Alexandru Cristea, primarul interimar al Municipiului Onești

Ieri, 22 iunie 2015, Consiliul Local al Municipiului Onești a ales noul primar
interimar, în persoana domnului Alexandru Cristea.
Alexandru Cristea este un tânăr care, în pofida studiilor și experienței acumulate, a
ales să rămână în Onești, să nu-și părăsească familia și orașul în favoarea capitalei sau a
altor orașe universitare, așa cum este cazul celor mai mulți tineri capabili din Onești.
Studii: Absolvent al Colegiului National Grigore Moisil, Onești, apoi al Facultății de
Științe Economice, Universitatea Bacău – economist, al unui Program de Master în cadrul Școlii
Naționale de Studii Politice și Administrative, București - specializare în Comunicare
Organizațională și Resurse Umane, manager de proiect, manager financiar și trainer acreditat.
Experiența: Încă din vremea liceului, Alexandru și-a deschis prima afacere în domeniul
publicității, urmând ca în 2008 să o vândă unui concurent local. Din anul 2008 a fost
administratorul unei societăți comerciale care prestează servicii de consultanță în atragerea de
fonduri europene. A fost consultant pentru primul SRL-Debutant înființat în România și a reușit
să atragă fonduri nerambursabile pentru societăți comerciale din Onești și nu numai.
În anul 2005, la vârsta de doar 17 ani, începe să buna bazele unui proiect care s-a
materializat în timp prin Asociația de Tineret Onestin. Această organizație a devenit cea mai
activă organizație non-guvernamentală din Onești și a implicat peste 700 de tineri din Onești în
proiecte educative, sociale și culturale, în cei 10 ani de activitate.
La vârsta de 20 de ani, Alexandru Cristea, devenit între timp Președintele Asociației de
Tineret ONESTIN, semnează primul contract de finanțare cu Comisia Europeană pentru un
proiect de tineret. Urmează alte proiecte cu finanțare europeană implementate în Onești, iar în
2010, unul dintre aceste proiecte primește recunoașterea Comisiei Europene și este premiat la
Bruxelles de către Comisarul European pentru Cultură, Educație și Tineret, ca fiind ,,cel mai
bun proiect de tineret" din România, în perioada de finanțare 2007-2013.
În afara proiectelor implementate în România, Alexandru a reprezentat ONESTIN în
numeroase parteneriate internaționale, în Europa și Asia (acestea sunt vacanțele prezentate de
unii ziariști, la care tinerii ce nu se implică nici nu pot visa) și a realizat legături de parteneriat cu
zeci de organizații de pe continentele anterior menționate. Experiența în astfel de activități
culminează cu încheierea mandatului de președinte, în anul 2012, în anul 2012 fiind declarat
voluntarul anului în județul Bacău și nominalizat la Gala Societății Civile de la nivel național.
În 2012, la aproape 24 de ani, Alexandru Cristea este ales consilier local în Onești, unde
se face remarcat în legislativul oneștean prin promovarea Legii 350, care sprijină activitățile
sociale, de caritate, educaționale, de tineret și sportive din municipiul Onești.

În 2014, în urma participării la un program de antreprenoriat (EMPRETEC), Alexandru
este selectat ca facilitator/formator, într-o echipă din care fac parte profesori universitari, traineri
și oameni de afaceri, pentru livrarea celui mai complex program internațional de dezvoltare
antreprenorială și relaționare în business, dezvoltat de Universitatea Harvard Business School și
implementat de Națiunile Unite.
Acum, ajuns la vârsta de 27 de ani, ales viceprimar cu atribuțiuni de primar interimar
al municipiului Onești, cu siguranță va merge pe același drum, indiferent de sceptici, critici și
de cei ce cred că tinerețea nu poate face casă bună cu profesionalismul, iar cea mai bună
confirmare a probității sale morale și a calității profesionale este dată de mărturiile
colaboratorilor și partenerilor externi din ultimii ani.

