦(huàn) 游(yóu) 人(rén)。
海(hǎi) 内(nèi) 存(cún) 知(zhī) 己(jǏ)， 天(tiān) 涯(yá) 若(ruò) 比(bǏ) 邻(lín)。
无(wú) 为(wéi) 在(zài) 岐(qí) 路(lù)， 儿(ér) 女(nüˇ) 共(gòng) 沾(zhān) 巾(jīn)。

(1) Bun rămas subprefectului Du
Wang Bo
Oraşul cu palate-i apărat de al Qinului* pământ,
Cele cinci vaduri** se văd prin ceaţă şi vânt.
De despărţire de tine sunt profund înduioşat,
Amândoi, funcţionari departe de natalul sat.
De-ai un prieten intim în cuprinsul ţării,
Îl simţi vecin chiar de-ar fi la capătul zării.
Să nu plângem la răspântie ca fete triste,
Lacrimi nesfârşite picurând pe batiste.

* Prefecturi din apropierea capitalei Chang’an (astăzi Xi’an), în actuala provincie Shaanxi.
** Cele cinci vaduri antice ale râului Min în provincia Sichuan.
Traducerea: Xu Wende
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无(wú) 名(míng) 氏(shì)
(2) 忆(yì) 江(jiāng) 南(nán)
莫(mò) 攀(pān) 我(wǒ)，
攀(pān) 我(wǒ) 太(tài) 心(xīn) 偏(piān)。
我(wǒ) 是(shì) 曲(qǔ) 江(jiāng) 临(lín) 池(chí) 柳(liǔ)，
这(zhè) 人(rén) 折(zhé) 了(le) 那(nà) 人(rén) 攀(pān)，
恩(ēn) 爱(ài) 一(yī) 时(shí) 间(jiān)。

Autor anonim
(2) Yijiangnan*
Nu te-agăţa de mine,
Cu patimă prea multă de mine te prinzi.
Doar o salcie** eu sunt la Iazul Râului cu Meandre***,
Unul mă rupe, altul se-atârnă de mine,
Amoruri de-o clipă doar.
*Yijiangnan – ritmul melodiei („Evocând locurile la sud
de fluviul Yangzi”) pe care sunt compuse strofe din 5 versuri
cu 28 de caractere chinezeşti
**salcie – simbol utilizat pentru concubinele/curtezanele imperiale
***Iazul Râului cu Meandre – Grădina imperială Qujiangchi
a împăratului Wu din dinastia Han de Apus (206 î.e.n.-25 e.n.), grădină
situată în actualul oraş Xi‘an din provincia Shaanxi
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O CĂLĂTORIE DE NEUITAT
ÎN CHINA

D

elegaţia condusă de primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl a vizitat, la începutul lunii iulie
2011, municipiul Baoji, din nord-vestul Chinei,
la invitaţia primăriei acestui oraş, pentru a iniţia procedurile de înfrăţire a celor două municipii: Baoji şi Vaslui.
Din delegaţie au făcut parte: vicepreşedintele Consiliului
Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, vicepreşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui, Adrian
Tighici, preşedintele Asociaţiei de Lichidatori judiciari,
Filiala Vaslui, Dumitru Lazăr, preşedintele Asociaţiei Române de prietenie cu Republica Populară Chineză-Filiala
Vaslui, Dumitru Cătălin Ghintuială şi Cristina Cretan, reprezentanta unei firme chineze din România.
Membrii delegaţiei au vizitat în timpul şederii la Baoji
diverse societăţi comerciale care fac parte din Asociaţia
producătorilor de titan din Baoji, unde au văzut întregul
proces tehnologic prin care se obţin diverse produse din
titan, au participat la o masă rotundă cu scopul identiﬁcării
măsurilor care pot ﬁ luate de ambele părţi, pentru promovarea produselor româneşti şi chineze, pe ambele pieţe
şi, în special, a titanului şi a produselor derivate. Oaspeţii
din Vaslui au fost primiţi şi de primarul municipiului Baoji,
Dai Zheng, prilej cu care s-a semnat un Memorandum de
iniţiere a procedurilor de înfrăţire a celor două municipii.
Călătoria în China le-a lăsat prietenilor români o impresie de neuitat. Dumitru Cătălin Ghintuială, membru al
delegaţiei, a adresat o scrisoare redacţiei de limba română:
Consiliul Judeţean Vaslui
Primăria Municipiului Vaslui
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui
Asociaţia Română de prietenie cu R. P. Chineză-Filiala Vaslui
Către Radio China Internaţional
Redacţia Română
Stimată doamnă Liu Ying,
Redactor şef al publicaţiei
...atât de departe, şi totuşi, atât de aproape...
În visele celor mai îndrăzneţi, distanţele nu se mai măsoară
în kilometri. Cu certitudine nu, şi asta pentru că şi-au inventat teleportarea. Un buton al unei maşinării, care odată apăsat, te
transportă acolo unde îţi este drag.
Alături de prietenii mei, într-o mare de alţi prieteni aş da
orice să pot ﬁ posesorul unei astfel de maşinării, pentru că doar
atunci aş putea retrăi, mereu, acele clipe.
C – căldură, culoare, credinţă, colaborare, cer, cinste, curiozitate,
cultură, caritate, citadelă, costum, cosmopolit, cotitură, ciment
H – hărnicie, har, haios
I – iubire, iluminare, interes, interesanţi, inimă, ireal, iniţiatori,
inventivitate, isteţime, iureş, inegalaţi

