Republica Populară CHINEZĂ

Geografie și climă:

-localizare: cea mare țară din Asia, situată în SE
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
Explicații etimologice la pag.2

continentului
- vecini : Afghanistan , Bhutan Burma, India,
Kazakhstan, Coreea de Nord, Kyrgyzstan, Laos,
Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tadjikistan,
Vietnam (cele mai multe granițe, ca și Rusia)
- relief: varietate mare – câmpii aluvionare în
zona de coastă a Mării Galbene și a Mării Chinei
de Est, platoul Mongoliei interioare, deșertul
Gobi în nord, lanțuri muntoase în vest, în special
Himalaya – Muntele Everest, la granița ChinaNepal, cel mai înalt din lume 8848 m
- clima: foarte diversă – tropicală în sud, subarctică în nord

Capitala: Beijing 北京市 - 21,700,000 locuitori,
densitate – 1300 loc./km2 (2015)

Populație: 1,373,541,278 locuitori (est. iulie
2016 – CIA World Factbook) – nr. 1 din
lume

Suprafață: 9,596,960 km 2 (de 40 de ori mai
mare decât România) – a patra țară din lume
ca suprafață totală

Densitatea populației:144 loc./km2 (est. 2011)

Unități administrative – 22 de provincii (省), 5 regiuni
autonome, 4 municipii de subordonare centrală (sau
municipalități) și 2 Regiuni Administrative Speciale (RAS) –
Hong Kong și Macao + Taiwanul – revendicat de RPC;
Provincii - Anhui
(安徽) Fujian (福建) Gansu (甘肃)
Guangdong (广东) Guizhou (贵州) Hainan (海南) Hebei (河北
) Heilongjiang (黑龙江) Henan (河南) Hubei (湖北) Hunan (
湖南) Jiangsu (江苏) Jiangxi (江西) Jilin (吉林) Liaoning (辽
宁) Qinghai (青海) Shaanxi (陕西) Shandong (山东) Shanxi (山
西) Sichuan (四川) Taiwan (台湾) - revendicat de RPC,
Yunnan (云南) Zhejiang (浙江)

Componența etnică:

56 de grupuri etnice
recunoscute, dintre care chinezi-han 91,6 %,
zhuang 1,3%, alții 7,1% inclusiv hui, manciurieni,
uighur, miao, yi, tujia, tibetan, mongoli, dong,
buyei, yao, bai, coreeni, hani, li, kazakh, dai și
alte naționalități (est.2010)

Apartenența confesională: stat oficial ateu;
neafiliați 52.2%, religii locale/folclorice 21.9%,
budiști 18.2%, creștini 5.1%, musulmani 1.8%,
hinduși < 0.1%, evrei < 0.1%, alții 0.7% (inclusiv
daoiștii)

Ziua națională și alte sărbători importante:
•
•
•
•

1 octombrie – proclamarea Republicii Populare Chineze (1949)
28 ianuarie (2017) – Noul An chinezesc
1 august – Ziua armatei
Festivaluri importante: Sărbătoarea Qingming în memoria morților (02-04 aprilie 2017), Sărbătoarea
Bărcii-Dragon (28-30 mai 2017)

Etimologie: Cuvântul „China” este derivat din cuvântul persan Cin چین, care provine de la cuvântul sanscrit
Cina (चीन). Este consemnat pentru prima dată în 1516, în jurnalul exploratorului portughez Duarte Barbosa.
Jurnalul a fost tradus și publicat în Anglia în 1555. Teoria tradițională, propusă în secolul al XVII-lea de către
Martino Martini, este că „Cina” este derivat din „Qin” (秦), regatul vestic al Chinei, în timpul dinastiei Zhou.
Cu toate acestea, termenul a fost folosit în scripturile hinduse timpurii, inclusiv în Mahabharata (secolul V
î.Hr.) și Legile lui Manu (secolul II î.Hr.).
Numele oficial al prezentei țării este „Republica Populară Chineză” (chineză:中华人民共和国; pinyin:
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó). Denumirile chineze obișnuite ale țării sunt: Zhongguo (chineză:中国, de la
Zhong: „central” sau „de mijloc” și Guo: „stat” sau „state” – și în timpurile moderne - „națiune”) și Zhonghua
(chineză :中华), cu toate că numele oficial al statului a fost schimbat de mai multe ori, de către dinastii
succesive și guverne moderne.1

Limbi: mandarina (chineza standard) - lingua franca pentru teritoriul chinezesc și este vorbită de 70% dintre
chinezi; alte dialecte - Wu (inclusiv Shanghaineza), Yue (inclusiv Cantoneza și Taishaneza), Min (inclusiv
Hokkien și Teochew), Xiang, Gan și Hakka. Limbi non-sinice vorbite pe scară largă de către minoritățile
etnice includ zhuang, mongolă, tibetană, uigură, hmong și coreeană.

