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INFORMAŢII 
PERSONALE 

 

Marian DARAGIU 

 

 

    Romania, Bihor, Oradea, Aleea Lavandei, nr.9 

    

   marian_daragiu@yahoo.com 
 

 

  Skype: marian.daragiu1 

Data nașterii: 24/04/1971,  
Naționalitate: Română, Etnie: Romă 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

 

Octombrie 2021 - Prezent  Subsecretar de stat, Ministerul Educației 

 

Februarie  2020  - Sept 2021 Consilier la Cabinetul Președintelui – Asociația Partida Romilor Pro-Europa  (APRPE) 

 

Iunie 1996 – Prezent Co-fondator, senior  consultant, expert desegregare școlară și coordonator  programe socio-educaționale. Expertiză  

specifică în planificarea, organizarea, derularea, monitorizarea și evaluarea programelor  socio-educationale, 

complementare școlilor,  derularea de programe pentru creșterea accesului la educație incluzivă de 

calitate a copiilor proveniți din medii dezavantajate , dezvoltarea și implementarea de programe 
pentru părinți, de conștientizare, consiliere și sprijin, în vederea implicării acestora în educația 

copiilor și pentru sporirea gradului de conștientizare a responsabilităților părinților în privința 

educației copiilor. Fundația RUHAMA – www.ruhama.ro 

 
Decembrie 2014 – Iunie 2017 

 
Project Manager 
Coordonarea proiectului „Pe locuri, fiți gata, start! Creșterea rezultatelor privind dezvoltarea 
timpurie a copiilor romi, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014. 
Obiectivele proiectului: Creșterea accesului la serviciile de educaţie timpurie de calitate (ECD) 

pentru copiii Romi proveniți din medii dezavantajate 

Dezvoltarea si propunerea de politici si masuri educaționale în vederea influențării cadrului 
politicilor educaționale cu scopul de a creste rezultatele ECD in rândul copiilor de etnie Romă cu 
vârsta cuprinsă între 0-6 ani. Grup țintă:1400 de copii și părinți din medii dezavantajate. 
Roma Education Fund 
 

Ian 2014 – Dec 2014 
    Senior-Fellow 

Coordonare   cercetare   sociologică în comunități  aflate în  situație de excluziune socială, așezări cu  pondere 
ridicată de populație de etnie   romă și  coordonarea   procesului   de   organizare și leadership comunitar. 
Open Society Institute - Budapest, October 6 u 12 H-1051, Hungary, www.opensocietyfoundations.org 

Nov. 2013 Formator 

 
OSCE- ODIHR, Contact Point for Roma and Sinti  Issues - Varșovia 
Dezvoltarea suportului de curs de instruire ”Creșterea capacitații Grupului Tehnic Inter-
ministerial pentru implementarea Planului de Acțiune pentru populația de etnie Romă pentru 
2011- 2015   din Republica Moldova” – Furnizarea module de formare în domeniul monitorizării 
și evaluării  procesului de incluziune al Romilor; Furnizarea module training în domeniul colectării 
și agregării de informații, date și comunicare, și menținerea  constantă a relației cu mediul extern; 
Furnizarea module training legate de estimarea bugetelor si dezvoltarea de proiecții bugetare 
pentru Planul de Acțiune asumat de Guvernul Republicii Moldova 

Administrație  Publică  Centrală  – Formare  resurse  umane,  25 reprezentanți ministere, 7 reprezentanți  Biroul 
Relații Interetnice  și administrației  Raionale, 10 reprezentanți ai administrațiilor locale 
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Administrație  Publică  Local - Formare  Profesionala 

Administratie Publica – (Formare profesională – RU). 

2010, aug – 2011, feb Formator 
 

Centrul de Resurse  pentru Comunitățile de Romi – CRCR,  Cluj Napoca,  Str. Țebei, nr. 21, 

Furnizare   module  de  formare  profesională   pentru   calificarea   în  ocupația de Expert  Local   pe  problemele 
romilor, în cadrul proiectului L@EGAL 2  –  investiție Europeană pentru  viitorul   romilor  din  România, Proiect 
finanțat din Fondul Social European – POSDRU. 

