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Prefața 
AmbAsAdorului

de rețele și inteligența se dezvoltă în 
profunzime. Noi idei, noi forme de 
afaceri și noi modele sunt pe deplin 
integrate  în economia umană,  în 
politică, cultură, societate, ecologie și 
alte domenii, fiind în plin proces. În 
acest context, China îmbrățișează în 
mod activ globalizarea, aderă la reformă 
și deschidere, aderă la dezvoltarea 
bazată pe inovare, se bazează pe o nouă 
etapă de dezvoltare, implementează noi 
concepte de dezvoltare, construiește un 
nou model de dezvoltare și promovează 
dezvoltare de înaltă calitate. România 
face, de asemenea, noi progrese pe calea 
propriei alegeri, spre prosperitate și 
modernizare.

În același t imp, lumea a intrat 
în era „exploziei informaționale”. În 
timp ce se bucură de comoditatea 
adusă de abundența de informații 
de pe Internet, oamenii se confruntă 

din când în când și  cu problema 
„inundației informaționale”. Scopul 
lansării newsletter-ului „CHINACTIV” 
este de a crea o platformă de informare 
autentică despre China și de a oferi un 
nou canal pentru dragii noștri prieteni 
români, pentru a cunoaște o China 
reală, tridimensională și cuprinzatoare,  
pentru a înțelege dinamica relațiilor 
China-România.

Sunteți bineveniți pe acest canal, 
bineveniți să vă abonați la newsletter-
ul  și să veniți cu sugestii. Sperăm că,  
pr in  e for tur i l e  no ast re  comune, 
newsletter-ul „CHINACTIV” poate 
deveni o punte pentru îmbunătățirea 
înțelegerii reciproce dintre China și 
România și promovarea prieteniei 
tradiționale. 

Han Chunlin
Ambasadorul Chinei în România     
August 2022

Atât China cât și România 
sunt țări frumoase, civilizate 
ș i  armonioase.  Poporul 

chinez și poporul român reprezintă 
oameni harnici, curajoși și prietenoși. 
De la stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre China și România în urmă cu 
73 de ani, oamenii celor două țări au 
îmbunătățit înțelegerea reciprocă prin 
schimburi strânse și s-au îndreptat către 
o dezvoltare comună prin beneficii 
reciproce și rezultate de tip câștig, 
au menținut pacea mondială prin 
cooperarea cot la cot, au scris povești 
istorice una după alta și au creat o 
prietenie tradițională de neintrerupt 
care va dăinui pentru totdeauna.

Lumea de astăzi trece printr-o 
noua rundă de revoluție tehnologică 
și transformare industrială, inovația 
în tehnologia informației este în plină 
desfășurare, iar digitalizarea, crearea 
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Summit-ul de la Samarkand:  
Ce a propus China pentru a stimula unitatea și Cooperarea sCo 

În prima sa călătorie în străinătate 
de la începutul pandemiei de 
COVID-19, președintele chinez 

Xi Jinping a mers în Asia Centrală 
pentru a participa la Summit-ul anual 
al Organizației de Cooperare de la 
Shanghai (OCS), care a avut loc anul 
acesta în orașul uzbec Samarkand.

Numind-ul  „cel  mai impor tant 
eveniment al diplomației șefului de stat 
al Chinei în ajunul celui de-al 20-lea 
Congres Național al Partidului Comunist 
din China”, un purtător de cuvânt al 
Ministerului de Externe a spus că acesta 
arată marea importanța pe care China o 
acordă OCS.

L a  c e a  d e - a  2 2 - a  r e u n i u n e  a 
Consiliului șefilor de stat al OCS, 
președintele Xi a remarcat că OCS 
r e p r e z i nt ă  o  f o r ț ă  c o n s t r u c t i v ă 
importantă în afacerile internaționale și 
regionale.

     
S p i r i t u l  S h a n g h a i  p r o m o v a t  î n 

continuare

Summitul SCO de la Samarkand 
are loc într-un moment în care lumea 
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este martoră la impactul combinat al 
unei pandemii nemaivăzute într-un 
secol, a unei tendințe de deglobalizare 
și a altor factori complicate, iar sistemul 
de guvernanță economică globală se 
confruntă cu provocări.

Spiritul Shanghai, numit după orașul 
chinez în care a fost fondat grupul și ca 
valori și linii directoare care stau la baza, 
prezintă încredere reciprocă, beneficii 
reciproce, egalitate, consultare, respect 
pentru diversitatea culturală și urmărirea 
dezvoltării comune.

Xi a spus că ceea ce stă la baza 
practicilor bogate ale grupului include 
încredere politică, cooperare reciproc 
avantajoasă, egalitate,  deschidere, 
incluziune, echitate și dreptate, care 
înt r uchip e ază  p e  depl in  Spir i tu l 
Shanghai.

S-a demonstrat că Spiritul Shanghai 
este sursa forței pentru dezvoltarea OCS 
și, de asemenea, ghidul fundamental 
pe care statele membre OCS trebuie să 
continue să-l urmeze în anii următori, a 
spus el.

„Succesul  remarcabil  al  OCS î l 
datorăm Spiritului de la Shanghai. Și 

vom continua să-i urmăm îndrumările 
pe măsură ce mergem mai departe”, a 
promis el.

dincolo de Securitate

Într-o perioadă în care conflictele 
geopolitice și amenințările netradiționale 
la securitate, cum ar fi extremismul și 
terorismul sunt în creștere, OCS joacă 
un rol important în protejarea securității 
regionale și a prosperității comune. Cu 
toate acestea, rolul său este dincolo de 
securitate.

