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EVENIMENT

„China Town, o investiþie de 100 milioane
euro, la marginea Bucureºtiului„
In ciuda crizei care a afectat serios ºi România,
în vara care se încheie Bucureºtiul a consemnat
un spectaculos eveniment investiþional. La marginea Capitalei, în Afumaþi, a fost inaugurat întro atmosferã de sãrbãtoare proiectul imobiliar
„China Town”, care aduce ºi în þara noastrã un
perimetru spectaculos, cum existã cartiere similiare la New York, la Londra ºi în multe alte
locuri ale lumii.
Onorat de prezenþa premierului ministru al
României, Emil Boc, ca ºi a ambasadorilor
Chinei ºi Turciei , de numeroase alte personalitãþi , evenimentul s-a bucurat ºi de o impresionantã atenþie a mass-media, care a reflectat
amplu acest nou semnal al raporturilor vechi de
prietenie ºi colaborare dintre România ºi China
, materializat de astã datã într-o investiþie de
100 de milioane de euro. Despre momentul inaugural, ca ºi despre proiectul în sine, am solicitat
un interviu Domnului Pan Ji Dong, Preºedintele
Companiei China Town România.
- Domnule preºedinte, vã felicit în primul
rând pentru succesul ceremoniei de inaugurare!
- Vã mulþumesc ºi mulþumesc tuturor celor care
au þinut sã fie alãturi de noi la aceastã festivitate.În mod special, adresez caldele noastre sentimente de recunoºtinþã domnului Emil Boc,
Primul Ministru al României, a cãrui prezenþã
ne-a onorat ºi ne-a confirmat la acest înalt nivel
cã investiþia noastrã se bucurã de aprecierile ºi
de încrederea Guvernului României, ceea ce
confirmã încã o datã prietenia care leagã cele
douã þãri ºi popoare.De asemenea, aduc omagiul meu excelenþelor sale, ambasadorii Chinei ºi
Turciei la Bucureºti, care au þinut sã ne fie alãturi la acest moment de sãrbãtoare pentru noi.ªi
nu în ultimul rând, se cuvin calde mulþumiri
domnului Cristache Rãdulescu, preºedintele
Comitetului judeþean Ilfov, fãrã sprijinul cãruia
proiectul nostru nu ar fi putut prinde viaþã!
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 Interviu cu Dl. PAN
JI DONG, Preºedintele
Companiei China Town
- Domnule Pan Ji Dong, vã rog sã relataþi
cititorilor noºtri, succint, în ce va consta practic proiectul China Town
- Sub egida Camerei Bilaterale de Comerþ ºi
Industrie Chinezã-Românã, al cãrei preºedinte
este domnul Ioan Alexandru ( Wang Iang),
proiectul China Town înseamnã o investiþie de
circa 100 milioane euro, care se va întinde pe
parcursul a 10 ani. În momentul de faþã, a fost
finalizatã prima etapã, care înseamnã ridicarea a
cinci linii de magazine de tip showroom, care
înseamnã nouã hale cu 350 de spaþii comerciale.Pânã anul viitor, se va ajunge la un numãr
total de 1240 de magazine, care presupun construirea, pînã în luna februarie, a încã trei noi

hale, ceea ce va duce investiþia iniþialã la
41 000 000 euro.De altfel, lucrãrile la aceastã a
doua etapã au ºi fost demarate, dupã cum aþi
vãzut, chiar în prezenþa înaltelor personalitãþi
despre care am amintit
- ªi ce va urma?
- Va fi un veritabil Cartier Chinezesc, care va
cuprinde nu numai spaþii comerciale, ci ºi
obiective culturale, ºcoalã, grãdiniþã, centre
medicale bazate pe terapii
de medicinã
tradiþionalã chinezã, magazine de ceaiuri, artizanat, dar ºi restaurante care vor oferi specialitãþile binecunoscute ºi apreciate ale bucãtãriei
chinezeºti.Cu alte cuvinte, ceea ce turiºtii cautã
ºi gãsesc de atâþia ani în cartierele China Town
din Londra ºi New York vor fi ºi la dispoziþia
românilor ºi a turiºtilor strãini care viziteazã
Bucureºtiul. ªi, trebuie sã adaug, absolut toate
vor fi la cele mai înalte standarde europene care
privesc calitatea, protecþia mediului ºi siguranþa
socialã!
- Existã aici, în proiectul dumneavoastrã, o
interesantã ºi, iatã, rodnicã colaborare chinezo-româno-turcã
- Aºa este, iar lângã noi se aflã ºi grupul turcesc
Metin Dogan, cu care avem o colaborare excelentã, iar acest lucru explicã ºi prezenþa Doamnei
Ambasador Ayse Sinirlioglu, care a vorbit în
cuvântarea sa tocmai despre „un exemplu de
colaborare„ între cele trei pãrþi implicate în acest
proiect. În vreme ce ambasadorul Chinei,
Excelenþa Sa Liu Yengwen, a subliniat acelaºi
lucru, afirmând: ” Iubesc acest proiect ºi-l susþin
necondiþionat!”
- Domnule Preºedinte, vã mulþumesc pentru
acest interviu, vã felicit încã o datã pentru ceea
ce faceþi ºi vã urez succes în continuare.ªi eu,
ca ºi toþi cititorii noºtri vom fi, cu siguranþã,
oaspeþi constanþi ai China Town România!
Interviu realizat de Ionuþ Crivãþ
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