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“Şcoala care va pregăti noua elită a Aradului” 
 

 
Motiva Ńie 
Aradul este dominat de foarte mult diletantism, în toate domeniile de activitate. ToŃi se 
pricep la toate, dar nimeni nu se pricepe la nimic. Nivelul şi standardele de calitate au 
scăzut foarte mult, în toate domeniile.  
 
Considerăm că nu vom putea schimba cu adevărat ceva în acest oraş, şi nu vom putea 
construi durabil, dacă nu vom forma o nouă generaŃie de elite, asemeni celor care au adus 
în trecut Aradul în centrul culturii, politicii sau economiei româneşti.  
 
 
Ce ne propunem? 
Prin acest proiect ne propunem să formăm o nouă generaŃie de lideri în Arad, asemeni 
generaŃiei de la 1848 în România sau generaŃiei 1900 în Arad (Belle Epoque). 
Este cel mai îndr ăzneŃ şi de anvergur ă proiect lansat pân ă acum de Mi şcarea 
Arădeană, dar suntem convinşi că el va avea efecte puternice în tot ceea ce va însemna 
crearea unei noi elite arădene. 
 
 
În ce const ă proiectul? 
Proiectul constă într-o serie de cursuri, workshop-uri şi programe de practică, sub forma 
unei Şcoli de Talente, ce se va derula pe perioada a 3 ani , pe 3 nivele (cicluri). 
 
Programul va oferi know-how pe teme de administraŃie, legislaŃie, management şi 
organizare, dar mai ales va contribui la dezvoltarea unor abilităŃi de leadership şi 
comunicare.  
 
Programul se adresează tuturor tinerilor arădeni care sunt interesaŃi să devină vârfuri în 
domenii ca administraŃie, politică, jurnalistică, educaŃie, dar nu numai.  
 
În fapt, programul va fi foarte asemănător unui program profesionist de MBA, cu 2 
diferenŃe majore: 

• Va fi gratuit , acesta fiind cadoul nostru, al Mişcării Arădene pentru Arad 
• Va aborda inclusiv teme de interes local   

 
 
Paşii proiectului  
Programul va demara în primăvara lui 2011. În prealabil se vor centraliza aplicaŃiile de 
înscriere şi se va face o selecŃie a participanŃilor acceptaŃi în program, în baza unor criterii 
pe care le vom anunŃa în perioada următoare. Numărul de locuri în program este 
limitat.  



 
Programul va consta în module de curs lunare  (descriem mai jos o parte din teme, 
orientativ), respectiv activit ăŃi complementare  şi sesiuni de practic ă. 
 
Formatorii vor fi profesionişti în domeniile abordate, profesori, formatori abilitaŃi sau 
specialişti în diferite domenii de activitate cuprinse în curriculă.    
 
Exemple de cursuri incluse în program: 

• Dezvoltare personală 
• Dezvoltarea abilităŃilor de comunicare 
• Public speaking 
• Comunicarea cu presa 
• Dezvoltarea abilităŃilor de leadership 
• Planificare strategică 
• Managementul proiectelor 
• Managementul timpului 
• Managamentul schimbării 
• Tehnici de negociere 
• Formarea echipelor 
• InteligenŃa emoŃională 
• FinanŃe publice  
• Bazele fiscalităŃii  
• Construirea şi administrarea bugetelor 
• Optimizarea muncii de birou cu ajutorul computerului 
• Bazele legislaŃiei administraŃiei publice locale 
• AdministraŃie publică europeană 
• Istoria Aradului 
• Artă şi cultură arădeană 
• Arhitectură arădeană 
• Valori ale Aradului 

 
 
Exemple de alte activităŃi cuprinse în curricula:  

• Arad, dragostea mea – varianta pentru adulŃi 
• Elemente de cultură generală, lectură 

 
 
Exemple de activităŃi practice: 

• Participare la diferite activităŃi din cadrul Mişcării Arădene 
• Participare/organizare de conferinŃe de presă 
• Participare/organizare de proiecte 

 
La finalul programului participanŃii vor susŃine un examen final, constând într-o lucrare de 
dizerta Ńie, care va constitui „Contractul lor cu Aradul”, pe o temă/domeniu ales de ei. 
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