
MIHAI CĂLDĂRARU
Vocea persoanelor 

cu dizabilități și 
a persoanelor 
devaforizate.

“Din ce dau clădesc în Rai!”



Drumul lui Mihai Căldăraru prin viață nu a fost mereu unul 
lin. Deși crescut în orfelinate, tânărul a luptat mereu pentru 
o viață mai bună, astfel că eforturile sale nu au fost trecute 
cu vederea, fiind de curând propus pentru a ocupa funcția 
de director general la direcția generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului. De ce Mihai pentru o astfel de funcție? 
Pentru că acesta cunoaște situația din interior. Și ce om mai 
potrivit pentru a se ocupa de o așa sarcină decât cel care 
știe? De altfel, acesta a avut mereu o afinitate pentru soarta 
copiilor orfani, preocupându-se încă de dinainte de subiect. 
În 2011 a pus bazele unei asociații non-profit, cu care nu a 
cerut bani niciodată. Cu ajutorul acesteia, tânărul Mihai a 
reușit să organizeze colecte de haine și mâncare, pentru a le 
dărui mai apoi celor ce au atâta nevoie de ele. 

Nu ai cum să nu lucrezi în presă, ori să fii pasionat de ceea 
ce te înconjoară, fără să fi auzit de MicNews și de băiatul 
firav din spatele microfonului, prezent la aproape toate 
evenimentele importante ale țării. Astfel că, într-o bună 
zi, cei din redacția Antena24 au decis că e cazul ca Mihai 
Căldăraru să-și mai adauge la CV o realizare, și anume cea 
de prezentator de știri la Antena24. “M-a bucurat nespus 
propunerea de a face echipa cu Pop Daniel în cadrul știrilor 
de la Antena 24. Dar în același timp sunt conștient de 
misiunea mea, aceea de a informa corect publicul în cel mai 
profesionist mod cu putință și de a face parte din cea mai 
bună redacție de știri din România. Sunt sigur ca voi face 
o echipă bună cu Pop Daniel și că telespectatorii vor simți 
asta”, a declarat jurnalistul Căldăraru Mihai.
Echipa HashtagNews.ro îi dorește succes acestuia și îl 
sfătuiește să folosească propriul exemplu pentru a-i motiva 
și pe ceilalți, întrucât, deși provenit dintr-un mediu mult 
prea neprietenos pentru un copil, el a dovedit că, da, se 
poate să devii cineva în viață dacă muncești suficient!

MIHAI CĂLDĂRARU de la MicNews, 
tânărul care a dovedit că se poate
Mihai Căldăraru este dovada vie că se poate, indiferent din ce mediu 
ai proveni, cel mai important lucru fiind să-ți dorești să-ți depășești 
condiția și să faci ceva cu viața ta.

De la MicNews, la propunerea de 
a deveni director

De la MicNews, la Antena24
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Mihai Căldăraru, 34 de ani, din 
București a luptat mult pentru a 
se ridica din “prăpastia” în care a 
fost aruncat chiar de aceia care i-au 
dat viaţă, părinţii. A fost abandonat 
de părinți imediat după naștere. A 
îndurat viaţa grea din orfelinat, cu 
abuzuri şi nedreptăţi. Sănătatea i s-a 
şubrezit, dar nu s-a lăsat doborât şi 
s-a ambiționat să îşi croiască un drum 
în viaţă, singur, doar el şi Dumnezeu.
A urmat cursurile unei Şcoli de Arte 
şi Meserii, apoi ale Şcolii Populare 
de Artă şi un curs de inspector de 
resurse umane. Primul loc de muncă 

a fost, după cum a spus Mihai, într-
un restaurant, spăla vase. Nu era 
tocmai ceea ce şi-ar fi dorit, dar 
aşa putea măcar să adune ceva 
bani. Apoi s-a înscris la Facultatea 
de jurnalism “Hiperyon”. După ce a 
absolvit facultatea, Mihai şi alţi doi 
prieteni, proveniţi tot din centrele 
de plasament, au înfiinţat Asociaţia 
MicNews. Au derulat mai multe pro-
iecte, precum tabere la mare şi la 
munte pentru copii defavorizaţi, cam-
paniile naţionale „Sărăcia Distruge 
Omenia”, „Rechizite pentru viitorul 
tău” etc. De fapt, viaţa lui Mihai este 