X i  a  cer ut  membr i lor  O CS s ă 
consolideze cooperarea practică între 
ei. El a spus că China este pregătită să 
colaboreze cu toate părțile interesate 
pentru a urmări Inițiativa de Dezvoltare 
Globală propusă de China și pentru a 
promova în comun Inițiativa „Belt and 
Road”.

La summit au fost adoptate, de 
asemenea, declarații privind protecția 
energiei internaționale și a securității 
alimentare. Xi a promis că China va 
oferi țărilor în curs de dezvoltare, care au 
nevoie de asistență umanitară de urgență, 



cereale și alte provizii în valoare de 1,5 
miliarde de yuani.

Avertizând împotriva unei „obsesii 
de a forma un cerc restrâns”, Xi a reiterat 
importanța susținerii multilateralismului 
adevărat pentru a îmbunătăți guvernanța 
globală și pentru a se asigura că ordinea 
internațională este mai justă și mai 
echitabilă.

viziune pentru viitor

De la înființarea sa în 2001, OCS a 
avut o călătorie extraordinară. Până în 
prezent, organizația are opt membri cu 
drepturi depline, patru țări cu statut 
de observator și mai mulți parteneri de 
dialog.

În ceea ce privește aria geografică 
și populația, OCS este cea mai mare 
or g an i z aț i e  re g i on a l ă  d i n  lu m e, 
a c op e r i n d  aprox i m at i v  6 0 %  d i n 
suprafața Eurasiei și 41% din populația 
lumii. În 2021, membrii săi reprezentau 
24% din PIB-ul global, potrivit Băncii 
Mondiale.

Și OCS este încă în creștere. La 
summit, a fost semnat un memorandum 
de obligații privind calitatea de membru 
deplin al Iranului la OCS; a fost demarată 
procedura de aderare a Belarusului; 
au fost semnate memorandumuri de 
înțelegere care acordă Egiptului, Arabiei 
Saudite și Qatarului statutul de parteneri 
de dialog OCS; s-a ajuns la acorduri 
privind admiterea Bahrain, Maldive, 
Emiratele  Arabe Unite,  Kuweit  ș i 
Myanmar ca noi parteneri de dialog.

Remarcând că un număr tot mai 
mare de țări au solicitat să se alăture 
familiei OCS, președintele chinez 
a spus că acest fapt demonstrează 
pe deplin puterea viziunii OCS și 
încrederea larg împărtășită în viitorul 
său.

În încheierea discursului său, Xi 
a cerut tuturor țărilor să acționeze în 
spiritul Shanghai, să lucreze pentru 
dezvoltarea constantă a OCS și  să 
construiască împreună regiunea drept 
o casă pașnică, stabilă, prosperă și 
frumoasă.
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Pr i m - M i n i s t r u l  c h i n e z  
Li Keqiang a cerut eforturi 
pentru a avansa explorările în 

Reformă și Deschidere, pentru a căuta 
un nou impuls în stabilizarea economiei 
și promovarea dezvoltării.

Li a făcut acest apel în timpul unui 
tur de inspecție la Shenzhen, în provincia 
Guangdong din sudul Chinei, între 16 și 
17 august.

Li a subliniat că implementarea pe 
deplin a noii filozofii de dezvoltare și 
coordonarea prevenirii și controlului 
epidemiei cu dezvoltarea economică și 
socială, este extrem de eficientă.

China va consolida în continuare 
bazele redresării economice, va acorda 
prioritate stabilizării creșterii, va asigura 
locuri de muncă stabile și va proteja 
mijloacele de trai ale oamenilor, a spus el, 
subliniind căutarea unui nou impuls prin 
Reformă și Deschidere în continuare.

L i  a  a u d i t a t  r a p o r t u l  d e s p r e 
antreprenoriatul în masă și inovația 
din partea guvernului municipal din 
Shenzhen și a vizitat un parc de inovare, 
unde a spus că fondul de capital de risc  

ar trebui promovat pentru a ajuta  
start-up-urile în stadiul lor critic de 
dezvoltare.

Când a vizitat portul Yantian, un 
port major de comerț internațional din 
Shenzhen, Li a subliniat că asigurarea 
funcționării bune și eficiente a portului, 
ajută la menținerea stabilă a lanțurilor 
industriale și de aprovizionare.

Deschiderea reprezintă polit ica 
fundamentală de stat a Chinei și indiferent 
de modul în care ar putea evolua peisajul 
internațional, China rămâne angajată în 
extinderea deschiderii, a spus Li.

La BYD, un producător de top de 
vehicule electrice din China, premierului 
i s-a comunicat că compania are acum 
500.000 de angajați și a creat în medie 
peste 20.000 de noi locuri de muncă pe 
lună  în acest an.

Li a spus că guvernul nu numai 
c ă  a j u t ă  m i c r o - î n t r e p r i n d e r i l e , 
întreprinderi le  mici  ș i  mij loci i  ș i 
persoanele care desfășoară activități 
independente să-și rezolve dificultățile, 
dar sprijină și marile întreprinderi private 
să devină mai puternice și mai dezvoltate.

Subliniind că țara va consolida și 
dezvolta neclintit sectorul public și va 
încuraja, sprijini și ghida dezvoltarea 
sectorului non-public, premierul a spus 
că toate companiile, de stat sau private, 
chineze sau străine, sunt tratate ca egale 
în a se bucura de sprijinul politicilor.

