
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Cisco NetReady susţine 115 studenţi ai Programului Cisco Networking Academy (NetAcad) pentru 
dezvoltarea unei cariere de succes în domeniul reţelelor de comunicaţii 

NetReady, proiect local al Cisco Romania, va fi integrat anul acesta cu Partner Talent Portal, o iniţiativă 
Cisco la nivel global 

Bucureşti, 4 iunie 2008. 115 studenţi ai Programului Cisco Networking Academy au fost selectaţi în cadrul 
celei de a doua ediţii a programului NetReady, pentru fi susţinuţi în dezvoltarea unei cariere în domeniul 
soluţiilor de comunicaţii şi al echipamentelor de reţea. Reprezentanţii Cisco şi ai partenerilor implicaţi în 
program s-au întâlnit astăzi cu studenţii selectaţi în această ediţie a programului cu prilejul conferinţei 
Netready, organizată la sediul Cisco Romania.  

“Tinerii selectaţi vor susţine gratuit examenul CCNA (Cisco Certified Networking Associate) şi vor avea 
posibilitatea să îşi dezvolte în continuare cariera la unul dintre partenerii programului. La selecţia de anul 
acesta s-au înscris peste 135 de studenţi ai Cisco Networking Academy din întreaga ţară. Deşi programul 
prevede un număr de 75 de absolvenţi cu certificări în fiecare an, nivelul avansat de pregătire al candidaţilor 
de anul acesta a dus la extinderea numărului de studenţi admişi în program la 115. Cisco Romania a iniţiat 
NetReady ca răspuns la deficitul de specialişti prognozat în domeniul IT din România, şi credem că am făcut 
un pas înainte în această direcţie” a declarat Nicolai Sandu, Regional Manager South Eastern Europe Cisco 
Networking Academy Program. 
 
Începând cu ediţia din acest an, NetReady va fi integrat cu Partner Talent Portal, o iniţiativă Cisco la nivel 
global.  Partner Talent Portal este platforma colaborativă Web 2.0 prin care partenerii Cisco din Romania şi 
studenţii vor avea posibilitatea să comunice între ei. Astfel, fiecare student se va putea înregistra pe portal, la 
înregistrare va completa un formular şi i se va crea un profil ce va cuprinde date despre studii, experienţă şi 
alte detalii cuprinse într-un CV. Aici vor putea fi accesate ghiduri despre cum se construieşte un CV, 
informaţii despre piaţa de muncă şi descrieri ale diferitelor job-uri din industrie. În acelaşi timp, partenerii 
Cisco vor putea posta pe portal oferte de job-uri şi vor putea vedea informaţii despre studenţii înregistraţi 
şi/sau interesaţi de un anumit loc de muncă. Vor găsi aici informaţii utile despre procesul de selecţie a unui 
candidat, recomandări pentru interviuri, alte informaţii utile.  

Despre NetReady. Net Ready facilitează relaţia între mediul academic şi cel de business, susţine financiar studenţii 
pentru certificarea CCNA şi oferă oportunităţi de carieră în cadrul companiilor partenere Cisco. Lansat anul trecut, Cisco 
NetReady este o iniţiativă a RoNetAcad (Asociaţia Academiilor Cisco din România), împreună cu Cisco Romania şi 8 
parteneri activi în domeniul proiectării şi implementării soluţiilor de comunicaţii: Crescendo, Cronus, Datanet Systems, 
Intrarom, Kernel Control, Omnilogic, Romsys, S&T Romania. Pentru a participa la programul NetReady, candidaţii 
trebuie să fie studenţi în anii terminali sau absolvenţi, şi să fie cursanţi sau absolvenţi ai programului Cisco Networking 
Academy (NetAcad). Mai multe detalii găsiţi pe: www.netready.ro 

Despre Cisco Systems 
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care contribuie la 
transformarea conectării, comunicării şi colaborării interpersonale. Informaţii despre Cisco se găsesc la adresa 
Web . Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa http://newsroom.cisco.com. 
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