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JCI TOYP România (Ten Outstanding Young Persons of the World) 

FORMULAR DE NOMINALIZARE 

 

 

Partea 1: Informații generale 

Nominalizat de către: Elena Dumitru 
E-mail propunător: elenadumitru2287@gmail.com 
Categorie: Autodepășire 
Nume și prenume candidat: Radu Alexandru Tache 
Dată naștere candidat: 27.07.1987 
Ocupație sau profesie candidat: Analist business-documentare/Inginer 
Județ domiciliu candidat: Vâlcea 
 

Partea a 2-a: Informații despre carieră 

Vă rugăm să furnizați informații despre istoricul educațional al solicitantului dvs. Vă rugăm să includeți educația 
universitară, experiențe educaționale în afara unei școli sau a unui cadru universitar, cercetare educațională, 
proiecte educaționale și orice alte informații relevante referitoare la educație. 

Alex a urmat școala primară și gimnazială la Școala Anton Pann din Râmnicu Vâlcea (promoția1994-2002), 
după care a urmat cursurile Colegiului Tehnic Energetic din Râmnicu Vâlcea (promoția 2002-2005) și, în clasa a XII-
a, s-a transferat la Colegiul Tehnic Forestier (2006). 

A urmat apoi Universitatea din Pitești, Facultatea de Mecanică și Tehnologie, secția Ingineria 
Transporturilor (promoția 2006–2011). A fost  voluntar în proiectul PAL-Tin al Asociației Master FORUM București, 
proiect ce își propunea implicarea tinerilor în administrația locală prin înființarea de Consilii Locale ale Tinerilor. A 
ocupat funcția de viceprimar și a dezvoltat proiecte sociale și pentru tineri/adolescenți.  

Tot prin intermediul acestor proiecte a participat la următoarele cursuri: Curs de instruire pentru 
dezvoltarea carierei, Cursul Relația ONG-Mass Media. 

Este formator autorizat și Pirotehnician autorizat la Institutul Național Cercetare-Dezvoltare pentru 
Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă. 
Vă rugăm să furnizați o listă a oricăror lucrări publicate scrise, compuse sau coordonate de solicitantul dvs. 
Informațiile din această secțiune vor include orice materiale publicate și revizuite de colegi, inclusiv cărți, studii 
științifice și publicații de cercetare, articole sau alte lucrări scrise. 

Alex pregătește lansarea unei cărți autobiografice și își propune sa facă asta până la finalul anului 2021. Își 
dorește, pe această cale, să inspire oamenii și să țină discursuri motivaționale pentru a ajuta oamenii care trec prin 
anumite dificultăți ale vieții. El consideră că societatea ne impune un anumit stil și că uităm de lucrurile cu adevărat 
importante din viață: „Ne lansăm într-o cursă a materialismului uitând că suntem trecători și putem pleca oricând 
din această lume.”. 
Pentru a vă înțelege mai bine candidatul, este important să le prezentați cronologia carierei. Vă rugăm să 
furnizați informații despre contextul candidatului dvs., despre ceea ce au realizat pe parcursul carierei, despre 
interesele și implicarea lor în domeniul ales și o scurtă prezentare generală a CV-ului lor. 
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Alex a început să muncească de la 18 ani și a organizat sute de evenimente în cluburi. Cel mai mare 
eveniment creat se numește “Conflictul Liceelor” și este organizat anual, ajungând la sezonul cu numărul 12. 
Evenimentul este cel mai important concurs de dans din Oltenia pentru liceeni și este marcă înregistrată. Implică 
anual peste 100 de dansatori și 6000 de participanți, oferind premii de 5000 euro/sezon. 

Din 2012 este antreprenor și a incercat, de-a lungul timpului, mici afaceri în diverse domenii: servicii 
dezinfecție/dezinsecție/deratizare, servicii pirotehnice (artificii de interior/exterior) pentru evenimente, comerț cu 
produse din carne, comerț cu mașini. Este, de asemenea, pasionat de fotografie și, în prezent, administrează un 
studio foto-video. 

Din august 2015, timp de trei ani, a lucrat în cadrul unui hotel de recuperare și tratament balnear în 
Stațiunea balneoclimaterică Bala din județul Mehedinți. În mandatul avut a ridicat clasificarea Hotelului Ceres de 
la două la trei stele prin renovarea celor 104 camere, anveloparea lui și efectuarea de reparațiile atât de necesare 
deoarece de la construirea lui, din 1974, nu s-au efectuat reparații/modernizări capitale până la acel moment. 

Din ianuarie 2019 până în prezent lucrează în cadrul Ministerului Fondurilor Europene pe funcția de Analist 
business-documentare, ocupându-se de identificarea nevoilor de programare și crearea manualelor de utilizare 
pentru aplicațiile informatice ale instituției. 
Această rubrică vă oferă posibilitatea de a împărtăși mai multe informații cu privire la orice realizări sau premii 
pe care candidatul dvs. le-a realizat sau le-a primit pe parcursul carierei lor. Câștigarea unui premiu, lansarea 
propriei afaceri sau influențarea pozitivă a vieții altora într-un mod major sunt doar câteva exemple de 
evenimente de impact care ar constitui o realizare sau un premiu. 

