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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 derulează 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. 

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  

Numărul de locuri în program/aplicanți
În total, în 2012 pentru proiect au aplicat 123 de persoane, dintre care 42 au fost invitați să 
participe la interviurile finale. 
Procesul de selecție s-a desfășurat pe baza unei grile de punctaje, în baza criteriilor de selecție 
stabilite anterior demarării proiectului de către echipa de proiect a Mișcării Arădene. 
În procesul de selecție au fost implicați activ membrii promoției I a Academiei Arădene de Lideri. 

Numărul de candidați permanenți admiși  în program este de 20 de participanți. 
În afară de aceștia în program vor exista încă 5 candidați care vor primi vouchere de acces la 5 
cursuri din cadrul programului, la alegere.  
Lista candidaților permanenți admiși în program se găsește în documentul atașat. 

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 2012

29 septembrie 2012 – 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 2012 
Modulul 2 de curs  -  Dezvoltarea abilităţilor de leadership - partea 1
Activități: Take the lead!

 Noiembrie 2012
Modul 3 de curs - Dezvoltarea abilităţilor de leadership – partea 2
Activități: lecturi obligatorii; cerc de lectura/debate

 Decembrie 2012
Modul 4 de curs – „Arad, dragostea mea” - varianta pentru adulți



Activități: Aradul meu – descoperirile mele cu privire la Arad
 Ianuarie 2013 

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

 Februarie 2013
Modul 6 de curs - Inteligenţa emoţională
Activități: Me and my emotions!

 Martie 2013
Modul 7 de curs - Public speaking
Activități: My 1st public speach

 Aprilie 2013
Modul 8 de curs - Planificare strategică
Activități: primii pași în creionarea „Contractului meu cu Aradul”

 Mai 2013
Modul 9 de curs - Istoria Aradului
Activitâți: lecturi obligatorii; cerc de lectura; debate

 Iunie 2013
Modul 10 de curs - Managementul proiectelor
Activități: Proiectul meu pentru Arad

 Iulie 2013
Modulul 11 de curs - Sensul și rolul administrației publice locale
Activități: Să intrăm în contact cu administrația publică din Arad!

 August 2013
vacanță
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
 Multimedia

Parteneri ai proiectului: Ascent Group, BNB, Coca Cola Hellenic, Direcția Județeană de Tineret 
și Sport Arad. 
Parteneri media: News-AR, Vestic, Baricada TV, InfoTV, West TV,  Arad Culture. 
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LISTA CANDIDAȚILOR ADMIȘI ÎN ACADEMIA ARĂDEANĂ DE LIDERI
Ediția 2012 - 2015

1. Amalia Aslău
2. Ramona Babiuc
3. Cristina Bordoiu
4. Cornel Brădean
5. Mihaela Carțiș
6. Vlad Crișan
7. Mario Daniel Csipai - Bozbici
8. Agnieszka Doyniak
9. Cătălin Galben
10. Ioana Muscă
11.Brigitte Neagu
12.Vlad Obreja
13. Ioana Reghiș
14.Albert Reich
15.George Scrob
16.Nausica Sîrb
17.Antonela Smocov
18.Ovidiu Țărean
19.Cosmin Țibulcă
20.Kristian Ivan Varjasi


