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Cisco Networking Academy sărbătoreşte 10 ani de succes şi  
18 000 de absolvenţi în România 

 
Bucureşti, 25 iunie 2007 – Cisco România a aniversat un deceniu de activitate a 
programului Cisco Networking Academy, în cadrul unui eveniment la care au participat 
reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, ai altor organizaţii 
partenere ale programului, jurnalişti, precum şi managementul companiei.  
 
De la deschiderea primei academii în România, peste 18 000 de tineri din 191 de instituţii 
de învăţământ autorizate din toată ţara au absolvit programul Cisco Networking 
Academy. Numărul tinerilor înscrişi la cursurile din domeniul reţelelor de comunicaţii 
din cadrul programului Cisco Networking Academy a crescut în fiecare an, ajungând în 
anul academic 2006-2007 la peste 6 000.  
 
Programul are o relevanţă deosebită mai ales în condiţiile unui deficit prognozat de 
specialişti în tehnologii de comunicaţii pe piaţa europeană, estimat pentru România la 
9,700 de persoane în anul 2008, conform unui studiu IDC (International Data 
Corporation). 
 
Programul Cisco Networking Academy (NetAcad) se adresează instituţiilor de 
învăţământ de stat sau private care doresc să ofere elevilor, studenţilor sau absolvenţilor  
şansa de a se pregăti în domenii de mare interes din tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor. Pot beneficia de aceste cursuri, în mod gratuit numai instituţiile de 
învăţământ, de stat sau particulare acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, precum şi organizaţii non-profit care activează în domeniul educaţiei şi 
pregătirii profesionale. 
 
În noiembrie 2005, Cisco Romania şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării au semnat 
un Memorandum de Colaborare privind introducerea unor cursuri oferite de 
programul NetAcad în curriculumul obligatoriu din învăţământul profesional şi 
tehnic.  
 
Este important de menţionat faptul că, în anul 2005 Guvernul României a luat această 
decizie pentru consecvenţa cu obiectivele Programului de guvernare, respectiv creşterea 
atractivităţii învăţământului profesional şi tehnic şi a capacităţii ofertei de formare 
profesională de a răspunde nevoilor de forţă de muncă.  
 
Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului, Cristian Adomniţei, apreciază că un obiectiv 
major al politicii educaţionale, care se constituie într-o prioritate pe agenda sa de lucru, 
este transformarea şcolii într-o instituţie atractivă, capabilă să răspundă, prin calitatea 



ofertei, opţiunilor tinerilor privind dezvoltarea propriei cariere. Formarea profesională, 
ca dealtfel intreaga educaţie, este chemată să-şi aducă tot mai mult contribuţia la 
dezvoltarea capitalului uman, implicit la creşterea economică. 
 „Parteneriatul cu Cisco Networking Academy, a menţionat domnul ministru, este un 
exemplu de bună practică pentru minister.” 
 
 
Potrivit acestui Memorandum, Cisco asigură suporturile de curs în limba engleză, accesul 
la sistemul de evaluare şi testare online precum şi formarea instructorilor. Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării îi revine introducerea cursurilor NetAcad în curriculumul 
obligatoriu pentru unele calificări din învăţământul preuniversitar, pregătirea 
instructorilor şi asigurarea recunoaşterii statutului formatorilor şi traducerea suporturilor 
de curs în limba română.  
 
La această dată cursurile NetAcad IT Essentials 1 şi 2, CCNA 1 şi 2, Network 
Infrastructure Essentials şi Fundamentals of JAVA Programming Language sunt deja 
parte integrantă din curriculum obligatoriu pentru următoarele calificări care se pot 
dobândi prin învăţământul profesional şi tehnic din reţeaua naţională a învăţământului 
preuniversitar: 

- electronist reţele de telecomunicaţii 
- tehnician operator tehnică de calcul 
- tehnician de telecomunicaţii 
- tehnician în automatizări 
- tehnician echipamente de calcul 
- tehnician infrastructură reţele telecomunicaţii 
- administrator reţele locale şi de comunicaţii 
- analist programator,  
 

Coordonarea activităţii este realizată de Centrul Naţional pentru Dezvoltarea 
Învăţământului Profesional şi Tehnic care este înregistrat şi activează ca Academie 
regională. 
 
La nivelul învăţământului universitar, NetAcad este prezent în toate universităţile tehnice 
de stat importante din toată ţara, cursurile fiind integrate în programa de bază a 
departamentelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţii, inclusiv pentru studiile de 
master şi post-universitare. 
 
Folosind cele mai moderne metode de învăţământ electronic, precum şi lucrări de 
laborator, desfăşurate sub directa îndrumare a instructorilor certificaţi, programul îmbină 
în mod armonios teoria cu practica. Cursurile se finalizează cu examene în urma cărora 
se obţin certificate recunoscute în întreaga lume.  
 
Programul Cisco Networking Academy a început în octombrie 1997 într-o mică şcoală 
din California şi este acum prezent în mai mult de 9 500 de instituţii din toată lumea, 
implicând aproximativ 2 milioane de studenţi din peste de 163 de ţări, printre care şi 
România. 
Informaţii suplimentare despre program: www.cisco.com/go/netacad 


