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Programul meu politic coincide cu principiile PLUS – Diaspora, 

 

❖ Tratament Egal
  

❖ Prosperitate conectată
  

❖ Liberă circulatie
  

❖ Guvernare Justa
  

❖ Educatie oriunde
  

❖ Sprijin reciproc
  

❖ Fără abandon
 

 

motiv pentru care va voi scrie mai mult despre mine. 

 
 

 

E firesc sa sti cateva informatii despre un coleg inainte de a-i incredinta votul tau. In acest 

sens iata in continuare citeva date despre mine. 
 
De formatie sunt inginer SIM. Imediat dupa facultate am lucrat in Asigurari si mai 

tarziu in sistemul bancar. Am inceput cu vanzarile directe apoi am coordonat echipe 

locale (5-12 persoane) si judetene (peste 50) ca mai apoi sa devin Director Regional 

al unei divizii din sistemul bancar (peste 150 de persoane in subordine). 
 
Nu am avut prea multe posibilitati ca inginer in acea perioada pentru ca industria 

romaneasca disparea sub guvernul Adrian Năstase, citez: 
 
“Executivul își angajează răspunderea în fața Parlamentului: guvernul va privatiza 

totul în ritm accelerat. Printre angajamente se află şi vânzarea fabricilor păguboase, cu 

prețul simbolic de un euro.” 
 
Dupa criza din sistemul bancar din 2010 am venit in Germania si am inceput sa lucrez ca 

Inginer Proiectant si mai apoi Projekt Manager gestionand proiecte pentru firme precum 

KUKA, BMW, VW, Daimler sau Otis, Schindler, Kone. 
 
Am avut mai multe contracte in management, ceea ce mi-a adus o mare experienta in 

lucrul cu colective umane. Prin natura angajamentului meu am putut face permanent 

comparatie intre Romania si Germania. 
 
Bazat pe aceasta si pe convingerea ca putem duce acasa experienta de aici, am hotarit sa 

intru in politica. 
 



Initial inregistrat la RO+ am fost preluat de la inceput in partidul PLUS unde m-am implicat 

in formarea, dezvoltarea si coordonarea GIL Augsburg ulterior am sustinut webinariile 

Zoom pentru Recrutare pe Diaspora D2 

 

Aici, impreuna cu colegii din D2, am organizat evenimente de popularizare a partidului 

PLUS, si am participat activ in strada, la stringerea de semnaturi pentru Alianta USR-

PLUS in Augsburg si Munchen. Am organizat cu success alegerile din Augsburg atat la 

Europarlamentare cat si la Prezidentiale. 

 

Actualmente fac Parte din Conducerea Filialei Diaspora 2 si coordonez Oraganizarea in 

Filiala. 

 

Particip active la solutionarea problemelor Filialei si la dezvoltarea ei intr-un ritm cat mai 

organizat. 

de curand am inceput proiectul “Start Up CL” program destinat extinderii si organizarii 

activitatii in filiala D2. 
 
 

Poate ca ar fi multe de spus despre ce anume ma recomanda pentru aceasta candidatura, dar 

mai bine fac o prezentare in rezumat a persoanei mele, si va las sa decideti singuri cine sunt eu: 
 

Sunt roman, crestin, European atata timp cit nu incearca sa schimbe traditiile poporului roman 
 

Conflictele le tratez cu rabdare pentru ca oricine are dreptul sa nu fii de acord cu mine. 
 

Imi urmaresc cu incapatinare telul propus pana la final. 
 

Am fost crescut in respect pentru sine si pentru semenii mei. Admir oameni demni si integri. 
 

Sunt un fericit sot si tatic a doi copii minunati. pentru ei vreau o Romanie Respectabila. 
 

Daca doriti, cautati-ma in facebook „Cristian Niculae-Rosca“, cu siguranta ca vom fi prieteni! 
 
 
 
 

 

Cu respect,  
Cristian Niculae-Rosca 