În calitate de cea mai mare provincie 
e conomic ă  a  C hine i ,  Gu angdong 
trebuie să continue să își exercite rolul 
de pionierat în reformă și deschidere și 
susținerea economiei, pentru a aduce 
contribuții mai mari la dezvoltarea țării, 
a spus Li.
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Prim-ministrul  
li Keqiang:  
China rămâne 
angajată în 
extinderea PolitiCii 
de desChidere 

dintre China și România. În cei 73 de 
ani, cele două țări au susținut respectul 
reciproc și tratamentul egal, relațiile 
China-România au rezistat testelor 
în situația internațională agitată și au 
menținut întotdeauna o dezvoltare 
stabilă. Popoarele celor două țări au avut 
grijă unul de altul, s-au sprijinit reciproc 
și și-au întins o mână de ajutor în lupta 
împotriva epidemiei. Prietenia noastră 
tradițională ca proverbul „prietenul 
adevărat  la  nevoie se cunoaște” a 
continuat să înflorească, strălucind cu o 
nouă vitalitate. Cooperarea economică și 
comercială China-România a crescut de 

la o sumă aproape neglijabilă la peste 10 
miliarde de dolari anul trecut, domeniile 
de cooperare sunt în continuă extindere, 
iar interesele comune devin din ce în ce 
mai multe.

De la sosirea mea în România, prin 
contacte ample cu oameni din toate 
categoriile sociale, am simțit personal 
prietenia sinceră a poporului român 
față de poporul chinez. Simt profund 
că prietenia China-România are o bază 
solidă, dezvoltarea Chinei și a României 
sunt extrem de complementare, iar 
cooperarea China-România se bucură 
de  un  p otenț ia l  ur iaș .  Aștept  c u 

nerăbdare să lucrez cu prietenii din toate 
categoriile sociale din România, urmând 
direcția generală a beneficiului reciproc 
și a dezvoltării comune, susținând tonul 
principal al Parteneriatului Amplu de 
Prietenie și Cooperare, să depunem 
toate eforturile pentru a promova 
relaț i i le  China-România pentru a 
obține continuu rezultate noi și  a 
demonstra o nouă atmosferă, pentru 
a aduce contribuții noi și mai mari la 
promovarea dezvoltării ambelor țări în 
beneficiul celor două popoare.

continuarea discursului domnului Ambasador de la pagina 5.



Astăzi  sărbător im onl ine 
împlinirea a 73 de ani de 
la întemeierea Republicii 

Populare Chineze alături de voi toți. În 
numele Ambasadei Chinei în România, 
am onoarea să transmit felicitări cordiale 
compatrioților chinezi din România și să 
adresez sincere mulțumiri oamenilor din 
toate categoriile sociale, cărora le pasă 
și susțin de multă vreme dezvoltarea 
Chinei și a relațiilor China-România.

De la înființarea Republicii Populare 
Chineze în 1949, sute de milioane de 
chinezi au depășit numeroase dificultăți, 
au rezistat furtunilor, au mers înainte 
cu curaj, au continuat să lupte și au 
obținut mari realizări care au atras 
atenția la nivel mondial. În special 
din 2012, sub conducerea puternică a 
președintelui Xi Jinping și a guvernului 
chinez, modernizarea în stil chinezesc a 
înregistrat noi realizări istorice, națiunea 
chineză a făcut un mare salt de la a se 
ridica, la a deveni bogată și a deveni 
puternică.

În ultimul deceniu, dezvoltarea de 
înaltă calitate a făcut noi pași. Produsul 
intern brut a depășit pragul de 100.000 
de miliarde de yuani, PIB-ul pe cap de 
locuitor a depășit 10.000 de dolari SUA, 
iar puterea națională cuprinzătoare s-a 
ridicat la un nou nivel. Fiind a doua 
cea mai mare economie a lumii, a doua 
cea mai mare piață de consum, cea mai 
mare țară producătoare, cea mai mare 
țară în comerțul cu bunuri și cea mai 

mare țară cu rezerve valutare, rezistența 
și durabilitatea dezvoltării economice a 
Chinei au fost semnificativ îmbunătățite, 
iar poziția sa pe harta economică globală 
se consolidează în continuare. China 
implementează pe deplin conceptul de 
dezvoltare bazată pe inovare, echilibrare, 
v e r d e ,  d e s c h i d e r e  ș i  p a r t a j a r e , 
accelerează construirea unui nou model 
de dezvoltare în care ciclurile duale 
interne și internaționale se promovează 
reciproc, pentru a avansa economia pe 
drumul dezvoltării de înaltă calitate.

În ultimii zece ani, viața oamenilor 
s-a îmbunătățit din toate punctele 
de vedere. China a obținut o victorie 
cuprinzătoare în reducerea sărăciei, 
aproape 100 de milioane de oameni 
săraci din mediul rural au depășit pragul 
sărăciei, s-a construit o societate moderat 
decentă într-un mod comprehensiv, iar 
primul Obiectiv al Centenarului a fost 
atins în termen. Am urmat neclintit 
calea prosperității comune, am format 
un grup cu venituri medii de peste 400 
de milioane de oameni și am construit 
cele mai mari sisteme de educație, de 
asigurare socială, medical și de sănătate 
din lume. Cu armonie și stabilitate 
socială pe termen lung și oamenii trăind 
și lucrând în pace și mulțumire, China 
a devenit recunoscută ca una dintre cele 
mai sigure și fericite țări.