o continuă campanie umanitară. 
Aşa a fost în aprilie, când a donat 
aniversarea de 34 de ani unor copii 
sărmani, cum a fost şi el cândva. Viaţa 
lipsită de familie, copilăria într-un 
orfelinat, sunt amintirile pe care Mihai 
Căldăraru le poartă cu el peste tot. De 
aceea, în urmă cu patru ani, atunci 
când a împlinit 30 de ani, a decis ca să 
doneze ziua de naştere semenilor care 
au mare nevoie de ajutor. Anul acesta 
şi-a serbat aniversarea, pentru a patra 
oară, “donând ziua de naştere”.

Aşa că, deşi în plină pandemie, 140 
de copii şi bătrâni s-au bucurat de 
cadourile primite cu ocazia zilei de 
naştere a lui Mihai Căldăraru. Dar 
Mihai organizează periodic astfel 
de acţiuni, tocmai că înţelege foarte 
bine suferinţa copiilor care trăiesc în 
orfelinate sau în zone defavorizate, 
dar şi suferinţa bătrânilor rămaşi fără 
ajutor.

„Dăruiesc ziua mea de naștere celor 
cărora le dedic misiunea personală! 
Trăim vremuri neobișnuite, vremuri 
dificile și provocatoare, vremuri în care 
trebuie să ne prioritizăm cheltulielie, 
dar o faptă bună va avea întotdeauna 
același efect atât pentru cel care o 
face, cât și pentru beneficiarul direct. 
În aceste momente de cumpănă, vin 
către voi cu rugămintea de a fi alături 
de mine în campania umanitară de 
ziua mea, în care sunt implicat de 
mai bine de 4 ani. Este o campanie 
în care cred și care știu că produce 
mult bine celor care au cea mai mare 
nevoie: copiilor și familiilor din medii 
rurale defavorizate”, spunea Mihai 
Căldăraru, de ziua lui.

Mihai coordonează organizaţia negu-
ver namentală Direcția Generală de 
Asistență Socială și Persoane cu 
Dizabilități AEDOPS ROMÂNIA. În 
perioada 11-13 aprilie, asociaţia a 
derulat o campanie umanitară, în Valea 
Călugărească, Boldeşti şi Urlaţi, ocazie 
cu care a oferit pachete cu alimente de 
bază şi materiale de igienă extrem de 
utile pe timpul pandemiei. O acţiune 
similară a avut loc în localitatea 
Segarcea Vale din Teleorman, unde, cu 
ajutorul preoţilor, voluntarii asociaţiei 
au dus pachete cu alimente şi bunuri 
personale esenţiale. “Criza medicală 
cauzată de pandemia COVID-19 este 
urmată de o criză umanitară, cu efecte 
pe termen lung, de aceea AEDOPS 
lansează campania umanitară „Ajută-
mă să ajut!”, pentru ajutorarea celor 
mai vulnerabili dintre noi, a anunţat 
Riccio Daniela, Preşedinte – director 
general Direcția Generală de Asistență 
Socială și Persoane cu Dizabilități 
AEDOPS ROMÂNIA.

O viaţă pentru 
ajutorarea semenilor

Mihai Căldăraru, un tânăr crescut în orfelinat, 
se zbate ca să-i ajute pe cei abandonaţi de 
lume. Viaţa lui este o continuă campanie 
umanitară.
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Abandonat de părinți la naștere,  
tânărul  bucureștean , a demonstrat 
că în viață se pot face minuni cu 
puțină ambiție. Vorbim despre tânărul  
bucureștean, este reporter de succes 
la o televiziune națională online, des-
tinul este cu atât mai crunt cu cât 
mama lui i-a spus că nu l-a dorit. 
Pentru Mihai Căldăraru,  nu a contat, 
căci a găsit dragoste în jurul său. Cu  
multă dăruire a reușit să facă minuni 
și să le demonstreze tuturor că nimic 
nu este imposibil.
Chinurile prin care a trecut la 
orfelinat, bătăile și abuzurile sexuale 
l-au încurajat pe tânărul Mihai să-și 
îndeplinească visul: de a ajuta copiii 
care au trecut prin aceleași suferințe 
asemenea lui. La prima vedere, pare 
a fi povestea obișnuită a unui  tânăr 
crescut prin centre de plasament. 
Și așa și este. La vârsta de trei luni, 
Mihai a ajuns într-un orfelinat, unde, 
mai târziu, i se aplicau bătăi „soră 
cu moartea”. Cu siguranță, acesta 
este un caz dintre alte sute de cazuri 
petrecute în România.

