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Academia Arădeană de Lideri - ediția 3

“Şcoala care va pregăti noua elită a Aradului”

În 2011 Mișcarea Arădenă a lansat unul din cele mai importante proiecte ale sale, 
Academia Arădeană de Lideri. Proiectul se derulează în prezent cu rezultate excelente, 
iar în această lună vom deschide deja aplicațiile pentru cea de a 3-a ediție. 

Ce este Academia Arădeană de Lideri?
Academia Arădeană de Lideri este un proiect al Mișcării Arădene, sub forma unei Şcoli de 
Talente, ce se derulează pentru fiecare promoție pe perioada a 2 ani și jumătate.
Programul constă în module de curs lunare respectiv activităţi complementare şi 
sesiuni de practică.

Programul oferă know-how pe teme de administraţie, legislaţie, management şi organizare 
și contribuie la dezvoltarea unor abilităţi de leadership şi comunicare. 

Programul se adresează tuturor tinerilor arădeni care sunt interesaţi să devină vârfuri în 
domenii ca administraţie, politică, jurnalistică, educaţie, dar nu numai. 

Ce ne propunem?
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 este asemănător unui program profesionist de MBA, cu 2 diferenţe majore:

• Este gratuit, acesta fiind cadoul nostru, al Mişcării Arădene pentru Arad
• Abordează inclusiv teme de interes local  

Programul va consta în module de curs lunare (descriem mai jos o parte din teme, 
orientativ), respectiv activităţi complementare şi sesiuni de practică.

Pașii și calendarul proiectului în 2013
• 1 septembrie - 30 septembrie - promovarea proiectului și finalizarea curriculei; 

publicarea procedurii de aplicare
• 1 octombrie 2013: deschiderea programului de aplicații; publicarea pe site-ul 

Mișcării Arădene a formularelor de aplicare
• 1 octombrie – 30 noiembrie: colectarea aplicațiilor
• 1 decembrie – 15 decembrie - evaluarea aplicațiilor
• 16 decembrie  – 10 februarie – organizarea interviurilor cu participanții selectați în 

urma evaluării aplicațiilor
• 11 februarie - 20 februarie – evaluare finală a aplicațiilor; luarea deciziilor cu privire 

la acceptarea în program
• 21 februarie - anunțarea rezultatelor și a programului
• 1 martie - începerea cursurilor 



Numărul de locuri în program.
Numărul de locuri în program este limitat la maxim 20 de participanți. În afară de cei 20 
de participanți permanenți în program vor exista încă 5 persoane care vor primi acces 
parțial la anumite faze ale proiectului (vouchere de perticipare la anumite cursuri). 

Board of Advisors
Programul este supervizat de un Board of Advisors format din personalități la nivel local și 
internațional. 
Președintele Board of Advisors este dl. Seth Cropsey, apreciat expert american în 
politică, diplomație, securitate internațională și media (Director de Politici al Vocii Americii, 
subsecretar de stat pe probleme militare în Guvernările Ronald Reagan și George W. 
Bush, director al International Broadcasting Bureau, senior member al Hundson Institute, 
autor a numeroase publicații pe teme de diplomație și politici militare și consilier pe 
probleme de strategie al ex-candidatului republican la Președenția Americii–Mitt Romney).

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.   

Exemple de cursuri incluse în program:
• Dezvoltare personală
• Dezvoltarea abilităţilor de comunicare
• Public speaking
• Comunicarea cu presa
• Comunicare publică și relații publice
• Dezvoltarea abilităţilor de leadership
• Planificare strategică
• Managementul proiectelor
• Managementul timpului
• Managamentul schimbării
• Tehnici de negociere
• Formarea echipelor
• Managementul resurselor umane
• Tehnici de vânzări
• Inteligenţa emoţională
• Finanţe publice 
• Bazele fiscalităţii 
• Sensul și rolul administrației publice locale
• Construirea şi administrarea bugetelor
• Optimizarea muncii de birou cu ajutorul computerului
• Multimedia
• Bazele legislaţiei administraţiei publice locale
• Administraţie publică europeană
• Istoria Aradului
• Artă şi cultură arădeană
• Arhitectură arădeană
• Valori ale Aradului



Exemple de alte activităţi cuprinse în curriculă: 
• Arad, dragostea mea – varianta pentru adulţi
• Elemente de cultură generală, lectură

Exemple de activităţi practice:
• Participare la diferite activităţi din cadrul Mişcării Arădene
• Participare/organizare de conferinţe de presă
• Participare/organizare de proiecte
• Participare la diferite alte proiecte/conferințe/cursuri, cu sprijinul Mișcării Arădene

Finalitate
La finalul programului participanţii vor susţine un examen final, constând într-o lucrare de 
dizertaţie, care va constitui „Contractul lor cu Aradul”, pe o temă/domeniu ales de ei, 
lucrare constând în același timp într-un proiect practic și aplicabil în comunitate. 

Ce aduce nou cea de a doua ediție?
 Noi speakeri de talie națională și internațională vor veni să susțină cursuri la Arad în 

cadrul proiectului. 
 Participanții la primele 2 promoții ale proiectului vor fi implicați în formarea celei de 

a 3-a generații, ca tutori
 Mai multe aplicații practice și proiecte concrete în care participanții vor fi implicați 

Parteneri ai proiectului
Ascent Group, Coca Cola Hellenic, Direcția Județeană de Tineret și Sport Arad. Parteneri 
media: Vestic, Baricada TV, West TV, News-AR, Arad Culture. 

Arad, 1 octombrie 2013


