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Ce este Academia Arădeană de Lideri? 

Academia Arădeană de Lideri este un proiect al Mișcării Arădene, sub forma unei Şcoli de 
Talente, ce se va derula pe perioada a 2 ani și jumătate. 

 
Programul va consta în module de curs lunare respectiv activităţi complementare şi 
sesiuni de practică . 
 

Academia va oferi know-how pe teme de administraţie, legislaţie, management şi 
organizare și va contribui la dezvoltarea unor abilităţi de leadership şi comunicare.  
 

Prin acest proiect ne propunem să formăm o nouă generaţie de lideri în Arad, asemeni 
generaţiei de la 1900 în Arad (supranumită generația „Belle Epoque”), deoarece în prezent 

Aradul este dominat de multă  mediocritate și diletantism, în toate domeniile de activitate.  
 

Caracteristicile proiectului  

Programul va fi asemănător unui program profesionist de MBA, cu 2 diferenţe majore:  
 Va fi gratuit, acesta fiind cadoul nostru, al Mişcării Arădene pentru Arad  

 Va aborda inclusiv teme de interes local   
 

Numărul de locuri în program/aplicanți 
În total pentru proiect au aplicat 146 de persoane, dintre care 79 au fost invitați să 

participe la interviurile finale.  
 
Procesul de selecție s-a desfășurat pe baza unei grile de punctaje, conformă cu criteriile 

de selecție stabilite anterior demarării proiectului de către echipa de proiect a Mișcării 
Arădene.  
 
Numărul de candidați permanenți admiși  în program este de 20 de participanți.  
În afară de aceștia în program vor exista încă 4 candidați care vor primi vouchere de 

acces la 5 cursuri din cadrul programului, la alegere.   
 
Lista tuturor candidaților admiși în program se găsește mai jos.  
 
Formatorii 

Formatorii din cadrul programului sunt profesionişti de marcă în domeniile abordate, 
experți la nivel local sau internațional, profesori, formatori abilitaţi sau specialişti în diferite 
domenii de activitate cuprinse în curriculă, manageri ai unor companii multinaționale.    

 
Programul cursurilor/activităților:  

Septembrie 2011  

17 septembrie 2011 – lansarea programului; comunicarea regulilor proiectului; definirea 

obiectivelor și așteptărilor de la program; crearea grupurilor de lucru  



Modulul 1 de curs - Dezvoltare personală  
Activități: lecturi obligatorii  
 

Octombrie 2011  

Modulul 2 de curs  -  Dezvoltarea abilităţilor de leadership - partea 1 

Activități: Take the lead! 
 
Noiembrie 2011 

Modul 3 de curs - Dezvoltarea abilităţilor de leadership – partea 2 
Activități: lecturi obligatorii; cerc de lectura/debate 

 
Decembrie 2011 

Modul 4 de curs – „Arad, dragostea mea” - varianta pentru adulți  

Activități: Aradul meu – descoperirile mele cu privire la Arad 
 

Ianuarie 2012  

Modul 5 de curs - Dezvoltarea abilităţilor de comunicare  
Activități: lecturi obligatorii; cerc de lectura/debate 

 
Februarie 2012 

Modul 6 de curs - Inteligenţa emoţională  
Activități: Me and my emotions!  
 
Martie 2012  

Modul 7 de curs - Public speaking 

Activități: My 1st public speach 
 
Aprilie 2012 

Modul 8 de curs - Planificare strategică  
Activități: primii pași în creionarea „Contractului meu cu Aradul”  

 
Mai 2012  

Modul 9 de curs - Istoria Aradului  

Activitâți: lecturi obligatorii; cerc de lectura; debate  
 
Iunie 2012 

Modul 10 de curs - Managementul proiectelor 
Activități: Proiectul meu pentru Arad 

 
Iulie 2012 

Modulul 11 de curs - Sensul și rolul administrației publice locale  
Activități: Să intrăm în contact cu administrația publică din Arad!  
 
August 2012 

Modulul 12 de curs - Managementul resurselor umane 

Activități: lecturi obligatorii; cerc de lectura; debate  
Să ne construim și să ne motivăm echipa  
 
Alte teme cuprinse în curriculă  

 Comunicarea cu presa 

 Managementul timpului  
 Managamentul schimbării 



 Formarea echipelor 
 Tehnici de negociere 
 Tehnici de vânzări  

 Finanţe publice  
 Bazele fiscalităţii  

 Construirea şi administrarea bugetelor 
 Optimizarea muncii de birou cu ajutorul computerului  
 Bazele legislaţiei administraţiei publice locale 

 Administraţie publică europeană  
 Artă şi cultură arădeană  

 Arhitectură arădeană  
 Valori ale Aradului  

 

 
Parteneri ai proiectului: Ascent Group, Coca Cola Hellenic, Direcția Județeană de 

Tineret și Sport Arad. Parteneri media: Vestic, Baricada TV, News-AR, Arad Culture.  
 

Arad, 5 septembrie 2011 
 



 
 
 

 
LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN ACADEMIA ARĂDEANĂ DE LIDERI 

 
1. Maria-Iulia Balaj 

2. Eugen Bandean 
3. Lucia Cornelia Bibart 
4. Emanuel-Matei Cotuna 

5. Cozma Lucian George 
6. Emanuel Flueras 

7. Ioan-Mihai Gale 
8. Adrian-Gheorghe Halas 
9. Norbert Ionas 

10. Laura-Anca Opret 
11. Cristina Paraschivu 

12. Florina Pasculescu 
13. Cristina Pop 
14. Mihaela Livia Popa 

15. Adrian Rotar 
16. Florica Sarca 
17. Brigitta Andrea Saszet 

18. Adrian Seres 
19. Loredana Tanase 

20. Marius Tatariu 
 
 

 
 

LISTA CANDIDAȚILOR CARE AU PRIMIT VOUCHERE DE PARTICIPARE 
ÎN CADRUL ACADEMIEI ARĂDENE DE LIDERI 

 
1. Dor Marian 
2. Nicolae Merce 

3. Silviu-Sebastian Popa 
4. Elena - Marina Spiridon 

 