Absolvent al Școlii de Arte și Meserii, 
Facultatea de jurnalism ” Hiperyon, și 
al unui curs de inspector de resurse 
umane, tânărul s-a angajat la o 
croitorie dintr-un cartier bucureștean. 
Cu un suflet sensibil și un destin 
nefericit, copilul, devenit bărbat în 
toată firea (chiar dacă e mic de statură, 
cu o privire ușor rătăcită, dorind să 
facă totul deodată), s-a ambiționat 
într-atât încât, în anul 2012, a pus 
bazele publicației MicNews.

De curând, lucrează într-un alt ONG, 
alături de Riccio Daniela, care spune 
despre Mihai că este un om cu suflet 

mare, care se implică în tot ceea 
ce face prin proiectele sociale și 
filantropice. Un om mărunțel, dar cu 
cu o minte ageră, ce luptă cu viața de 
ani de zile, acum  jurnalist, reporter de 
teren, investigând cazuri peste cazuri 
și dorind să vină în ajutorul copiilor 
nefericiți, abandonați, agresați și 
bolnavi, el însuși având mare nevoie 
de ajutor. Povestea de viaţă a acestuia 
este extrem de impresionantă. Astfel, 
la vârsta de numai trei luni, el a fost 
abandonat de părinţi şi a ajuns într-
un orfelinat, unde a avut o viaţă foarte 
dificilă, fiind deseori supus unor rele 
tratamente, care i-au deteriorat per-
manent starea de sănătate. Cu toate 
acestea, tânărul a reuşit, întotdeauna, 
să facă faţă provocărilor din viaţa sa şi 

a mers mai departe.
Aşa se face că el a urmat cursurile unei 
Şcoli de Arte şi Meserii, după care a 
urmat Şcoala Populară de Artă şi un 
curs de inspector de resurse umane. 
Abia după ce a plecat din orfelinat, a 
înţeles „din interior” drama copiilor 
instituţionalizaţi, aşa că şi-a dedicat 
viaţa ajutorării acestora.
Tocmai de aceea, a decis să urmeze 
cursurile de Jurnalism ale Universităţii 
„Hyperion”, după care a înfiinţat două 

publicaţii şi o asociaţie, cu ajutorul 
cărora a desfăşurat o serie de proiecte 
dedicate,  printre care amintim tabere 
la mare şi la munte pentru copii 
defavorizaţi, campaniile naţionale 
„Sărăcia Distruge Omenia”, „Rechizite 
pentru viitorul tău” etc.
O parte dintre aceste proiecte au 
fost desfăşurate şi în parteneriat cu 
Asociaţia Europeană a Drepturilor 
Omului şi Protecţiei Sociale,  pe Mihai 
şi l-a numit, în acest an, director 
general pentru România. Pentru toate 
acestea, Arhiepiscopia Tomisului 
şi IPS Teodosie i-au oferit lui Mihai 
Căldăraru diploma de recunoaştere 
a activităţii filantropice, depuse în 
slujba aproapelui aflat la nevoie.

