
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Cisco formează specialişti calificaţi în domeniul reţelelor de comunicaţii 

Bucureşti, 24 mai 2007 – Cisco Romania a lansat programul NetReady, o iniţiativă în 
sprijinul tinerilor care îşi doresc o carieră în domeniul soluţiilor de comunicaţii şi al 
echipamentelor de reţea.  

Programul, derulat de Cisco împreună cu 10 parteneri activi în domeniul proiectării şi 
implementării soluţiilor de comunicaţii (Crescendo, Cronus, Datanet Systems, eBusiness, 
HP, Intrarom, Kernel Control, Omnilogic, Romsys, ROMTELECOM, S&T Romania), va 
oferi tinerilor care sunt deja înscrişi la cursurile derulate prin Networking Academy, 
programul educaţional derulat prin academiile acreditate să ofere cursuri Cisco, 
posibilitatea de a susţine gratuit examenul CCNA  (Cisco Certified Networking 
Associate). Într-o primă etapă, de acest program vor beneficia între 50 şi 70 de tineri, 
selectaţi prin intermediul instructorilor Networking Academy. 

Studenţii care obţin certificarea CCNA, recunoscută de companiile din industrie la nivel 
internaţional, vor putea apoi să candideze cu şanse mai bune la posturi din domeniul 
soluţiilor de reţele şi comunicaţii. 

NetReady a fost dezvoltat ca răspuns la deficitul prognozat de specialişti în domeniul IT 
din România, apreciat recent de un studiu IDC la 10,000 de persoane până în anul 2008. 

Se estimează că programul se va derula în fiecare an şi va evolua prin oferta de examene 
pentru certificări avansate, astfel încât să se ajungă la generarea unui număr de 75 de 
absolvenţi cu certificări în fiecare an. 

Marţi, 22 mai, reprezentanţii Cisco şi ai partenerilor implicaţi în program s-au întâlnit cu 
80 de studenţi deja înscrişi la diferite module din programul NetAcad, pentru a prezenta 
programul şi perspectivele de carieră pe care acesta le deschide.  

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 http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la 
adresa http://newsroom.cisco.com. 
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