Modulele   de  formare  susținute   pentru  80  de  participanți: Identificarea nevoilor comunităţii. Aplicarea 
principiilor și metodelor  asistenței  sociale - ancheta  socială,  interviuri,  grile  de observație, analiza SWOT și 
STEEP a comunității de  romi, tehnici de comunicare în situații de criză în comunitate, relația și menținerea 
relației cu mass-media, elaborarea comunicatelor de presă, dezbaterea, procesul rezolvării de probleme  în 
comunitate, identificarea și aplicarea de metode de culegere a informațiilor. 

 

 
Iulie-Septembrie    2011 

 Formator 
PAEM Aba Iulia, Str. Bucovinei,  nr. 6; Str. Moților nr. 30, www.paemalba.ro 

Elaborare   suport   curs și susținerea   sesiunilor   de  formare  în  cadrul   Proiectului – Romii creează 

întreprinderi sociale de reciclare a materialelor de ambalaj  “ROMA-RE”, Cod Proiect: 56805. 

Formarea a 72 specialiști in domeniul comunicării în contextul economiei sociale și al incluziunii si 
economiei sociale– programe de formare cu durata de 200 ore. 
Responsabilități: Susținerea   sesiunilor de  formare  a participanților pentru regiunea Centru–Alba prin  
Modulele 2 și 3: ”Consiliere socială și  consiliere pentru  ocupare” și ”Populația  de etnie  romă în România”  

 

Martie 2009- Decembrie 2011 Team Leader și Formator 
 

Ministerul  Educației,  Cercetării, Tineretului și Sportului, Str. Gen.  Berthelot  28-30,  Sector  1, 01016 8, 
București, www.edu.ro 

 

Proiectul „TOŢI LA GRĂDINIŢĂ, TOŢI ÎN CLASA I. Programe integrate pentru creșterea accesului la educație 
și a nivelului educațional al copiilor din comunitățile defavorizate, cu precădere romi, finanțat din Fondul 
Social European -  POSDRU, implementat de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului –
UIPFFS în parteneriat cu Fundația RUHAMA. Tipurile si numărul de formabili: 420 directori de unități 
școlare din cele 42 de județe, 420 de Instructori în programul Școala după Școală, 42 de inspectori 
din cadrul ISJ-urilor. 

 
Iunie – Octombrie 2010 Formator 

 

Ministerul Educației Cercetării și Inovării prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanțare 
Externă, Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, București, www.edu.ro 

Membru în echipa de elaborare a suportului de curs și furnizarea modulelor de formare pentru 
educatori și coordonatori de grădinițe, cu tematica: Repere conceptuale pentru educația incluzivă 
cu focalizare pe dimensiunea interculturală; furnizarea modulului pentru cadrele didactice cu 
tematica: Practici educaționale în serviciile de educație timpurie pentru educație interculturală; 
furnizarea modulului  de formare destinat directorilor/coordonatorilor de grădinițe, reprezentanți ai 
Inspectoratelor Școlare Județene, cu tematica: Managementul diversității în serviciile de  educaţie timpurie 

 
Educație Timpurie,  Incluziune  Socială  - Formare  Resurse  

Umane Februarie – Decembrie 2009   Expert Cercetare 

AGROSTAR,  P-ța Cpt. Walter Mărăcineanu  nr. 1-3, 010155, București,  România 

Realizarea de diagnoze şi studii sociologice în cadrul proiectului strategic „Dinamizare rurală prin angajare   
sustenabilă”,   finanțat  de Uniunea Europeană  prin  Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”,  
Domeniul  major de  intervenție 5.2  „Promovarea  sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea   
ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea  forței  de muncă” și implementat de AGROSTAR  
-Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe 

 
Cercetare 

 
 

Aug, 2006 - Sept. 2008  Senior Expert, (Formator/ Facilitator/ Monitor) 
 