Abandonat la naștere, tânărul Mihai 
Căldăraru CRAINIC TV face minuni la 
o televiziune națională online!
Tânărul  Mihai Căldăraru,  ce a fost părăsit 
la naştere și i-a impresionat  pe colegi de 
la televiuziunea online ANTENA 24.RO și 
povestea sa de viață, cu trei luni în urmă, 
este acum CRANIC TV  la televiziunea online 
ANTENA24.RO. Tânărul a devenit destul de 
renumit în țară.
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La vârsta de trei luni, Mihai a ajuns într-un orfelinat, unde, 
mai târziu, i se aplicau bătăi ”soră cu moartea”. Cu siguranță, 
acesta este un caz dintre alte sute de cazuri petrecute în 
România. Însă ceea ce impresionează cel mai mult este 
faptul ca Mihai Căldăraru și-a depășit atât condiția de orfan, 
cât și condiția de sărac, ținând cu tot dinadinsul să reușească 
în viață. Astfel Mihai Căldăraru pasionat de jurnalism s-a 
hotărât, în 2011, să înființeze propriul ziar, MicNews, prin 
Asociația Mic News.
Este bolnav, iar crizele dese de epilepsie din lipsa 
medicamentelor pe care nu și le permite, îl dau înapoi cu 
mulți pași atunci când dorește un loc de muncă. Lipsit de 
dragostea maternă și înconjurat de străini, Mihăiță luptă 
zilnic cu propriul destin. Știe că, din pricina bolii de care 
suferă, angajatorii evită să-i ofere un loc de muncă. Mihai 
nu a stat niciodată din momentul în care a fost nevoit să 
părăsească centrul de plasament, la vârsta de 18 ani. “Am 
vrut să fiu pe cont propriu, fără să mă comande nimeni, așa 
că în 2011 am început ziarul”, a declarat tânărul de 27 de ani. 
Echipa a format-o din prieteni și foști colegi de la orfelinat, 
care lucrează gratuit pentru această publicație. În lipsa unui 
sediu, echipa Mic News se reunește uneori ori la fast food, 
ori într-o cameră mică din centrul Capitalei.

Primul articol pe care l-a scris Mihai Căldăraru a fost o 
anchetă socială, publicată în urmă cu trei ani, despre 
cum supraveghetoarele de la un orfelinat din sectorul 4 
furau mâncarea copiilor. De altfel, tânărul spune că se 
concentrează pe anchetele din centrele de plasament. Chiar 
dacă mărturisește ca aceste articole nu schimbă neapărat 
sistemul, tânărul vrea ca poveștile acestea să ajungă 
cunoscute și în afara țării.

Mica publicație este distribuită și în afara României de 
către colaboratori din Koln și Chișinau. Cu un tiraj de 2.000 

de exemplare, tipărite datorită unui parteneriat cu un 
ziar central, distribuția Mic News depinde de bunăvoința 
instituțiilor publice unde este pus la dispoziția publicului 
gratuit.
Singura dorință a lui Mihai este să găsească o tipografie 
pentru a reuși să scoată ziarul Mic News.

“Acum nu vin să cerșesc milă. Vreau doar să găsesc un 
tipograf să îmi fac ziarul în fiecare lună”, spune Căldăraru, 
care adaugă că, din martie, parteneriatul referitor la 
tipărirea Mic News va expira.

Mihai Căldăraru trăiește dintr-o pensie pe caz de boală 
de 230 de lei, dar asta nu îl împiedică să fie un reporter 
entuziast. De la Președinție la Senat, de la Ministerul 
Justiției la Ministerul de Interne, acesta este în fiecare zi 
prezent la evenimentele importante și publică noutățile 
pe site-ul micnews.ro. De altfel, publicația este acreditată 
la Președinția României, Senat, Poliția Română, Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ministerul 
Afacerilor Interne, Poliția Capitalei și Curtea Constituțională 
a României.

Singurul ajutor pe care îl dorește este acela de a-și duce 
visul mai departe: ”MicNews” și ”Glasul orfanului”, care au 
nevoie de sponsorizare privind cazurile sociale prezentate 
în cele două publicații.

Povestea 
emoționantă a 
unui orfan care 
a ajuns să aibă 
propriul ziar de 
știri

Mihai Căldăraru este  un tânăr 
provenit dintr-un orfelinat 
pentru că mama lui nu avea 
casă în care să-l țină, a ajuns 
să prezinte anchete sociale 
realizate de reporteri care 
lucrează ca voluntari. Tânărul a 
reușit să  înființeze o publicație 
săptămânală.
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La vârsta de 13 ani a fost abuzat sexual. Când a împlinit 
18 ani a fost reintegrat în familie, şi-a regăsit mama, însă, 
aceasta este grav bolnavă. Femeia suferă de hepatita C. 
Locuieşte cu ea şi încă cinci fraţi, într-un demisol. Alături 
de ei stă şi tatăl băiatului, care este însă divorţat de mama 
copiilor. Subsolul este proprietatea femeii, cumpărat după 

ce i-a fost repartizat de Primăria Sectorului 2, unde a lucrat 
ca femeie de serviciu.

