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Tîrgu-Mureş, 14 mai 2012 

 

Comunicat de presă 

Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România  

în vizită la Tîrgu Mureş 

 

Ambasadorul Republicii Populare Chineze, Excelenţa Sa, Doamna HUO 

Yuzhen, a efectuat vineri, 11 mai 2012, o vizită în judeţul Mureş.  

 

 Programul vizitei Excelenţei Sale 

a început cu o întrevedere la Palatul Administrativ cu Preşedintele Consiliului 

Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita Emőke, Vicepreşedintele Chirteş 

Cristian, cu Prefectul Judeţului Mureş, domnul Valentin Bretfelean, şi 

reprezentanţi ai Asociaţiei de Prietenie cu R. P. Chineză.  

 

 
  A urmat o vizită la Palatul Culturii: Sala de Oglinzi, Muzeul de Artă. 
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De la ora 17,30, 

Doamna Ambasador a participat la vernisajul Expoziţiei „Artă şi măiestrie în 

China”, ce a avut loc la sediul Asociaţiei de Prietenie cu R.P. Chineză din Piaţa 

Trandafirilor nr. 48.   

 
 

 

La întâlnirea de a Palatul Administrativ, doamna Preşedinte Lokodi Edita 

Emőke a prezentat potenţialul economic şi turistic al judeţului vorbind despre: 

industria lemnului, rezervele de gaze naturale, renaşterea viticulturii, aşezarea 

geografică în zona unde se va construi autostrada TENT, staţiunea 

balneoclimaterică Sovata, dezvoltarea IMM-urilor, existenţa parcului industrial, 

a aeroportului, şa. De asemenea a prezentat  posibilităţile de dezvoltare pentru 

anii următori, intenţia de a atrage fonduri europene şi faptul că suntem pregătiţi 

pentru un parteneriat public-privat. În ceea ce priveşte colaborarea cu China, 

Judeţul Mureş are o relaţie privilegiată cu Provincia Shanxi finalizată cu un 

Protocol de înfrăţire semnat în anul 2000. 



  „În cadrul 

relaţiilor de prietenie, împreună cu Asociaţia de Prietenie cu R.P. Chineză, 

aşteptăm cât mai mulţi turişti să vină să ne descopere, pentru că avem posibilităţi 

de petrece a timpului liber, excursii, turism balnear, etc.” a afirmat doamna 

Preşedinte.   

 
 
 

 
 

 

 
Prefectul judeţului a subliniat caracterul multicultural al judeţului nostru şi 

faptul că reperele sociale, istorice culturale ne îndreptăţesc să acţionăm de aşa 

natură încât, în perspectiva viitoare, să dezvoltăm vizite reciproce.  

Doamna Ambasador a mulţumit pentru primirea călduroasă şi 

„prezentările pline de conţinut”. Excelenţa Sa a menţionat că prima sa impresie 

este că Tîrgu Mureşul este un oraş foarte bine aranjat, care are o latură 

străveche, istorică, dar totodată se regăseşte în el şi latura modernităţii. Pe de 

altă parte, aici se găseşte o unitate între mai multe culturi, şi în acelaşi timp o 

mare diversitate a culturilor care aduce oraşului un plus de frumuseţe. Scopul 

vizitei este pe de o parte, de a avea o întâlnire cu conducerile judeţului şi 

oraşului, iar pe de altă parte, de a participa la vernisajul expoziţiei de evantaie şi 

broderie din China. Al treilea scop este de a examina posibilităţile colaborare în 

domeniul economic, cultural, etc.  



Prezentările făcute au contribuit la cunoaşterea specificului judeţului: 

poziţia geografică – în centrul ţării, existenţa mai multor forme de relief: munţi, 

şes, râuri, lacuri, băi termale. „Aş vrea să remarc că băile termale au o mare 

legătură cu turismul” a spus Excelenţa Sa, propunând îmbinarea tratamentului 

cu nămol cu acupunctura, de asemenea înfiinţarea unui sanatoriu cu tratament 

chinezesc. 

În al doilea rând, Doamna Ambasador a remarcat industria lemnului, 

menţionând că în anii ′70 mobila românească era foarte cunoscută în China şi că 

şi în acest domeniu putem examina posibilităţile de colaborare. 

În al treilea rând proiectele de infrastructură au perspective deosebite. 

Pentru a dezvolta turismul în judeţ, transportul e nelipsit.  

Cu toate că există o distanţă geografică foarte mare între China şi 

România, se poate spune că între cele două ţări demult există înfrăţiri la nivelul 

judeţelor şi oraşelor. „În calitate de nou Ambasador am datoria de a oferi 

posibilităţi de colaborare”. Ca domenii de colaborare s-a propus pentru viitor 

colaborarea în domeniul festivalurilor, cântecelor populare, schimburilor de 

studenţi. Guvernul chinez va acorda 5.000 de burse pentru tineri din Europa 

Centrală şi de Est pentru a învăţa limba chineză. Totodată partea chineză va 

trimite studenţi pentru a învăţa limba română. 

 
Excelenţa Sa i-a invitat pe cei prezenţi să facă o vizită la Ambasada RP 

Chineze din Bucureşti, având în vedere că ocaziile de a vizita China sunt mai 

puţine, totuşi vizitele la Ambasadă sunt reale. Ambasada funcţionează cu mai 

multe secţii: economică, culturală, ştiinţifică, etc şi cei interesaţi pot transmite 

domeniile/punctele de interes. „Datoria mea este de a promova pe mai departe 

colaborarea. De aceea aştept propunerile dumneavoastră legate de colaborare şi 

le voi transmite mai departe, acasă. Cu toate că sunt de puţin timp aici, în 

România, îmi place foarte mult. Urez judeţului, municipiului să se dezvolte şi 

mai mult” a încheiat Doamna Ambasador HUO Yuzhen. 

 

Biroul de presă 

al 

 Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

 

 

 