        Human  Dynamics  - (Asistență  tehnică la nivel național),  Bd. Nicolae Bălcescu  nr. 35A, bl. 35A, et. 2 
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ap.4, CP 010045 sector 1, București 

PHARE    RO   2004/016-772.01.01.01 -  “Consolidarea    capacității    instituționale și dezvoltarea  de 

parteneriate  pentru  îmbunătățirea  percepției și condițiilor romilor” Responsabilități: 

Asistare, consultanță, adresată autorităților locale pentru elaborarea de strategii locale incluzive, de dezvoltare a 

comunităților de romi. 

Mediere   a relației   dintre  membrii  comunităților de romi și Administrația  Publică Locală pentru elaborarea 
profilurilor comunităților de romi, a planurilor locale de acțiune și a fișelor de proiect adaptate la nevoile empirice,  
ale comunităților locale 

 Asistarea  membrilor comunităților  dezavantajate  pentru constituirea grupurilor  de inițiativă locale 
Activități de lobby și  advocacy  la nivelul consiliilor locale împreună cu grupurile de inițiativă locale  

Asistență Tehnică,  Dezvoltare comunitară 

Feb, 2007- Martie 2008 Key Expert 
 

WYG International  - (Asistență  tehnică  la nivel național),  Central Business  Park Calea Șerban  Voda  133, 

parter, clădirea D, cod poştal 040205, sector 4, București 

Facilitarea   accesului   populației de  etnie romă pentru obținerea actelor de identitate, stare civilă și de proprietate 
– PHARE RO 2005/017-553.01.01 – Proiect Phare “Accelerarea implementării Strategiei Naționale de 
Îmbunătățirea Situației  Romilor” 
Responsabilități: 

Monitorizare,  asistare,  raportare,  informare și instruire  acordată celor 63 de organizații și  institituții implicate  în 
program. 

 
Asistență Tehnică   Consolidarea  capacității  sectorului  ONG 

Oct, 2007- Iunie, 2008 Lector Colaborator 

Facultatea  de Științe Socio–Umane,  Universitatea  din Oradea,  str. Universității nr.1, 410087,  Oradea, Bihor 
www.socioumane.ro/ 

Elaborarea și susținerea  cursului „Drepturile  Omului şi Combaterea  Discriminării”,  adresat studenților  din 
anul IV – specializarea sociologie 

Educație 

 
Ian, 2006 – Martie, 2008    Formator, Facilitator, Monitor 

Ramboll  Finnconsult  Oy  - (Asistenţ ă  tehnic ă  la nivel  naţional),  Str. Clucerului  nr. 82, Bucureşti  Programul 

Phare  2004  - Acces la Educație  pentru Grupuri Dezavantajate,   RO 2004/016-772.01.01.02 

Asistarea și facilitarea   echipelor formate  la  nivelul  Inspectoratelor Școlare  Județene,  din  cadrul  programului Phare   
2004   - Acces  la  Educaţie  pentru   Grupuri   Dezavantajate,   în  vederea  elaborării   Strategiilor  Educaționale Județene  
de  o manieră  incluzivă, din perspectiva programului. În calitate de Monitor am asistat pe  parcursul programului  echipele  
județelor:  Bihor, Caraș Severin, Timiș, Satu Mare și Sălaj. 

 
Grupul țintă format:  750  reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare Județene și ai școlilor, ai  Grupurilor de  

Inițiativă locale, provenind din 27 de județe

Educație-Asistență Tehnică, consolidarea capacității instituțiilor publice educaționale si comunitate 

Sept – Nov, 2006 Evaluator, Monitor, Cercetător 

Agenția de Dezvoltare  Comunitară  Împreună - Str. Mihai  Eminescu nr.160,  sectorul 2, București,   
www.agentiaimpreuna.ro 

 
Programul  PHARE  2003  Programului  Phare  2003  – Acces la Educaţie  pentru Grupuri  Dezavantajate  -  005- 
551.01.02 