Harta lingvistică a Chinei

Formă de guvernământ: republică socialistă- Partidul Comunist Chinez
Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal

Conducere actuală (mai 2017):
• Președinte: XI Jinping (martie 2013)
•

1

Prim-ministru: LI Keqiang (martie 2013)

Wikipedia.ro - https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Popular%C4%83_Chinez%C4%83#Etimologie

Repere istorice: conform tradiției, prima dinastie chineză a fost Xia (2700 î.Hr) - vestigii la Erlitou; 17001046 î.Hr - dinastia Shang conduce nordul Chinei și este prima care lasă însemnări istorice; 221 - unificarea
provinciilor sub primul împărat - Qin Shihuangdi; sec. XIII - invazia mongolă, 1386 - dinastia Ming, epoca de
aur a Chinei, 1644 - invazia manciurienilor din nord duce la instalarea dinastiei Qing; 1912 - abdicarea
ultimului împărat manciurian, invazie japoneză în al doilea război mondial; 1949 - proclamarea RPC, 19661976 - Revoluția culturală a lui Mao, 1977 - Deng Xiaoping începe derularea reformelor, 1989 - înăbușirea
demonstrațiilor pro-democrație din Piața Tiananmen.

Moneda și paritatea: Renminbi (Yuan ¥) - RON = 1,66 CNY, la 08 mai 2017.
Economie: PIB – 21,27 trilioane $ (PPC) - 2016, 11,39 trilioane $ (nominal) – 2015 - având în vedere că rata
de schimb nu este fixată de piață acest indicator nu e întotdeauna concludent; PIB/locuitor: 15,400 $ (PPC)2016, 8141 $(nominal); forța de muncă – 805,9 milioane, rata șomajului – 4,2 %, populație sub limita sărăciei
(stabilită în 2011 – la 2300 yuan = 400$) – 6,1% - 2013; a două economie ca mărime a lumii după cea a Statelor
Unite, urmată îndeaproape de economia blocului comunitar UE; cea mai mare putere comercială a lumii;
China deține 1600 de miliarde $ din datoria SUA; proprietatea de stat (în special în domeniile strategice)
este îmbinată cu proprietatea privată; între 2001-2010 China a avut o creștere economică anuală de peste
10% datorită investițiilor și exporturilor, forța de muncă ieftină și infrastructurii; persistă însă ineficiența,
iar poluarea și dependența energetică de surse poluante este extrem de ridicată; din aceste motive, China
este primul investitor din lume în tehnologii verzi.
Domenii: servicii (50,7%), industrie (40,7%), agricultură (8,6%) – 2016; turismul joacă și el un rol important
în economie.
Resurse naturale: 12% din resursele minerale ale lumii (doar SUA și Rusia au mai multe); cărbune, fier,
cupru, zinc, mercur, grafit, hidroenergie – râurile Yangtze și Huang He fiind cele mai importante
Comerț: export - mașini electrice și electronice,circuite integrate, îmbrăcăminte, mobilier, textile (SUA,
Hong Kong, Japonia, Coreea de Sud) import – combustibili, mașini, uleiuri minerale și electrice componente
ale reactoarelor nucleare, echipamente optice și medicale, minereuri metalice, autovehicule (Japonia,
Coreea de Sud, SUA, Germania).

Domenii ale identității naționale:
Cultură: unul din cele mai vechi state din lume, cu o cultură milenară bazată pe diversitate etnică și
lingvistică, unită din punct de vedere administrativ sub diversele dinastii; influența confucianismului asupra
societății și istoriei chineze; dinastia Ming – apogeu al descoperirilor științifice (fabricarea hârtiei, tipărirea,
busola și praful de pușcă – cele patru mari invenții); Revoluția culturală din anii 60 a distrus multe aspecte
tradiționale, însă acestea au fost recuperate recent; cele mai importante costume tradiționale chineze sunt
Hanfu, Cheongsam, Tangzhuang; arhitectura tradițională chineză este influențată de arta budistă din primul
secol d.Hr. Stilul arhitectural include, de obicei, construcții din lemn și cărămidă.
Patrimoniu UNESCO: 45 de locuri, a doua țară după Italia; principalele destinații turistice sunt: Marele Zid
Chinezesc, Orașul Interzis din Beijing, Mausoleul Qin Shi Huang, Munții Guilin, Fluviul Yangtze, Palatul
Potala, Valea Jiuzhaigou – locul 4 în top10 al țărilor destinație-turistică din lume
Muzică: două tipuri majore – clasică și populară; flautul din bambus și Gu Qin (古琴) sunt printre cele mai
vechi instrumente folosite în China; în mod tradițional, instrumentele chineze sunt împărțite în opt grupe
sau Bayin (八音), în funcție de materialul din care sunt făcute: mătase, bambus, lemn, piatră, metal,
ceramică, dovleac uscat și piele de animal; dansuri folclorice - cele mai cunoscute Dansul Dragonului și
Dansul Leului
Literatură: dinastia Zhou foarte importantă – conceptele de Yin și Yang, Qi au fost dezvoltate în această
perioadă; cărturarii confucianiști și taoiști au contribuit semnificativ la cultura chineză; Hu Shih și Lu Xun
au fost pionierii literaturii moderne, în 2000 Gao Xingjian a câștigat Premiul Nobel pentru literatură