În ultimul deceniu, diplomația de 
țară majoră cu caracteristici chinezești 
și-a demonstrat responsabilitatea. 

China susține calea dezvoltării pașnice, 
îmbrățișează lumea, își face prieteni și 
a format o rețea de parteneriat global. 
China a semnat documente de cooperare 
privind construcția comună a „Belt and 
Road” cu 149 de țări și 32 de organizații 
internaționale și a participat activ la 
cooperarea internațională anti-epidemie, 
participă constructiv la soluționarea 
politică a problemelor internaționale și 
regionale hotspot și joacă un rol activ 
în schimbările climatice, reducerea 
sărăciei, combaterea terorismului și în 
alte domenii. Totodată, China depune 
eforturi constante pentru menținerea 
securității energetice și alimentare 
inter naț iona le .  C hina  a  sus ț inut 
întotdeauna multilateralismul adevărat, 
a apărat ferm sistemul internațional 
cu Națiunile Unite în centrul său, a 
protejat ferm corectitudinea și justiția și 
a promovat ferm dezvoltarea sistemului 
de guvernare globală într-o direcție mai 
justă și mai echitabilă. Președintele Xi 
Jinping a propus Inițiativa de Dezvoltare 
Globală și  Inițiativa de Securitate 
Globală, oferind soluții chinezești și 
contribuind cu înțelepciunea chineză la 
rezolvarea problemelor umane.

În ciuda situației internaționale 
actuale tumultoase, pacea și dezvoltarea 
sunt încă tema principală a epocii. 
China va sta întotdeauna de partea păcii, 
va sta cu curaj în fruntea dezvoltării, 
va insista să realizeze marea înnoire a 
națiunii chineze cu modernizarea în 
stil chinezesc, să aducă noi oportunități 
întregii lumi prin noua dezvoltare a 
Chinei, şi va depune eforturi neîncetate 
pentru construirea unei comunităţi 
umane cu un viitor împărtășit și pentru 
progresul civilizaţiei umane.

Pe 16 octombrie 2022, la Beijing 
va avea loc cel de-al 20-lea Congres 
Naț iona l  a l  Par t idu lui  C omunist 
Chinez. Aceasta este o conferință foarte 
importantă convocată într-un moment 
critic în care China pornește într-o 
nouă călătorie de construire a unei țări 
socialiste modernizate într-un mod 
comprehensiv și într-un marș către cel 
de-al doilea obiectiv centenar. Congresul 
va rezuma în mod cuprinzător realizările 
majore și experiența valoroasă a reformei 
și  dezvoltării  Chinei,  va planif ica 
științific obiectivele, sarcinile și politicile 
majore pentru dezvoltarea Chinei în 
următorii cinci ani sau chiar mai mult 
și de asemenea, sigur va conduce China 
să aducă contribuții mai mari la pacea și 
dezvoltarea mondială.

Anul acesta se împlinesc și 73 de 
ani de la stabilirea relațiilor diplomatice 
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disCursul ambasadorului han Chunlin la 
Celebrarea online a Zilei naționale a Chinei 
2022
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eConomie și soCietate

Cu Pași fermi Către ProsPeritatea Comună 

După eradicarea  sărăcie i 
absolute la sfârșitul anului 
2020, în urma celui mai 

sistematic și amplu program de reducere 
a sărăciei din istorie, China și-a atins 
obiectivul de a deveni o societate de 
bunăstarea decentă din toate punctele de 
vedere. 

Ce înseamnă pentru un Chinez să treCi 
pragul sărăCiei extreme?

Nu este nimic altceva decât depășirea 
pragului de venit definit de Banca 
Mondială de 1,90 USD pe zi. Definiția 
Chinei include, de asemenea, siguranța 
a două lucruri (hrană și îmbrăcăminte 
adecvate) și trei garanții (acces la servicii 
medicale, locuințe sigure cu apă potabilă 
și electricitate și cel puțin nouă ani de 
educație gratuită). Oricine a vizitat zone 
rurale din alte părți ale lumi, țări în curs 
de dezvoltare, va înțelege că pentru o 
țară uriașă cu 1,4 miliarde de oameni, 
să poată satisface nevoile de bază ale 
fiecărui cetățean este o realizare istorică. 

O astfel de realizare este construită pe 
un întreg proces al sistemul democrației 
populare.

Odată cu finalizarea campaniei 
de reducere a sărăciei și îndeplinirea 
primului obiectiv centenar de a construi 
o societate de bunăstare decentă din 
toate punctele de vedere, China a obținut 
o victorie importantă. Cu toate acestea, 
războiul împotriva sărăciei continuă, 
concentrându-se acum către combaterea 
sărăciei relative: îmbunătățirea PIB-ului 
pe cap de locuitor, revitalizarea zonelor 
rurale și reducerea inegalității între 
regiuni și grupuri.

Pentru a obține prosperitatea comună, 
baza este „afluența”, adică de a scăpa de 
sărăcie și a realiza dezvoltarea, iar cheia 
este una „comună”, adică toți oamenii 
împart beneficiile dezvoltării.

Au existat deja o serie de evoluții 
importante în această direcție, inclusiv o 
serie de strategii de dezvoltare regională 

coordonată, egalizarea serviciilor publice 
de bază, impunerea unor controale 
mai stricte ale chiriilor și mai multe 
legi și reglementări pentru a proteja 
drepturile lucrătorilor din „economia 
gig”. Companiile de tehnologie „trebuie 
acum să semneze contracte de muncă 
cu lucrătorii săi din „economia gig” 
și să le ofere acoperire de asigurare a 
asigurătorilor de stat”. De asemenea, 
Legea Sindicatelor din China a fost 
revizuită pentru a permite și încuraja 
sindicalizarea lucrătorilor din economie.



