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Comuna Dobroeşti, în 
care se găseşte cea mai 
mare comunitate de chi-
nezi din România, a sem-
nat în anul 2014 decla-
raţia de înfrăţire cu ora-
şul Nantong, având drept 
scop principal schimburile 
comerciale şi culturale. În 
2016, a fost încheiat un 
al doilea memorandum, 
între Poliţia din Dobroeşti 
şi Poliţia oraşului Nan-
tong, prin care oficialii 
chinezi au promis că vor 
sprijini partea română în 
privinţa îmbunătăţirii lo-
gisticii, pentru instrui-
re, dotare, supraveghe-

re şi intervenţie mai bu-
nă în cazuri de crimă or-
ganizată, dar şi în ceea ce 
priveşte condiţiile de re-
patriere a celor care intră 
în conflict cu legea.

Intensificarea 
relațiilor de 
colaborare

Vizita de săptămâ-
na trecută este a pa-
tra dintr-un şir de întâl-
niri de lucru, având drept 
scop principal întărirea 
şi continuarea relaţiei de 
înfrăţire cu Nantongul, 
dar şi analizarea unor po-
sibilităţi de colaborare ul-
terioară şi schimburi de 
experienţă, în scopul îm-
bunătăţirii activităţii insti-
tuţiilor celor două locali-
tăţi. Oaspeţii chinezi au 
fost primiţi mai întâi la 
sediul Primăriei din Do-
broeşti, conform tra di-
ţiei româneşti, cu pâine 
şi sare. A urmat o sesiu-
ne  discuţii ce s-au axat 
în mod special pe inten-

sificarea relaţiilor de cola-
borare pe domenii de in-
teres ale ambelor părţi, 
prioritare fiind activităţile 
Economia, Comerţul, Cul-
tura, Serviciile Sociale şi 
Educaţia.

Primarul Ștefan Con-
du a făcut la începutul în-
tâlnirii o  scurtă prezen-
tare a localităţii: ”Comu-
na Doboreşti este foar-
te aproape de Capitală. 
Avem 10.200 de locuitori, 
din care 2,25% reprezintă 
populaţie chineză. Până în 
1989, cetăţenii localităţii 
se ocupau cu agricultura şi 
creşterea animalelor. Apoi, 
a luat o foarte mare am-
ploare dezvoltarea imobili-
ară, iar cetăţenii, pentru o 
viaţă mai uşoară s-au ori-
entat către acest dome-
niu al construcţiilor, un lu-
cru foarte bun pentru bu-
getul local. Doresc să scot 
în evidenţă faptul că da-
torită dumneavoastră, al 
cetăţenilor din Nantong, 
avem Dragonul Roşu care, 
în privinţa taxelor şi impo-

zitelor, ne uşurează cumva 
viaţa, vorbind sub aspectul 
financiar. Este a doua oa-
ră când primesc delegaţia 
din Nantong”, a spus pri-
marul. Având în vedere că 
la întâlnirea de anul tre-
cut un subiect foarte im-
portant a fost cel al infras-
tructurii rutiere, Ștefan 
Condu a ţinut să vorbeas-
că despre proiectul repre-
zentând un nou drum ce 
va fi realizat pentru a fa-
cilita circulaţia mărfuri-
lor spre şi dinspre Drago-
nul Roşu. ”Anul trecut, am 
promis şi ne-am ţinut de 
cuvânt  în privinţa faptului 
că vom dezvolta un drum 
către societatea Dragonul 
Roşu. Proiectul este în fa-
ză de licitaţie, iar cel mai 
probabil în primăvară dru-
mul va fi asfaltat. Se va 
crea astfel un flux mult 
mai uşor al transportului  
de mărfuri către staţiile 
comerciale”. Primarul co-
munei Dobroeşti a insistat 
că există un respect deo-
sebit al părţii române pen-

tru cetăţenii chinezi, pen-
tru corectitudinea şi în-
treaga activitatea pe ca-
re o desfăşoară pe teri-
toriul comunei. ”În aces-
te condiţii, atât cât pu-
tem noi ca administraţie 
le stăm la dispoziţie pen-
tru a-i ajuta în ceea ce 
fac dânşii aici”, a sublini-
at edilul.