În septembrie 2007, la vârsta de 20 ani, Alex a fost diagnosticat cu osteosarcom parosteal femur stâng 
(cancer osos). Acest tip de diagnostic oferă o speranță de viață, în medie, de 5 ani. 

A suferit șase intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea recidivelor locale ale bolii, dar și patru operații 
pentru rezecția metastazelor pulmonare. 

În 2015 a efectuat o intervenție pentru amputarea piciorului stâng, dar boala este in continuă progresie și, 
din 2018, atunci când a descoperit ultimele metastaze pulmonare, a incercat să le trateze prin diverse tratamente 
experimentale. 

În octombrie 2020 și-a pierdut vederea cu ochiul drept din cauza unei tumori ce i-a crescut în ochi. 
Cu toate acestea, se încăpățânează să nu moară, așa cum spune și el, și își dorește să finalizeze proiectele 

începute și să se bucure de ele. 
Chiar și așa, în 2016, a înființat Fundația “Alex Tache” și a început proiectul vieții sale. Casa NEST este locul 

unde își dorește să ia în plasament 12 copii abandonați (atât cât îi perminte legea pentru a-i putea crește în stil 
familial). Proiectul a fost estimat de arhitecți și constructori la 500 000 euro și este în curs de implementare. Deși a 
pornit timid în realizarea lui, având doar 20 000 euro în cont și o speranță de viață nu foarte mare, în prezent casa 
este construită la roșu. A investit în jur de 230 000 euro din sponsorizări și își propune finalizarea ei în acest an. 
După cum mărturisește el însuși: “La Casa NEST nu ne dorim doar să hrănim și să creștem copiii, ci vrem să dărâmăm 
preconcepții, să dăm exemple și să motivăm oamenii să traiască din plin.”. 
Vă rugăm să furnizați orice linkuri către platforme de socializare, site-uri web sau publicații care evidențiază 
candidatul dvs. 

● www.facebook.com/alexandrutache; 
● www.instagram.com/alextache27/; 
● www.fundatiaalextache.ro; 
● www.youtube.com/channel/UC1zC5yhBqYfPnxAkqS-y43w; 
● www.instagram.com/fundatiaalextache/; 
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● https://adevarul.ro/news/societate/povestea-tanarului-bolnav-cancer-construieste-casa-copiii-
abandonati-vreau-proiectul-casa-nest-dea-sens-vietii-mele-1_608ea0fb5163ec42719f2fd5/index.html; 

● https://adevarul.ro/news/societate/reportaj-video-cuibul-copiilor-abandonati-tanar-bolnav-cancer-
construieste-casa-16-orfani-sa-i-creasca-alaturi-familia-sa-1_5cfe515c892c0bb0c6369f57/index.html; 

● https://elitaromaniei.ro/nest-casa-pe-care-alex-tache-le-o-pregateste-orfanilor-pentru-educare-in-stil-
familial/; 

● https://youtu.be/6dfVQxIQqfA; 
● https://youtu.be/dm6pE5BGJAw; 
● https://youtu.be/AyX90QaUrbo;  
● https://youtu.be/iA5Aj3D2TXo;  

Partea a 3-a: Recomandarea propunătorului 

Vă rugăm să explicați modul în care candidatul trăiește credința JCI „Lucrul în folosul umanităţii este cea mai 
nobilă formă de a munci”. 

Crede în expresia “Salvează un om și vei salva lumea”, tocmai din acest motiv își trăiește viața făcând lucruri 
și pentru alții. Obișnuiește să spună că “Viața nu este doar despre noi, ci și despre realizările noastre pentru ceilalți. 
Mă implic în proiecte sociale și își dorește mai mult decât orice ca oamenii să prețuiască viața așa cum o prețuiesc 
eu.”. 
Care calități fac din această persoană cel mai bun candidat pentru a deveni candidat la TOYP? De ce credeți că 
este unul dintre cei zece tineri remarcabili ai lumii? 

Alex, în ciuda faptului că de 14 ani are constant probleme de sănătate care îl aduc des pe marginea 
prăpastiei, continuă să își trăiască viața cu bucurie, optimism și făcând lucruri pentru semenii noștri. 

Iubește oamenii și crede că depinde doar de noi viitorul pe care îl clădim pentru generațiile viitoare: 
„Tocmai din acest considerent eu imi fac portia de bine cu care ma consider dator fata de ei.”. 

Alex este un exemplu outstanding de autodepășire atât pentru noi, cei de vârsta lui, cât și pentru generațiile 
ce vor urma. 
 