În 2022, conf lictele geopolitice 
internaționale s-au intensificat, 
perturbând ordinea economică și 

comercială internațională normală. Prețurile 
internaționale ale mărfurilor, în special 
prețurile la alimente și energie, continuă să fie 
ridicate, ceea ce duce la factori internaționali 
de instabilitate de mediu din ce în ce mai 
proeminenți pentru dezvoltarea economică; 
în același timp, pentru a maximiza siguranța 
vieții oamenilor, guvernul chinez nu a anulat 
complet politica de prevenire a epidemiei, care 
a avut și un anumit impact asupra economiei.

Pentru a minimiza impactul mediului 
extern și răspândirea epidemiei asupra 
economiei Chinei și pentru a asigura 
stabilitatea nivelului de trai al oamenilor, 
guvernul chinez a luat o serie de măsuri 
pentru a ajuta economia să se stabilizeze 
ș i  să  se  redreseze .  Dezvoltarea  în 

continuare a politicii de rambursare a TVA; 
creșterea emiterii de obligațiuni speciale 
ale guvernului local pentru a sprijini 
infrastructura de transport, proiectele de 
locuințe la prețuri accesibile și noi proiecte 
energetice; un pachet cuprinzător de politici 
de stabilizare economică, inclusiv amânarea 
plăților pentru apă, electricitate, gaze și 
asigurări sociale pentru întreprinderile 
mici/micro și întreprinderile individuale 
afectate de epidemie, au transmis o serie de 
semnale pozitive economiei chineze.

Datele economice din prima jumătate 
a acestui an arată că economia Chinei și-a 
menținut creșterea în ciuda dificultăților 
și în prezent arată o tendință de stabilizare 
și redresare. Produsul intern brut (PIB) al 
Chinei în prima jumătate a anului a crescut 
cu 2,5% față de anul trecut, din care al doilea 
trimestru a înregistrat o creștere pozitivă; 
indicele național al prețurilor de consum 

(IPC) a crescut cu 1,7%; valoarea totală a 
importurilor și exporturilor de comerț cu 
mărfuri a fost de 19,8 trilioane de yuani, 
o creștere de la an la an de 9,4%; venitul 
disponibil pe cap de locuitor a crescut de 
fapt cu 3,0%, iar consumul gospodăriilor 
continuă să se redreseze. În iunie, indicele 
managerilor de achiziții (PMI) din China a 
crescut la 50,2%, revenind pe teritoriul de 
expansiune.

Pe măsură ce  China intensif ică 
implementarea unui pachet de politici 
pentru stabilizarea economiei, efectul 
acestora va fi vizibil în continuare. China 
este încrezătoare că activitatea de prevenire 
și control al epidemiei și de dezvoltare 
economică și socială va fi bine coordonată, 
astfel încât economia chineză va continua 
să crească constant și va adăuga încredere 
și putere redresării și dezvoltării economiei 
mondiale.
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eConomie și soCietate

un PaChet de 
PolitiCi eConomiCe 
de stabiliZare ajută 
eConomia ChineZă 
să dePășeasCă 
difiCultățile

(Banca Populară Chineză, Beijing, China)

târgul de imPort și 
exPort din China

Fiind o platformă importantă pentru 
comerțul exterior al Chinei, Târgul de la 
Canton (Târgul de import și export din 
China) are o istorie de peste 60 de ani. 
La ultima ediție a Târgului de la Canton, 
au fost aproximativ 25.500 de expozanți, 
peste 3 milioane de exponate și un total 
de 10,09 milioane de vizitatori.

Cea de-a 132-a ediție a Târgului 
de la Canton este programată să aibă 
loc de la mijlocul până la sfârșitul lunii 
octombrie 2022. Expozițiile vor acoperi 
diverse domenii, cum ar fi echipamente 
electronice,  vehicule și  accesorii , 
dispozitive mecanice, produse chimice, 
energie nouă și bunuri de consum zilnic.

Pentru mai multe informații: https://www.cantonfair.org.cn

https://www.cantonfair.org.cn 
https://www.cantonfair.org.cn


Până la sfârșitul lunii mai 2022, 
număr ul  ut i l i zator i lor  de 
telefonie mobilă 5G din China a 

atins 428 de milioane, a declarat Ministerul 
Industriei și Tehnologiei Informației (MIIT), 
adăugând că țara a lansat și 1,7 milioane de 
stații de bază 5G.

Potrivit MIIT, rețeaua 5G a Chinei 
a acoperit acum toate orașele la nivel de 
prefectură, orașele de județ și 92% din orașe 
și localități, cu mai mult de 12 stații de bază 
5G la 10.000 de locuitori.

În plus,  traf icul 5G al  Chinei a 
reprezentat, de asemenea, 27,2% din traficul 
mobil total al țării, cu o creștere de la an la 
an de 19,1 puncte procentuale.

impliCațiile 5g stimulează eConomia 
digitală

Ministerul a menționat că infrastructura 
îmbunătățită a rețelei a pus o bază solidă 
pentru dezvoltarea economiei digitale, 
deoarece tehnologia 5G a fost aplicată 
pe scară largă în toate domeniile vieții și 
a impulsionat transformarea digitală a 
industriei de producție.