La rândul său, ofi-
cialul chinez, Zhuang 
 Zhongqiu şi-a exprimat 
bucuria şi onoarea de a 
veni în vizită în Dobroeşti, 
mulţumind pentru fap-
tul că această localita-
te găzduieşte populaţia 
din Nantong. ”Este dato-
ria noastră să respectăm 
legile naţionale, având în 
vedere că în 2014, am 
semnat  memorandumul 
de prietenie şi colabora-
re dintre cele două oraşe. 
Ne dorim prin vizita noas-
tră să promovăm dez-
voltarea relaţiilor dintre 
cele două oraşe, să ex-
plorăm şi să promovăm  
oportunitatea de colabo-
rare în domeniul econo-
mic, al comerţului, cul-
turii, educaţiei şi al ser-
viciilor sociale. Ajuto-
rul acordat de partea ro-
mână este foarte impor-
tant”, a declarat oficialul 
chinez, făcând cu această 
ocazie şi o invitaţie fermă 
părţii române, de a efec-
tua o vizită în Nantong, 
un oraş foarte impor-
tant al Chinei, poziţionat 
pe locul 17 între oraşele 
acestei ţări, cu o ampla-
sare foarte bună, la doar 
o oră de Shanghai.  ”Dez-
voltarea Nantong este 
foarte avansată şi rapidă. 
Sperăm prin comunicările 
noastre să avem succes 
reciproc”,  a mai precizat 
Zhuang Zhongqiu. 

Pași concreți spre 
parteneriate de 
amploare

”Considerăm oraşul 
Nantong, cu o populaţie 
de peste şapte milioane 
de locuitori, fratele mai 
mare al Dobroeştiului şi 
am fi curioşi să venim la 
dumneavoastră să vedem 
dezvoltarea din China”, a 

mai spus primarul Ștefan 
Condu. 

Oficialii celor  două 
părţii au căzut de acord 
că există o prietenie ve-
che între localitatea Do-
broeşti şi Nantong, le-
gătură ce va asigura cu 
siguranţă un viitor stră-
lucit prin colaborare pro-
fundă în special domeniul 
economic.

Alături de prima-
rul Ștefan Condu, la în-
tâlnirea de la Primăria 
Dobroeşti a participat şi 
Florinel Mocanu, în calita-
te de consilier onorific al 
comunei Dobroeşti pen-
tru relaţii externe. Aces-
ta este diplomat de carie-
ră, fiind cunoscut şi pen-
tru faptul că a fost con-
sul general al României 
în Austrialia. Florinel Mo-
canu a precizat că a fost 
de multe ori în China, dar 
motivul pentru care a ac-
ceptat invitaţia primarului 
Ștefan Condu de a deve-
ni consilier onorific pen-
tru relaţii externe al Pri-
măriei Dobroeşti se leagă 
practic de un eveniment, 
produs în urmă cu 20 de 
ani, care priveşte China. 
”Am gestionat aproape 
20 de ani relaţia cu Chi-
na la Ministerul de Exter-
ne şi la Senatul României. 
În 1998, pentru a marca 
noul  stadiu al relaţiilor 
dintre România, care tre-
cuse printr-o schimbare 
politică majoră, şi China, 
am gestionat vizita în Ro-
mânia a celui  de-al pa-
trulea om, ca structu-
ră de putere din China, 
preşedintele Conferinţei 
Politice  Consultative a 
Poporului Chinez. Oficia-
lul chinez a soclitat să va-
dă o comună, o zonă ru-
rală a României din ju-
rul Bucureştiului şi să va-
dă o familie de ţărani. Am 

ales Dobroeştiul”, a po-
vestit consulul.  ”A ve-
nit, a intrat într-o familie 
de ţărani, a vizitat graj-
dul, a stat de vorbă cu fa-
milia, a băut lapte proas-
păt muls de la vacile din 
curte, aşa încât s-a cre-
at o mare simpatie loca-
lă, nu numai pentru Chi-
na, ci practic pentru regi-
unea foarte apropiată de 
Nantong, din care venea 
oficialul chinez.  În aces-
te condiţii, am conside-
rat că este important ca 
în cazul acestei vizite, în 
mare măsură la un nivel 
mai mult administrativ 
decât politic, al delegaţiei 
dumneavoastră, să fa-
cem un pas concret către 
întărirea colaborăririi din-
tre cele două localităţi, în 
special în domeniul eco-
nomic şi al educaţiei”, a 
punctat diplomatul.

Și astfel, oficialii au 
căzut de acord că utili-
zând experienţa existen-
tă în Nantong în domeniul 
economic, pentru bene-
ficiul reciproc, inclusiv al 
Bucureştiului, cele două 
părţi pot imagina coope-
rări în domenii de vârf, fie 
în Nantong, fie investiţii în 
Dobroeşti, iar o vizită în 

China va conduce la pre-
luarea modelelor de suc-
ces din această ţară. 

Discuţiile au fost fina-
lizate cu un schimb de ca-
douri, iar întâlnirea a con-
tinuat cu o vizită la Biseri-
ca Fundenii Doamnei, apoi 
la bijuteria educaţională a 
comunei, campusul şcolar 
Dobroeşti-Fundeni, inau-
gurat anul trecut, ce in-
clude o şcoală, grădiniţă, 
un bazin de înot şi un te-
ren acoperit pentru fotbal.