Sport: una din cele mai vechi culturi sportive din
lume; în timpul dinastiei Han, se juca un fel de
fotbal, cuju; îngrijirea fizică este foarte
accentuată în cultura chineză, mulți oameni
făcând exerciții de dimineață, cum ar fi Tai Chi
și Qigong; cele mai populare sporturi - artele
marțiale, baschetul (Yao Ming și Jeremy Lin au
jucat în NBA), fotbalul, tenisul de masă,
badmintonul, înotul și snookerul; în 2008, China
a găzduit Jocurile Olimpice și a câștigat 51 de
medalii de aur.
Gastronomie: istorie multimilenară; alimentul
de bază este orezul; carnea de porc este utilizată
intens, condimentele și mirodeniile fiind
esențiale în bucătăria chinezească; de
asemenea, se folosesc păsările de curte, mai ales
carnea de rață, legumele și soia; în contrast cu
Occidentul, sunt folosite bețișoarele; rețete
tradiționale populare: carne de porc cu ananas,
salată de fasole de soia, pui cu chili picant, ouă
prăjite cu ciuperci negre sau friptură de porc cu
salată de usturoi.

Reprezentare în organizații internaționale:
G-7, G-20, G-5 (Brazilia, China, India, Mexic și
Africa de Sud – economii emergente), ONU
(membru permanent în Consiliu de Securitate )+
agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional,
Banca Mondială, Consiliul Europei, Organizația
Mondială
a
Comerțului,
Organizația
Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic
Internațional, Curtea Internațională de Justiție –
nu acceptă jurisdicția Curții.

Reprezentare diplomatică

1. În România:

Ambasada RPC în România
Ambasador: Dl Feihong XU – ian 2015
Adresa: Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, 014101 Bucureşti
Telefon: (0040-21) 232.88.58 (protocol); (0040-21)
232.17.32 (informaţii)
Fax. (0040-21) 233.06.84
Website: www.chinaembassy.org.ro
E-mail: chinaemb_ro@mfa.gov.cn

2. În China:

Ambasada României în Republica Populară Chineză
Ambasador: Domnul Romulus-Doru COSTEA, acreditat
şi în Mongolia – martie 2012
Adresa: Ritan Est, nr. 2, districtul Chaoyang, Beijing,
100600 - Intrarea de sud
Telefon: +86 10 6532 3442
Fax: +86 10 6532 5728
Website: http://beijing.mae.ro/#null
E-mail: beijing@mae.ro

Link-uri importante:
•
•
•
•
•

SURSE:
• CIA world factbook - https://www.cia.gov/li-

•

Istoric relații bilaterale cu România și
protocol/acord educație:
•
•
•
•

1880 – primele contacte diplomatice între
Mihail Kogălniceanu și reprezentantul
Chinei la Paris
1939 - stabilire relații diplomatice
1994 - acord interguvernamental de
colaborare în domeniul învățământului,
științei și culturii
2015
- înțelegere interministerială
privind
cooperarea
în
domeniul
învățământului pentru perioada 20152018

Congresul Național (Parlamentul) –
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/news/
Consiliul de Stat (Guvern) - http://english.gov.cn/
MEN – http://en.moe.gov.cn/
http://english.gov.cn/services/studyinchina/
MAE - http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/

•

•

brary/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
(economie, guvern, organizații internaționale, date
statistice)
BBC country profile - www.bbc.co.uk/news/worldasia-pacific-13017877 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/China și română
https://ro.wikipedia.org/wiki/Republica_Populară_C
hineză (geografie, istorie, cultură, fotografiile 2-4)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/3121#759 (relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)

