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VIOREL
ISTICIOAIA-BUDURA

Ambasadorul României în China:

“CHINA A DEVENIT UN ACTOR ECONOMIC
GLOBAL, UNII SPUN CHIAR O LOCOMOTIV~
A ECONOMIEI GLOBALE, {I NOI, CEI CARE

TR~IM AICI {I ASIST~M LA ACEAST~
EXPLOZIE DE FOR}~ ECONOMIC~,

CREDEM ÎN ASTA!”

Domnul Viorel Isticioaia-Budura.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Domnule ambasador, v` rog
s` v` prezenta]i cititorilor mei!

Viorel Isticioaia-Budura: Bucuros de ocazia de a
primi [i întâlni reprezentan]ii unei reviste
prestigioase. Personal n-a[ putea spune c` am o
carte de vizit` foarte înc`rcat`. Sunt diplomat
profesionist, asta însemnând un num`r de ani
petrecu]i, din 1970 pân` în prezent, în Miniserul de
Externe. Am absolvit filozofie-istorie la
Universitatea Bucure[ti [i ulterior, ca tân`r diplomat
în Ministerul de Externe, am fost trimis la
Universitatea de Limb` Chinez`, în China. Au urmat
apoi ani petrecu]i în centrala Ministerului de
Externe, un post precedent, întâi între 1985-1990 la
aceast` ambasad`, care dateaz` din 1977 - eu am
venit aici în 1985 [i am petrecut 5 ani. Dup` aceea
am urmat, la anumite intervale, cu treceri prin
centrala Ministerului de Externe, posturi la Tokyo,
ca ministru consilier; la Londra, în aceea[i ipostaz`;
un prim post de ambasador la Seul, începând din
2000, iar în 2002 am fost trimis la Beijing. Iat` o
carier` extrem de simpl`, a[ spune chiar liniar`, dar
consecvent` în ceea ce prive[te preocup`rile.

S.C.: Consider c` este deosebit de important c` a]i
activat atât de mult în aceste ]`ri - China, Japonia,
Coreea, ]`ri atât de legate cultural una de alta, dar
care, în acela[i timp se deosebesc extrem de mult,
ceea ce numai o person` ca dvs., care le-a studiat
tradi]ia, poate în]elege [i astfel s`-[i îndeplineasc`
misiunea de ambasador al României.                   � 6

ILIE ST~NIC~
Consilier economic

la Ambasada Român` din China:

”RELA}IILE STABILITE ÎN 55 DE ANI ÎNTRE
ROMÂNIA {I CHINA AU IMPORTAN}~

{I POT S~ V~ SPUN C~ CEEA CE CHINEZUL
OBI{NUIT Î{I AMINTE{TE DESPRE  ROMÂNIA

SUNT FILMELE ROMÂNE{TI CU
{TEFAN CEL MARE, ISTORIA ROMÂNIEI

{I VALURILE DUN~RII.”

Domnul Ilie St`nic`.
Foto: Octavian Ciupitu / © CR.

Silvia Constantinescu: Stimate domn St`nic`, sunt
patru ani de când a]i p`r`sit Stockholmul...

Ilie St`nic`: Parc` a fost ieri!

S.C.: Îmi face mare pl`cere s` v` reîntâlnesc, c`ci
[tiu cât` str`duin]` v-a]i dat la Stockholm s`
introduce]i, pe pia]a “rece” suedez`, România. {i
mai [tiu c` a]i reu[it performan]e pe care nu le-au
reu[it mul]i înaintea dvs. [i nici dup`, pentru c` ele s-
au datorat nu numai faptului c` a]i lucrat cu d`ruire
[i profesionalism, dar la structura calm` a
caracterului dvs., care se potrive[te cu cea a
suedezilor, s-a ad`ugat [i tenacitatea de a înv`]a
limba suedez`, lucru care i-a m`gulit pe suedezii cu
care a]i venit în contact [i astfel v-au deschis mai
u[or drumurile. Spune]i-mi, activitatea din China se
aseam`n` cu cea din Suedia? Dar înainte de a-mi
r`spunde la aceast` întrebare, pentru cei care n-au
citit în CURIERUL ROMÂNESC prezentarea pe
care v-am f`cut-o în numerele trecute, v` rog s`
reaminti]i, pe scurt, care a fost activitatea dvs. de
pân` acum.

I.S.: Sunt consilier economic, de data aceasta la
Ambasada României din Beijing [i sunt fericit c` pot
ajuta la dezvolatrea rela]iilor cu o ]ar` care este
mare cât un continent [i extrem de important` pe
e[ichierul interna]ional. În câteva cuvinte am s`
reamintesc c` sunt absolvent al Facut`]ii de Comer]
Exterior [i sunt la al cincilea post dup` Argentina,
Statele Unite, Cuba [i Suedia [i sper s` continui [i în
alte ]`rii în viitor [i, de ce nu, în Suedia din nou.

S.C.: V` doresc s` reveni]i în Suedia de data aceasta
ca ambasador, c`ci sper ca Ministerul de Externe s`
ia în considera]ie “meritele”,                              � 10

NICOLAE CORNEANU
Arhiepiscop al Timi[oarei [i Mitropolit al Banatului:

“NOI, ROMÂNII, UIT~M FOARTE REPEDE
CE NI S-A ÎNTÂMPLAT

ÎN PERIOADE NEGRE ALE ISTORIEI.”

Mitropolitul Nicolae Corneanu.
Foto: © Nicolae Dr`gu[in.

Convorbiri realizate de Nicolae Dr`gu[in.
Nicolae Dr`gu[in: P`rinte Mitropolit, a[ vrea ca
pentru început s` ne vorbi]i despre studen]ia
dumneavoastr`, o perioad` interesant` în via]a
oric`ruia care vede în ea debutul unei personalit`]i
necesare la temelia societ`]ii viitoare.

Nicolae Corneanu: M-am înscris la Facultatea de
Teologie din Bucure[ti în 1942, dup` ce am terminat
liceul la Caransebe[, la îndemnul unui unchi de-al
meu care a fost [i el cleric [i a terminat facultatea la
Cern`u]i, celalalt important centru al înv`]`mântului
teologic de odinioar`. În acela[i timp, doream s`
studiez [i filosofia, dându-mi seama de strânsa
legatur` dintre filosofie [i teologie.

N.D.: Dar expresiile actuale ale filosofiei nu
manifest` o tendin]` de separa]ie, mergând pân` la
minimalizarea accentelor mistice ale gândirii umane
care înc` din vechime au f`cut obiectul teologiei?

N.C.: Pe vremea aceea nu, deoarece înc` nu se
ajunsese la difuzarea unor idei nu moderniste (ar fi
fost poate bine...), ci apropiate de ideologia
comunist`, care abia începea s` fie cunoscut`. De[i
începuse r`zboiul contra Uniunii Sovietice [i era
oarecum previzibil` difuzarea unor idei marxiste, nu
se ajunsese ca filosofia s` fie influen]at` de ideile
comuniste. Filosofia era foarte strâns legat` de
teologie, a[a cum, de la începuturile ei, se studia
împreun` cu teologia; m` refer la perioada Evului
Mediu [i cea imediat urm`toare. Pe deasupra,
Facultatea de Filosofie din Bucure[ti avea mari
profesori în frunte cu Ioan Petrovici, spre a da doar
un nume...       � 11