Trăiesc din 230 de lei
„Am reuşit să termin Şcoala de Arte şi Meserii, apoi am 
absolvit Şcoala Populară de Artă. Am făcut şi un curs de 
inspector de resurse umane. Trăim din 230 de lei, pensia 
mea de handicap. Eu sufăr de epilepsie şi hipermetropie la 
ambii ochi. Numai medicamentele, pentru mine şi mama, ar 
costa peste 1.000 de lei pe lună, de aceea amândoi ne aflăm 
în imposibilitatea de a urma tratamentele prescrise. Locuim 
şapte suflete în două camere mici”, spune tânărul.

Voluntar la un ONG
„Din pricina bolii de care sufăr, angajatorii se cam feresc. Aş 
vrea să muncesc, dar nu găsesc nimic. Acum sunt voluntar 
în cadrul unui ONG - Asociaţia Europeană pentru Protecţia 
Omului şi Protecţia Copilului. Am depus, anul trecut, o 
cerere la Primăria Sectorului 2, pe raza căruia am domiciliul, 
pentru o locuinţă socială, dar nu am primit încă răspuns. Voi 
depune şi în acest an una. Ne-ar trebui şi un ajutor social, 
pentru că trăim de pe o zi pe alta”, a conchis băiatul.

Suferinţă, abuz şi bătăi. 
Mihai, copilul nimănui

A fost abandonat într-un 
orfelinat încă de la naştere. Acolo 
şi-a dus copilăria, fără căldura 
mamei sau sprijinul tatălui. 
Bătăile şi abuzurile sexuale 
începuseră să fie o normalitate 
pentru el. La 18 ani a părăsit 
centrul de plasament. Acum, 
Mihai Căldăraru, are 25 de ani, se 
luptă cu sărăcia şi nu îşi găseşte 
un loc de muncă.
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Mihai Căldăraru este un tânăr de 34 
de ani, din București, care și-a învins 
destinul. Viața nu a fost deloc blândă 
cu el și nu l-a menajat în niciun fel. 
Mai mult de jumătate din viață a 
petrecut-o prin orfelinate, unde a fost 
abandonat de părinți imediat după 
naștere. Chinurile prin care a trecut la 
orfelinat, bătăile și abuzurile sexuale 
i-au deteriorat starea de sănătate. 
Totuși, aceste încercări l-au ambiționat 
pe Mihai să-și îndeplinească visul: de 
a ajuta și de a aduce bucurie copiilor 
care au trecut prin aceleași suferințe, 
asemenea lui. Lipsit de dragostea 
maternă și trăind printre străini, 
Mihai a luptat zi de zi să depășească 
provocările și să meargă mai departe.

Tânărul a ajuns să urmeze cursurile 
unei Școli de Arte și Meserii, după care 
a urmat Școala Populară de Artă și un 
curs de inspector de resurse umane. 
Abia după ce a părăsit orfelinatul, a 
putut înțelege drama copiilor insti-
tuționalizați, așa că și-a dedicat tim-
pul, energia, resursele interioare 
pentru ajutorarea acestora. Prima 
slujbă a fost aceea de ajutor într-un 
restaurant, la spălat de vase.

Absolvent al Facultății de jurnalism 
,,Hiperyon”, Mihai Căldăraru împreună 
cu alți doi prieteni proveniți tot din 
centrele de plasament au înființat 
Asociația MicNews și două publicații, 
cu ajutorul cărora a desfășurat 
mai multe proiecte, printre care se 
numără taberele la mare și la munte 
pentru copii defavorizați, campaniile 
naționale „Sărăcia Distruge Omenia”, 
„Rechizite pentru viitorul tău” etc.

Mihai Căldăraru este un om mic, dar 
cu un suflet mare și o minte ageră, 
care a reușit să se remarce prin 
muncă, seriozitate și caritate.

