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Cisco oferă instruire pentru absolvenţi ai universităţilor tehnice  
din Europa Centrală şi de Est  

 
 

23 de ingineri tineri din Europa Centrală şi de Est vor începe o instruire de un an cu Cisco 
 
 
Cisco® a anunţat astăzi, că, pe data de 30 iulie, 23 de ingineri tineri din Europa Centrală şi de Est vor începe o instruire de 
un an cu Cisco. Ei vor participa la programul „Cisco Sales Associate” împreună cu colegi din 144 de ţări din Europa, Rusia 
şi CSI, Orientul Mijlociu, Africa şi America Latină. În următoarele 12 luni, participanţii la program vor fi instruiţi în cele 
mai recente tehnologii de reţea şi de comunicaţii, precum şi în domenii non-tehnice, cum ar fi comunicarea la locul de 
muncă şi colaborarea. 
 
„În Europa Centrală şi de Est există mulţi tineri talentaţi şi tradiţii îndelungate în învăţământul tehnic. Ne bucurăm că avem 
posibilitatea să extindem cooperarea cu principalele universităţi tehnice din regiune, numeroase dintre acestea participând 
şi la Cisco Networking Academy Program. În prezent, construim un parteneriat care include dezvoltarea de programe 
educaţionale, seminarii ocupaţionale şi proiecte comune de cercetare. Sunt mândru mai ales de interesul manifestat de 
absolvenţi pentru Sales Associate Program şi mă bucur că pot oferi oportunităţi de angajare la nivelul filialelor locale din 
întreaga Europă centrală şi de Est.” (Bogdan Constantinescu, Director General, Cisco Romania şi Republica Moldova) 
 
Cisco a lansat Sales Associate Program în Europa Centrală şi de Est acum trei ani, urmărind oferirea de oportunităţi de 
instruire pentru absolvenţii universităţilor tehnice.  
 
Cei 23 de candidaţi din acest an, selectaţi dintr-un număr de 1.400 de solicitanţi, vor fi angajaţi de Cisco în calitate de 
ingineri de sistem asociaţi. Ei au absolvit universităţi tehnice cunoscute din Europa Centrală şi de Est şi reprezintă 11 ţări: 
Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Lituania, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia şi Turcia. Acest 
program are sediul la Amsterdam şi include cursuri pentru certificări Cisco, pentru aptitudini tehnice şi comerciale precum 
şi de orientare generală în cultura Cisco. În afara cursurilor şi a seminariilor, participanţii primesc sarcini de specialitate în 
cadrul laboratoarelor şi „pe teren” – în ţările de origine.  
 
Cătălina Niculiţă a absolvit Cisco Sales Associate Program în anul 2006 şi, de atunci, lucrează ca inginer la Cisco România. 
„Am devenit interesată de reţele în timpul facultăţii şi am finalizat cursurile Cisco Networking Academy în cadrul 
universităţii”, spune Cătălina Niculiţă. „Participarea la Sales Associate Program mi-a oferit posibilitatea sa-mi continui 
studiile şi, în acelaşi timp, să câştig experienţă practică şi abilităţi de afaceri. Curriculumul este foarte dens: am învăţat într-
un singur an echivalentul a cinci ani de studii în altă parte.” Pe parcursul programului de un an, Cătălina Niculiţă a obţinut 
şi certificatul Cisco CCIE, cel mai înalt nivel de certificare din domeniul reţelelor IT. În afara activităţii desfăşurate în 
calitate de inginer la Cisco România, ea continuă să lucreze în cadrul programului Networking Academy: „Monitorizez 
calitatea cursurilor din cadrul Networking Academy şi cele de instructor din România. Calitatea învăţământului este o 
preocupare esenţială la nivelul celor aproape 200 de locaţii ale Networking Academy din ţara noastră.”  
 
Pentru a afla mai multe despre Cisco Sales Associate Program, vizitaţi: www.cisco.com/go/ciscograds 
 
Despre Cisco Systems 
Cisco, (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul de conectare, de comunicare şi de 
colaborare interpersonală.  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. Echipamentele Cisco pentru zona europeană sunt furnizate de Cisco Systems 
International BV, o filială în proprietate exclusivă a Cisco Systems, Inc.  
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