La Campusul şcolar 
Dobroeşti-Fundeni dele-
gaţia chineză a fost primită 
din nou conform tradiţiei 
româneşti şi a avut ocazia 
de a vedea un moment ar-
tistic oferit de elevii aces-
tei instituţii în care învaţă 
şi opt şcolari chinezi.  Nu 
mai este o noutate fap-
tul că elevii chinezi sunt 
foarte apreciaţi de pro-
fesori pentru seriozitatea  
şi performanţele deosebi-
te. Acestea fiind zise, ofi-
cialii chinezi şi-au expri-
mat dorinţa de a intensi-
fica colaborarea în dome-
niul educaţional şi integra-
rea în şcolile din Dobroeşti 
a cât mai multor copii chi-
nezi care doresc să studie-
ze în România.

”Se pare că ospitali-
tatea noastră a avut efec-
te. Sperăm că vor exis-
ta şi efecte pozitive în 
domeniul economic şi al 
relaţiilor de prietenie. Tre-
buie să dezvoltăm zona 
şi căutăm sprijin financiar 
tot timpul. Suntem înfrăţiţi 
cu Nantongul şi cu satul 
Horeşti din Republica Mol-
dova. După vizita efectua-
tă anul trecut de delegaţia 
din staful politic al Chinei, 
condusă de un secretar de 
partid, oficiali la fel de bi-
ne intenţionaţi în privinţa 
comunităţii din Doboreşti, 
acum au venit oficia-
lii din domeniul adminis-
trativ, pentru colaborări, 
parteneriate. Există chiar 
intenţia unei investiţii în 
domeniul farmaceutic. 
Acum a fost o discuţie de 
principiu, urmând  ca în vi-
zita noastră în Nantong să 
dezvoltăm subiectul. Pen-
tru noi este un moment 
benefic. Ne gândim şi  la 
locurile de muncă atât 
la nivel local, cât şi la ni-
vel de ţară, pentru ca ast-
fel tineretul să rămână să 
lucreze alături de noi”, a 
conchis primarul Ștefan 
Condu, la sfârşitul eveni-
mentului. 

O nouă 
vizită a 
oficialilor 
din 
Nantong 
la 
Dobroești

Chinezii sunt interesaţi de noi 
investiţii de amploare, 

la un pas de Bucureşti

 Oficialii din 
Nantong sunt 
preocupați de 
intensificarea 
colaborării 
cu comuna 
Dobroești și  
de dezvoltarea 
unor investiții 
de amploare 
 Un nou 
segment vizat 
de chinezi ar 
putea fi sectorul 
farmaceutic 
 Primarul 
Ștefan Condu a 
anunțat că noul 
drum menit 
să faciliteze 
accesul 
mărfurilor în 
Dragonul Roșu 
este în faza 
de licitație, iar 
în primăvara 
lui 2019 se va 
putea trece la 
asfaltare

Primăria comunei Dobroești, în frunte cu primarul Ștefan 
Condu, a primit marți, 6 noiembrie, o nouă vizită a unei delegații 
chineze formate din oficialități ale orașului Nantong, condusă de 
Zhuang Zhongqiu, directorul executiv al Comitetului Permanent 
al Congresului Poporului Nantong. Așa cum a precizat de 
altfel și primarul  Ștefan Condu, vizita din acest an a oficialilor 
chinezi a căpătat un caracter administrativ, după ce anul trecut, 
Dobroeștiul a fost gazda Secretarului General al Partidului 
Comunist Chinez din Nantong, Zhu Jin.

Cristina NedelCu

Oficialii din Nantong au vizitat Campusul 
școlar Dobroești - Fundeni și a urmărit un 
scurt spectacol artistic pregătit de elevi

Oficialii chinezi au vizitat biserica Fundenii Doamnei, 
inclusă în lista monumentelor istorice, și au ascultat cu 

interes explicațiile preotului paroh George Cazacu

Delegațiile au făcut schimb de cadouri

Primarul Ștefan Condu a fost însoțit de consulul onorific Florinel 
Mocanu, Adrian Dumitrescu – secretarul comunei Doborești, 
viceprimarul Mihai Brebenel , Cristian Asimionesei – șeful poliției 
locale, Teodora Florea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 din Doborești 
și Claudia Stupineanu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 2 din Doborești

Oficialul chinez Zhuang Zhongqiu a venit însoțit de Yang Yang - secretar 
gen al Congresului Poporului Nantong, Cai Zhong - dir. ex. al Asociației 
Poporului Nantong pentru prietenie cu străini, Liu Hong - dir. gen. al 
Băncii Nantong de Securitate și Management al Locuinței, Chen Bin - 
vicedir. al Comitetului Permanent al Districtului Tongzhou al Congresului 
Poporului Nantong și Yuan Jie - vicepreș. al Asociației Poporului Nantong 
pentru prietenie cu țări străine.


