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Cisco Systems sprijină tinerii informaticieni  

 
 
Cisco Systems Romania şi-a unit forţele cu alte cinci companii din domeniul IT pentru a 
asigura participarea copiilor din zonele afectate de inundaţii la cea de-a XI-a ediţie a 
concursului „Infoeducaţie”, dedicat tinerilor informaticieni. La competiţia desfăşurată în prima 
parte a lunii august, în tabăra de vară de la Gălăciuc, Judeţul Vrancea, au participat 180 de elevi 
din întreaga ţară, pasionaţi de programe informatice.  
 
Această nouă iniţiativă se înscrie în implicarea deja tradiţională a companiei Cisco Systems în 
sprijinirea tinerilor informaticieni care participă la această competiţie, demarată în 1999. Până 
în prezent Cisco Systems a oferit premii a căror valoare depăşeşte suma de 10 000 USD. În 
acest an, contribuţia Cisco Systems a însumat 2 600 USD.  
 
Pe lângă susţinerea financiară acordată elevilor, compania Cisco Systems şi-a menţinut 
implicarea în organizarea concursului oferind, ca în fiecare an, consultanţă şi asistenţă 
permanentă. De asemenea, Cisco Systems a pus la dispoziţie experţii companiei pentru a susţine 
o serie de seminarii pentru elevi şi profesori.  
 
 „Cisco Systems este deja un partener tradiţional al concursului „Infoeducaţie”, competiţie 
iniţiată pentru a sprijini formarea tinerilor specialişti IT, tabăra de vară fiind un prim pas spre o 
viitoare carieră în domeniu”, a declarat Nicolai Sandu, Regional Manager South Eastern 
Europe, Cisco Networking Academy Program. 
 
 
Despre Cisco Systems, Inc. Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), lider mondial în 
domeniul echipamentelor de reţea pentru Internet, sărbătoreşte anul acesta 20 de ani dedicaţi 
inovaţiilor tehnologice, avangardei în domeniu şi responsabilităţii sociale. Puteţi găsi informaţii 
despre Cisco la http://www.cisco.com. Pentru ştiri la zi, vizitaţi http://newsroom.cisco.com. 
 
Cisco, Cisco Systems şi sigla Cisco Systems sunt mărci comerciale înregistrate ale Cisco 
Systems, Inc. şi / sau ale filialelor sale în Statele Unite şi în anumite alte ţări. Toate celelalte 
mărci comerciale menţionate în acest document aparţin deţinătorilor lor. 
 