N – nebunie, neasemuit, nesperat, neaşteptat, neabătuţi, nonşalanţă, nebănuiţi, normalitate
A – ardoare, ambiţie, afrodisiac, aﬁnitate, ager, alternanţă,
amintiri, altceva, amurg, aproape, asumare, aşteptări, acum,
atunci, atitudine, atrăgătoare, aur, ajutor, automatizare,
auto, autorizat, avânt, argint, avere, aspiraţie, artă, artişti
Şi peste toate, sau împreună, deﬁnesc un singur cuvânt:
CHINA.
Cei care au fost în China, cu siguranţă vor adăuga noi cuvinte.
Cei care n-au întâlnit-o, să-şi propună să o cunoască.
Şi se vor îndrăgosti...şi vor dori să o iubească...
...atât de aproape, şi totuşi, atât de departe...
Aceste sentimente ne-au marcat în drumul nostru de întoarcere din Baoji, iar pentru căldura şi dragostea cu care ne-au primit, dorim să vă mulţumim şi să vă asigurăm de toată stima şi
prietenia noastră.
Aceasta este scrisoarea de mulţumire pe care am transmis-o tuturor „prietenilor”cu care ne-am întâlnit în Baoji şi mai apoi în
Xi’an. Aceeaşi scrisoare a fost transmisă şi excelenţei sale, domnului Liu Zengwen, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Republicii Populare Chineze la Bucureşti. A fost o experienţă deosebită
pe care o vom împărtăşi tuturor prietenilor noştri din România.
Viitorul îl putem construi doar împreună, iar această primă
întâlnire între reprezentanţii celor două comunităţi poate ﬁ piatra
de temelie a acestei grandioase contrucţii.
Vă mulţumim pentru că existaţi!
P.S. Într-unul din magazinele din Xi’an mi-am putut face o ştampilă cu numele meu în limba chineză. Vă rog să-mi daţi voie să mă semnez cu noul meu nume, în semn de respect pentru limba chineză.
Ghintuială Dumitru Cătălin,
Preşedinte
Asociaţia Română de Prietenie
cu R. P. Chineză-Filiala Vaslui
Domnul Ghintuială a mai spus, cu acest prilej, şi gândurile şi dorinţele dânsului pentru viitor: înﬁinţarea unui
club ﬁlatelic înfrăţit între cele două oraşe, club la care să
adere tinerii ﬁlatelişti chinezi şi români, aducerea în România a unui maestru chinez în karate, care să predea
karate în Vaslui, iar apoi să se realizeze întreceri între cluburile din cele două oraşe, deschiderea de societăţi comerciale în cele două oraşe, dezvoltarea oportunităţilor
oferite de către cele două comunităţi, efectuarea schimbului de idei, vizite reciproce pentru cunoaşterea istoriei
şi a culturii celor două naţiuni.
Xiao Zhigang
Puntea Prieteniei
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Foto: Dan Tomozei, Vizita la Templul Tanzhe