Acoperind 40 de sectoare ale economiei 
naționale, 5G a fost utilizat pe scară largă în 
peste 200 de mine inteligente, peste 1.000 
de fabrici inteligente, peste 180 de rețele 
electrice inteligente, 89 de porturi și peste 
600 de proiecte legate de spitale din întreaga 
țară.

Pentru următorul  pas ,  MIIT se 
angajează să consolideze în continuare bazele 
industriale 5G, să avanseze construcția rețelei 
5G și să promoveze dezvoltarea aplicațiilor 
5G, precum și să se pregătească pentru 
dezvoltarea 6G, următoarea generație a 
tehnologiei de comunicații.

Atunci când educația este prosperă 
și țara este prosperă, atunci când 
educația este puternică și țara e 

una puternică. ---- un proverb chinezesc

China acordă o mare importanță 
dezvoltării educației, iar cheltuielile 
guvernamentale pentru educație ca procent 
din PIB au rămas mulți ani la rând peste 
4%. China acordă prioritate dezvoltării 

educației în zonele rurale, zonele de graniță 
cu minorități etnice și zonele îndepărtate 
și sărace, iar educația mai bună și mai 
echitabilă devine o realitate în China. 

Educație pentru toți. Până la sfârșitul 
anului 2020, un număr de peste 200.000 de 
studenți din familii sărace din China care au 
abandonat școala, a fost eliminat dinamic, 
iar învățământul obligatoriu este unul 

garantat și realizat pe deplin. În 2021, rata 
de consolidare a învățământului obligatoriu 
de nouă ani a ajuns la 95,4%, depășind astfel 
nivelul mediu al țărilor cu venituri mari ale 
lumii.

O educație mai bună. Până la sfârșitul 
anului 2021, toate regiunile din China 
au trecut de evaluarea națională privind 
dezvoltarea echilibrată a învățământului 
obligatoriu, 99,8% dintre școli îndeplinesc 
cerințele de bază și toate școlile primare 
și gimnaziale sunt conectate la rețeaua de 
internet.

Educație pentru toată lumea. Sistemul 
de politici de ajutor financiar pentru studenți 
care acoperă toate etapele de învățământ 
de la preșcolar până la postuniversitar este 
unul mai complet, astfel sistemul garantează 
că un elev nu va abandona școala din cauza 
dificultăților economice ale familiei, iar 
abandonarea școlii din cauza sărăciei a 
devenit un lucru din trecut.

China continuă să promoveze rezultatele 
mai multe și mai echitabile în dezvoltarea 
educațională în beneficiul tuturor oamenilor, 
continuă să promoveze corectitudinea 
socia lă  ș i  dreptatea pr in echitatea 
educațională, astfel încât fiecare copil să aibă 
încredere în sine și speranță pentru viitor.
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învățământul obligatoriu -  
egal și de înaltă Calitate 

China are 428 
de milioane de 
utiliZatori de 
telefonie mobilă 5g 
și 1,7 milioane de 
stații de baZă 5g



În ultimii ani, prosperitatea și 
dezvoltarea culturii și turismului 
i-au făcut pe chinezi să simtă 

îmbunătățirea continuă a calității vieții 
și dezvoltarea bogăției spirituale.

rețeaua de serviCii Culturale publiCe 
se îmbunătățește pe zi Ce treCe. 

Până la sfârșitul anului 2021, existau 
3.215 biblioteci publice, 3.316 centre 
culturale, 40.200 de posturi culturale și 
575.400 de centre de servicii culturale 
complete la nivel de sat la nivel național. 
Toate bibliotecile publice, centrele 
culturale, galeriile de artă și 91% din 
muzee sunt deschise pentru public 
gratuit.

dezvoltarea induStriei culturale eSte 
puterniCă.

În  2 0 1 9 ,  v a l o are a  a d ău g at ă  a 
industriilor culturale și conexe a ajuns 
la 4.436,3 miliarde de yuani, iar valoarea 
adăugată a turismului și industriile 
conexe a ajuns la 4.498,9 miliarde de 
yuani, reprezentând 4,50% și, respectiv, 
4,56% din PIB. Până la sfârșitul anului 
2021, existau 191.000 de instituții care 
operează pe piața culturală în toată țara, 
cu 1,5114 milioane de angajați. Printre 
acestea se numără 16.000 de grupuri de 
spectacol literar și artistic, în creștere cu 
123,2% față de 2012, numărul anual al 
spectacolelor a ajuns la 2,325 milioane, 
iar numărul de audiențe la spectacole a 
ajuns la 930 milioane; dimensiunea pieței 
muzicale online a ajuns la 62,69 miliarde 
de yuani, de 13,8 ori mai mare decât în 
2012; numărul agențiilor de turism a 
crescut de la 25.000 în 2012 la 42.000 

în 2021. De la izbucnirea epidemiei de 
COVID-19, guvernul a depus eforturi 
pentru a ajuta întreprinderile cu măsuri 
practice și pentru a promova industriile 
c u l t u r a l e  ș i  d e  t u r i s m ,  s p o r i n d 
încrederea, stabilitatea și bunăstarea. 

proteCția, moștenirea și promovarea 
p a t r i m o n i u l u i  C u l t u r a l  a u  o b ț i n u t 
rezultate remarCabile. 

