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Tîrgu Mureş, 9 iulie 2009 
 
                                                 Comunicat de presă 
 

9 iulie 2009: Activităţi ale Consiliului Judeţean Mureş 
 

Consiliul Judeţean Mureş a sprijinit organizarea în judeţul Mureş a celei 
de a XVI-a ediţii a Olimpiadei de Informatică a Europei Centrale (CEOI), în 
perioada 8-14 iulie ac. La competiţie participă 56 de elevi din 11 ţări.  

Olimpiada de Informatică a Europei Centrale este o competiţie cu caracter 
regional, lansată şi organizată de România în 1994 şi 2000, la Cluj-Napoca. 

La Festivitatea de 
deschidere, ce a avut loc astăzi, 9 iulie, la Palatul Culturii, doamna Lokodi Edita 
Emőke, Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş a afirmat: „Ne bucurăm că 
astăzi, cu ocazia Olimpiadei Internaţionale de Informatică putem găzdui tineri 
din ţările Europei Centrale. 

Informatica, această ştiinţă, pe care o practicaţi voi generaţia tânără, în 
contextul globalizării, face posibilă scurtarea distanţelor dintre continente, 
rapiditatea schimbului de informaţii, o modernizare rapidă nemaiîntâlnită în 
istoria Omenirii. 

Voi, generaţia tânără, prin ştiinţa informaticii sunteţi baza inovatoare a 
Globului. 

Instituţiile Europene pun un accent foarte mare pe sprijinirea inovaţiei, 
pentru că aceasta va însemna ca pe acest Pământ să perpetueze viaţa, voi având 
menirea să găsiţi soluţii la problemele cele mai arzătoare legate de dezvoltare, 
criza energetică, criza economică şi cucerirea de noi planete prin care Omenirea 
să poată dăinui. 
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Arătaţi capacitatea generaţiei tinere, cuceriţi podiumul acestei Olimpiade 
prin concurs, dar nu uitaţi să păstraţi prietenia, legătura dintre noi oamenii, 
încercaţi să ne cunoaşteţi, lăsaţi-ne să vă cunoaştem, pentru ca această mare 
familie europeană să devină puternică prin diversitate. 

Felicit organizatorii şi profesorii care vă pregătesc pe voi tinerii ambiţioşi, 
care nu o dată reuşiţi să vă depăşiţi mentorii, pentru că informatica a deschis 
multe posibilităţi în istoria Omenirii.” 

 
 
Tot astăzi, de la ora 11,00, doamna Preşedinte a primit un grup de oaspeţi 

din Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungaria). Grupul, însoţit de reprezentanţi ai 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Mureş, 
a fost format din copii, asistenţi maternali profesionişti aflaţi în tabără în judeţul 
Mureş în perioada 6-10 iulie ac. Coordonatorul grupului este doamna Mónusné 
Dicső Zsuzsanna – espert în asistenţă maternală şi plasamente familiale, 
respectiv consilier judeţean la C.J. Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

 
Tabăra are loc în cadrul partneriatului încheiat între DGASPC Mureş şi 

Centrul Metodologic de Îngrijire şi Asistenţă din cadrul Consiliului Judeţean 
Szabolcs-Szatmár-Bereg.  
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