
 

 

 

Griro vrea să-şi trimită angajaŃii la MBA pe bani europeni 

 

Producătorul de utilaje pentru industria chimică Griro, deŃinut de omul de 

afaceri iordanian Fathi Taher şi de Nicolae Badea, preşedintele clubului de 

fotbal Dinamo, care are în prezent 560 de angajaŃi, intenŃionează să îşi trimită o 

parte din salariaŃi la programe de MBA, care ar putea fi finanŃate şi din fondurile 

europene pentru resurse umane.  

"Deocamdată, în 2010 vom plăti din fonduri proprii cel puŃin patru 

programe de MBA pe care le vom oferi angajaŃilor tineri, cu potenŃial, din zona 

comericală şi zona de producŃie a uzinei", susŃine Radu Bălan, directorul 

general al Griro. 

Compania şi-a bugetat 50.000 de euro pentru investiŃiile în resurse 

umane de anul viitor, iar 15.000 de euro vor fi folosiŃi pentru plata unor module 

la programe de MBA pentru angajaŃi. Cursurile urmează să se desfăşoare, cel 

mai probabil, în cadrul şcolii de afaceri britanice Open University Business 

School (OUBS), care oferă în România un MBA în parteneriat cu CODECS. Un 

program de MBA în cadrul OUBS costă aproximativ 15.000 de euro, în timp ce 

un singur modul costă câteva mii de euro.  

"Dacă vom reuşi să obŃinem aprobare pentru un proiect finanŃat din 

fonduri structurale în 2010, cu siguranŃă că vor merge mai mulŃi, cam 10 - 15 

angajaŃi cu vârste între 25 şi 35 de ani, la un program de MBA. Cert este că 

anul viitor vor începe programul un număr cuprins între patru şi şapte angajaŃi, 

care vor urma unul sau două module finanŃate de companie", precizează Ştefan 

Glod, directorul departamentelor de organizare, resurse umane şi administrativ 

din cadrul Griro. 



 

 

Compania Griro, care a încheiat anul trecut afaceri în valoare de 20,6 

mil. euro, estimează o creştere a afacerilor din acest an până la 20,7 mil. euro.  

"Creşterea este de aproximativ 13% în lei. În ultimii trei ani, am investit 

opt milioane de euro în echipamente, în renovări de birouri, în achiziŃia unor 

softuri specializate de proiectare şi în formare profesională. Pentru 2010 

intenŃionăm să investim un milion de euro în echipamente tehnologice şi 

instalaŃii", mai spune Bălan. Până la sfârşitul anului, compania estimează un 

profit de peste 760.000 de euro. 

Griro a finalizat un program pentru formarea a 89 de angajaŃi din poziŃii 

de management şi de execuŃie finanŃat din fonduri Phare, cu o valoare totală de 

70.100 de euro, proiect realizat în parteneriat cu CODECS. 

"În paralel, 91 de angajaŃi au participat la alte programe de dezvoltare şi 

cursuri de specializare, finanŃate din fonduri proprii, care au avut o valoare 

totală de 25.000 de euro", explică Bălan. Şi în 2008 compania a derulat un 

program de dezvoltare organizaŃională adresat unui număr de 110 angajaŃi în 

valoare de 31.000 de euro. 
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