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În cadrul Departamentului de Informatică, în data de 15 aprilie 2014, între orele 
12:00 – 14:00, va avea loc manifestarea cu titlul “Open4Tech – Open for technology - 
Legătura studenţilor cu piaţa muncii” în cadrul căreia compania IXIA România din 
Bucureşti va prezenta tehnologii de actualitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi 
propuneri de practică a studenţilor în cadrul companiei. Studenţii vor afla despre procedura 
de accesare a stagiilor de practică 2014, vor fi prezentate concursurile organizate de 
companie, cât şi realităţile dintr-o companie de software care dezvoltă tehnologii avansate 
şi de nişă. 

Specialiştii companiei IXIA România prezenţi la eveniment vor fi dl. Florian 
Gherghe – Director Software Development şi dl. Mircea Preda - Team Leader Software 
Development, absolvenţi ai specializării Informatică din Universitatea din Craiova. Ei vor 
povesti despre motivul pentru care sunt pasionaţi de software de calitate şi ceea ce îi 
motivează pentru a atinge excelenţa. Vor vorbi despre şansa de a lucra cu tehnologii noi şi 
libertatea să experimenteze moduri diferite de lucru, despre oportunităţile oferite şi 
barierele pe care trebuie să le depăşească lucrând zi cu zi cu colegi de pe 4 continente. 

IXIA este unul din cei mai importanţi furnizori internaţionali de solţii complete de 
validare/testare şi monitorizare a reţelelor IP (routere, switchuri). Pe plan mondial, clienţii 
acestei companii sunt nume consacrate în domeniul comunicaţiilor şi reţelisticii din SUA, 
Europa de Vest şi Japonia: Cisco Systems, Juniper Networks, Alcatel-Lucent, Intel, 
Motorola, Panasonic, Microsoft, Google, s.a. Compania, înfiinţată în Statele Unite în anul 
1997, activează pe piaţa din România din 2004 şi are în prezent aproximativ 400 de 
angajati, iar la nivel mondial peste 1.300 angajaţi şi 2.500 de clienţi. 

IXIA România, este cel mai mare centru de R&D al companiei şi se ocupă  
inclusiv de produsele principale ale companiei, IxLoad şi IxNetwork, produse ce permit 
(printre altele) testarea tehnologiilor Voice over IP, 3G, 4G, VoLTE. De exemplu, 
produsul IxVoice poate să simuleze mii de apeluri simultane spre o centrală telefonică, în 
aşa fel încât, dacă ceva nu merge conform aşteptărilor, inginerii de testare şi dezvoltare să 
diagnosticheze şi să remedieze problema astfel pusă în evidenţă. 

IXIA România este mediul de lucru ideal pentru dezvoltatorii software pasionaţi, 
care doresc să lucreze cu tehnologii de ultimă generaţie şi care vor să înveţe cât mai multe 
lucruri noi într-un mediu dinamic şi competitiv. 

 