Prin investigațiile și anchetele sale 
sociale a schimbat mentalități și a 
venit în ajutorul copiilor abandonați, 
abuzați și bolnavi. Iar cea mai mare 

recompensă pentru el este zâmbetul 
de pe chipul celor nevoiași.

Dorind să aducă speranța unor zile 
mai bune, în aceste timpuri pline 
de încercări, Mihai Căldăraru se află 
acum în plină campanie umanitară, 
unde încearcă să adune sponsorizări, 
pentru a le oferi celor care nu au 

posibilități financiare și trăiesc la 
limita sărăciei.

Campania Umanitară “Din ce dai îți 
clădești în Rai!”.

Obișnuit să facă fapte bune, Mihai 
Căldăraru, Director General Direcția 
Generală de Asistență Socială și 
Persoane cu Dizabilitati AEDOPS 
România, a organizat a doua tabăra 
destinată copiilor proveniți din 
Centrul de plasament.

Copiii sunt bucuroși că datorită 
campaniei umanitare “Din ce dai îți 
clădești în Rai!” au avut ocazia unică 
până acum, de a vedea Marea Neagră 

și frumusețile stațiunii unde își 
desfășoară activitatea.

Mihai Căldăraru este conștient că fără 
bunătatea sponsorilor nu se putea 
face nimic, iar acum când totul s-a 
întâmplat, iar proiectul a avut succes, 
le mulțumește tuturor celor implicați, 
în special societății GETICA 95.

MIHAI CĂLDĂRARU
O viață pentru ajutorarea semenilor
Voință de fier. Putere de a lupta. Perseverență. 
Dorința de a ajuta și de a face bine. Curaj. 
Demnitate. Omenie. Pasiune pentru adevăr. 
Toate aceste atribute îl caracterizează pe 
Mihai Căldăraru, a cărui poveste de viață  
emoționează și, totodată, inspiră.
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Am acordat o mică distincție, care a 
constat în înmânarea unei diplome 
de recunoștință catre domnul Mihai 
Căldăraru. Prin acest mic semn sim-
bolic ne-am arătat recunoștința 
pentru implicarea acestuia în activi-
tățile filantrilopice derulate de acesta. 
Prin aceste mici gesturi și nu numai, 
CTMB susține toate demersurile prin 
care tinerii aflați în situații speciale 
primesc ajutor.

Iar implicarea și dăruirea dlui 
Căldăraru nu au avut cum să rămână 
fără măcar un gest prin care să ne 
arătăm mulțumirea.

CTMB derulează diverse proiecte și 
programe pentru tinerii și studenții 

din București cu vârste între 14-35 ani, 
care sunt gândite și concepute pentru 
a veni în ajutorul acestora.

Proiectele și programele CTMB vin în 
ajutorul tinerilor și cred că cel mai 
bine ar fi să le exemplific.

Cel puțin pe câteva dintre ele: 
proiectul București, orarul tinerilor 
activi pe piața muncii este un sprijin 
adus tinerilor care sunt șomeri prin 
acordarea de sprijin pentru a urma 
cursuri de calificare în vederea 
angajării. Și nu numai partea aceasta 
este acoperită, pentru că, dacă vor 
reuși să se angajeze în domeniul în 
care au absolvit respectivele cursuri 
vor putea accesa și o subvenție de 

până la 2700 lei.
Un alt proiect ar fi Elle New Media 
School, prin care tinerii pasionați 
de social media au putut afla, de la 
specialiști in domeniu cum pot ajunge 
să-și câștige traiul din aceste rețele.
Iar cel mai așteptat program al nostru, 
CTMB HUB este singurul program prin 
care o administrație publică a reușit 
să dezvolte un hub în parteneriat cu 
ONG-urile.

Prin acest program ONG-uri și 
asociațiile de tineri și studenți vor 
beneficia de spații utilate pentru 
a-și desfășura activitatea, dar vor 
beneficia și de consultanță în diverse 
domenii, precum etică, leadership, 
contabilitate, juridic, s.a.

Mulțumesc din tot sufletul meu 
doamnei Georgiana Trifu, Director 
General  al  Centrului Pentru Tineret 
al Municipiului București, pentru 
Diplomă de recunoștință! a declarat 
Mihai Căldăraru, Directorul General al  
Direcției  Generale  Asistență Socială 
și Persoane cu Dizabilități AEDOPS 
România.