Cu o civilizație neîntreruptă de 
cinci mii de ani, China este una dintre 
puținele țări din lume cu cele mai 
vechi relicve istorice. Guvernul chinez 
acordă o mare importanță protecției 
și moștenirii patrimoniului cultural. 
Până la sfârșitul anului 2021, China 
deținea un total de 108 milioane de 
relicve culturale mobile deținute de stat, 

767.000 de relicve culturale imobile, 
5.058 de unități naționale de protecție 
a relicvelor culturale cheie și 6.183 de 
muzee; peste 100.000 de proiecte de 
patrimoniu cultural imaterial la toate 
nivelurile; 56 de situri de patrimoniu 
mondial, ocupând locul al doilea în 
lume; 42 de articole sunt incluse în Lista 
Patrimoniului Cultural Imaterial al 
UNESCO, situându-se astfel pe primul 
loc în lume. 

„Pas iunea  p entr u  arheolog ie”, 
„Pasiunea pentru muzee”, „Pasiunea 
p entr u  patr imoniu l  imater ia l”  ș i 
„Pasiunea pentru cărțile antice” sunt 
iarăși la modă, iar stilul național a 
devenit noua modă pentru tinerii de 
astăzi.

sC h i m b u r i l e ș i C o o p e r a r e a a u f o s t 
realizate în profunzime. 

Schimburile culturale dintre China și 
alte țări ale lumii devin din ce în ce mai 
extinse, iar cooperare cu UNESCO și 
Organizația Mondială a Turismului din 
cadrul Națiunilor Unite a devenit mai 
strânsă. China a promovat dezvoltarea a 
16 mecanisme multilaterale de schimb 
și cooperare și a 25 de mecanisme de 
cooperare bilaterală, inclusiv Reuniunea 
Miniștrilor Culturii BRICS și Reuniunea 
Miniștrilor Turismului G20. A promovat 
activ schimburile culturale și cooperarea 
de-a lungul Inițiativei „Belt and Road” 
și a înființat Drumul Mătăsii, Teatrul 
Internațional, muzee, festivaluri de artă, 
biblioteci și Alianța Muzeelor de Artă, cu 
539 de membri. China a stabilit instituții 
culturale și de turism în 93 de țări și a 
semnat acorduri interguvernamentale de 
cooperare culturală și turistică cu 157 de 
țări. 

Activitățile culturale de marcă, cum 
ar fi „Anul Nou Chinezesc Fericit” sunt 
organizate continuu, cu o medie de 
aproximativ 2.000 de evenimente organizate 
în fiecare an în peste 130 de țări.
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înflorirea Culturii și turismului ChineZesC 



La data de 18 august 2022, 
Consilierul de stat și Ministrul 
de Externe Wang Yi a prezidat 

reuniunea coordonatorilor privind 
implementarea acțiunilor ulterioare 
celei de-a opta Conferințe Ministeriale a 
Forumului privind Cooperarea China-
Africa (FOCAC) la Beijing, prin link 
video și a ținut un discurs intitulat 
„China și Africa: Consolidarea prieteniei, 
solidarității și cooperării pentru o 
nouă eră a dezvoltării comune”. După 
reunine, a fost adoptată în unanimitate o 
declarație comună.

C h i n a  p r o m o v e a z ă  î n  m o d  a C t i v 
Cooperarea Cu afriCa

Wang a declarat că, până în acest 
an,  companiile  chineze au investit 
suplimentar 2,17 miliarde de dolari 
SUA în Africa. China a oferit asistență 
alimentară de urgență Djibouti, Etiopiei, 
Somaliei și Eritreei. Pentru a ajuta 
la abordarea penuriei de alimente în 
Africa, guvernul chinez a decis să ofere, 
în cursul acestui an, o nouă tranșă de 
asistență alimentară celor 17 țări africane 
care au nevoie să facă față împreună 
crizei alimentare globale.

Wang  a  d e c l arat  c ă  C hin a  v a 
renunța la cele 23 de împrumuturi fără 
dobândă pentru 17 țări africane care 
au ajuns la scadență la sfârșitul anului 
2021. Eforturile Chinei de a promova 
cooperarea cu Africa se bazează în 
întregime pe nevoile Africii. China 

nu caută sfere de influență sau să se 
angajeze în competiții geopolitice și nici 
nu urmărește interese proprii. China 
dorește să ajute țările africane, prin 
cooperarea China-Africa, să sporească 
capacitatea de dezvoltare independentă 
și să îmbunătățească mijloacele de trai 
ale oamenilor.

China și afriCa umăr la umăr pentru 
a  p r o t e j a  C o r e C t i t u d i n e a  ș i  j u s t i ț i a 
internațională

În declarația comună, ambele părți 
și-au reafirmat sprijinul reciproc neclintit 
în susținerea integrității teritoriale, a 
suveranității, a securității și a intereselor 
de dezvoltare și au reafirmat că nu există 
decât o singură China în lume, Taiwanul 
fiind o parte inalienabilă a teritoriului 
Chinei, iar Guvernul Republicii Populare 
Chineze este singurul guvern legal 
care reprezintă întreaga China. Partea 
africană își reafirmă angajamentul față 
de principiul unei singure Chine și 
sprijinul pentru reunificarea națională a 
Chinei și eforturile Chinei de a proteja 
suveranitatea și integritatea teritorială.