Responsabilități:   Evaluarea și monitorizarea implementării programului Phare la nivel de școli pilot implicate în program. 
Activitatea de monitorizare s-a finalizat cu elaborarea studiului de cercetare sociologică „Raport de cercetare   
privind reprezentările agenților  locali de implementare asupra nevoilor locale, a stadiului în care se află planurile locale 
de acțiune ș i  demersurile făcute de grupurile județene și locale de sprijin” 

 

Aug, 2005 – Feb 2006 Director Cabinet 

 
Agenția  Națională pentru Romi – Guvernul României,  Str. Splaiul  Independentei, nr. 202, et. 8, București, 
www.anr.gov.ro 
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Educație 

Octombrie, 2021 

Coordonarea   activităților   echipei   de   lucru  a   Agenției Naționale pentru Romi, Coordonarea 
activităților ANR legate de Deceniul de Incluziune al Romilor, Elaborarea strategiei de înființare și 
funcționare a Birourilor Regionale ANR, Instruirea și coordonarea activității celor 24 de reprezentanți 
ai celor 8 Birouri Regionale ANR 

 
1996-1999 Facilitator Comunitar 

 

VIDA – Volunteer Inter – American Development Assistance, 1519 63rd Street, Emeryville, California USA 

94608, www.vidausa.org 

Responsabilități: Activitate desfășurată în România și Republica Moldova, am asigurat interfața dintre directorii  

și reprezentanți ai școlilor și echipa de lucru a VIDA – organizație  non-guvernamentală cu sediul in USA și punct 
de lucru în Oradea, prin intermediul căruia copii și școli aflate condiții precare au beneficiat de echipamente, 

rechizite și instrumente educaționale 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

02. 2014- 05. 2014 1.Certificare – Leadership, Organizing and Action: Leading Change 

 
HARVARD Kennedy School – Executive Education 

 

08. 2012- 06. 2013 2. Specialist în activitatea de Lobby (cod COR 243220) 

 Asociația  Academia de Advocacy  - Timișoara 

 Comunicare,  Competențe informatice,  sociale  și civice, antreprenoriale,  dezvoltare  profesională, 
Monitorizarea  procesului  de elaborare și implementare  a legislației  și politicilor  publice,  desfășurare  activități de 
informare, documentare  și cercetare, dezvoltare  relații de comunicare cu decidenții,  mobilizarea membrilor 
grupurilor legitime de interese etc. 

10. 2006- 06. 2007 3. Diplomă Master 

 Universitatea  din  Oradea  – Facultatea  de Științe  Socio -Umane 

 Specializare:  Administrație Publică și Dezvoltare Comunitară 

10. 2006 4. Formator (cod COR 241205) 

 Fundația  Ruhama - Oradea 

 Învățare vs. instruire, ciclul de instruire și analiza  nevoilor de instruire,  analiza  participanților,  stabilirea 
obiectivelor de instruire, planificarea instruirii, suportul de curs, desfășurarea formării, mijloace  de instruire,  
designul  activității  de instruire,  evaluarea instruirii. 

 

10.2002-   06. 2004 4.  Diplomă de licență 

Universitatea  din  Oradea  – Facultatea  de Științe Socio-Umane 

Specializarea: Sociologie 

 

02.1999-04.1999 

 
 
 
 
 

Alte limbi străine cunoscute 

5. Operator microcalculator (Cod COR F415) 

Centrul de pregătire în informatică – Oradea 

Formare operatori microcalculatoare compatibile IBM-PC 

 
Limba română, limbă maternă  

 
 

 
Engleză C2 C2 C2 C1 C1 

  Scriei denumirea certificatului. Scriei nivelul, dac îl cunoa tei.  

Romani A2 A2 A1 A1 A1 

      

 

Referințe: Prof.  univ.  dr.  Floare  Chipea,  Facultatea  de Ştiinţe  Socio-Umane,  Universitatea  din  Oradea 
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NΙ  ΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversație Discurs oral 
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