Wang a subliniat că ceea ce își dorește 
Africa este un mediu de cooperare 
favorabil și amiabil, nu mentalitatea 
Războiului Rece cu sumă zero. Ceea 
ce Africa ar saluta este o cooperare 
reciproc avantajoasă pentru o mai mare 
bunăstare a oamenilor, nu rivalitatea 
dintre țări majore pentru câștiguri 
geopolitice. China va continua să urmeze 

principiul sincerității,  rezultatelor 
reale, afinității și bunei-credințe și 
principiul urmăririi intereselor comune 
și bune ale președintelui Xi Jinping în 
dezvoltarea relațiilor cu Africa. China va 
fi întotdeauna partenerul Africii pentru 
respect reciproc, egalitate și cooperare 
sinceră și va sprijini ferm țările africane 
în urmarirea propriilor căi de dezvoltare 
și în căutarea puterii prin unitate. China 
sprijină Uniunea Africană în aderarea 
la G20 și va colabora cu Africa pentru 
a duce mai departe cele cinci principii 
ale coexistenței pașnice, vor practica un 
multilateralism adevărat și vor proteja 
împreună drepturile și interesele legitime 
ale țărilor în curs de dezvoltare. 

Construim o Comunitate China-afriCa 
Cu un viitor Comun în noua eră

Wang a spus că anul acesta, Partidul 
Comunist din China va organiza cel  
d e - a l  2 0 - l e a  C o n g r e s  N a ț i o n a l , 
inaugurând astfel o nouă călătorie 
de construire a unei țări socialiste 
moderne în toate privințele. Anul acesta 
marchează și cea de-a 20-a aniversare 
de la înființarea Uniunii Africane (UA), 
iar Africa va îmbrățișa noi oportunități 
de dezvoltare.  În acest nou punct 
istoric, China și Africa trebuie să fie și 
mai aproape una de cealaltă, să meargă 
înainte spre o dezvoltare și întinerire 
comună și să construiască cu adevărat 
o comunitate China-Africa cu un viitor 
comun în noua eră.
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FeAtured
Construim o nouă eră de deZvoltare Comună Pentru China și afriCa 



Pe data de 11 septembrie, Biroul 
Comitetului de Organizare al China - 
CEEC Expo şi Târgului Internaţional de 
Bunuri de Consum din oraşul chinez 
Ningbo au semnat, un acord cadru de 
colaborare economico-administrativă cu 
primăria municipiului Baia Mare.

„Acordul semnat, azi, în Baia Mare, 
ar putea fi un bun exemplu la nivel de 
România (...). Relaţiile economice n-ar 
trebui să fie afectate de mersul politicii. 
Noi trebuie să privim în viitor” a spus 
primarul Baia Mare, Cătălin Cherecheş.
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China și românia 
ambasadorul Chinei în românia, han Chunlin 
și-a PreZentat sCrisorile de aCreditare 
Președintelui româniei Klaus iohannis

al v-lea Congres 
de mediCină 
tradițională ChineZă 
desfășurat în românia

orașul ningbo și 
miniCiPiul baia mare 
au semnat un aCord 
Cadru de Colaborare 
economico-
administrativă

ambasadorul han Chunlin a PubliCat un 
artiCol la adevărul

Pe data  de 7  septembrie  2022, 
Ambasadorul Chinei în România, 
domnul Han Chunlin și-a prezentat 
scrisorile de acreditare Președintelui 
României Klaus Iohannis, după care cele 
două părți au purtat o discuție amicală.

Ambasadorul Han a spus că China 
este dispusă să colaboreze cu România, 
să mențină principii le respectului 
reciproc, al beneficiului reciproc și al 
rezultatelor de câștig comun, să respecte 
interesele de bază și preocupărilor 
majore ale celuilalt, să continue să 
consol ideze  încrederea  reciprocă 

politică, să aprofundeze cooperarea 
reciproc avantajoasă și să îmbogățească 
schimburile interpersonale și culturale, 
promovând dezvoltarea sănătoasă și 
stabilă a Parteneriatului Amplu de 
Prietenie și Cooperare China-România.

Președintele Iohannis a spus că 
România este dispusă să colaboreze cu 
China pentru a explora buna modalitate 
de cooperare, a implementa proiecte de 
cooperare și a depune eforturi pozitive 
pentru a promova în continuare relațiile 
România-China.

Al  V-lea Congres de Medicină 
Tradițională Chineză a avut loc la 1 
septembrie la Universitatea Transilvania 
în Brașov. Peste 80 de experți în MTC 
din România, Statele Unite, Franța 
și Italia s-au reunit pentru a discuta 
despre dezvoltarea MTC în sistemul 
medical și de sănătate românesc și rolul 
acupuncturii în medicina tradițională 
e t c .  A m b a s a d o r u l  Ha n  C hu n l i n 
al  Republicii  Populare Chineze în 
România a trimis o scrisoare de felicitare 
congresului.

P e  d a t a  d e  1 3  s e p t e m b r i e , 
ambasadorul Han Chunlin a publicat un 
articol numit „Promovăm dezvoltarea 
constantă și pe termen lung a relațiilor 
China-România” în ziarul Adevărul.

h t t p s : / / a d e v a r u l . r o / s t i r i -
i n t e r n e / e v e n i m e n t e / e - s - h a n -
chunl in-ambasadorul-republ ic i i -
populare-2204542.html

https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/e-s-han-chunlin-ambasadorul-republicii-populare-2204542.html
https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/e-s-han-chunlin-ambasadorul-republicii-populare-2204542.html
https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/e-s-han-chunlin-ambasadorul-republicii-populare-2204542.html
https://adevarul.ro/stiri-interne/evenimente/e-s-han-chunlin-ambasadorul-republicii-populare-2204542.html
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