Mihai Căldăraru a primit din 
partea Centrului pentru tineret al 
Municipiului Bucureşti o diplomă de 
recunoștință!

Directorul Centrului 
pentru Tineret 
al Municipiului 
București, Trifu 
Georgiana, a 
acordat diploma 
de recunoștință 
domnului Mihai 
Căldăraru– Directorul 
General al  Direcției  
Generale  Asistență 
Socială și Persoane 
cu Dizabilități 
AEDOPS România.
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Și-a regăsit familia abia după vârsta 
major atului, însă a continuat să-și tră-
iască viața singur, pe cont propriu. Prima 
slujbă a fost aceea de ajutor într-un 
restaurant, la spălat de vase.
Bătăile luate în orfelinate l-au marcat 
pentru tot restul vieții. Supliciul îndurat 
pe toată perioada copilăriei i-a dat și 
un sens în anii ce au urmat, acela de a 
sări în ajutorul celor necăjiți, asa cum a 
fost și el. Din anul 2011 s-a dedicat celor 
nevoiași, după ce a „pus pe roate” o 
asociație nonprofit .
“Ajutorarea celor nevoiaşi” este sloganul 
care îl ține în activitate și în ziua de 
astăzi.
Tot sprijinul cerut pentru cei nevoiași 
constă în alimente, haine, dulciuri și 
alte produse de strictă necesitate pre-
cum cele igienico-sanitare. Munca de 
ajutorare a celor nevoiași are și o răs-
plată pe măsură, spune Mihai!

Diploma de Excelență pentru Campania 
Umanitară „DIN CE DAI ÎȚI CLĂDEȘTI ÎN 
RAI!”
În urma unui articol, primit de la cineva 
care mi-a adus în atenție câteva articole 
apărute în presă, am aflat despre 
acțiunile întreprinse de Mihai.
Deși trecutul acestui băiat este fezabil 
pentru un film artistic de blockbuster, 
din păcate de-a lungul timpului mi-a 
fost dat să aflu istorii cel puțin la fel de 
impresionabile.
Ceea ce-l face deosebit în schimb, este 
modul în care copilăria, adolescența și 
etapa de tânăr adult l-au determinat 
să-și identifice misiunea de a ajuta 
persoanele defavorizate de soartă. De 
altfel, cine ar putea înțelege mai bine 
tragedia cotidiană a celor marginalizați, 
decât cineva care a trăit experiențe de 
viață similare.
Campania umanitară derulata în prezent, 
„DIN CE DAI ÎȚI CLĂDEȘTI ÎN RAI!”, este 
genul de acțiune la care cred că fiecare 
dintre noi poate cupla într-un fel sau 
altul.
În general, noi oamenii, observăm 
repede greșelile semenilor noștri și 
avem prompt un punct de vedere critic, 

însă nu la fel se întâmplă când observăm 
o fapta bună. Faptele bune se înscriu 
în registrul „așa trebuie”, deci nu sunt 
comentate, iar de cele mai multe ori nici 
măcar apreciate.
Diploma de excelență pentru campania 
umanitară derulată în prezent, „DIN CE 
DAI ÎȚI CLĂDEȘTI ÎN RAI!” pe care i-am 
oferit-o lui Mihai din partea Editurii 
EXPRIMS, este atipică activității pe care 
o desfășurăm, însă am mai facut astfel 
de excepții în trecut și de fiecare dată 
am trăit bucuria aprecierii împreună cu 
cei elogiați. În aceste situații nu atribuim 
locuri într-un top, pentru că nu se poate 
face un clasament de fapte bune, toate 
faptele bune sunt pe primul loc pentru 
beneficiarii lor, pentru noi toți ceilalți 
sunt „de EXCELENȚĂ”.

Și de această dată am procedat similar, 
l-am întrebat pe Mihai dacă acceptă 
aprecierea noastră și l-am invitat să-și 
ridice diploma, fără fast, fără covor roșu 
sau evenimente spectaculoase, ci pur și 
simplu ca la o întâlnire între doi prieteni 
ce rezonează pozitiv ori de câte ori au 
prilejul sa interacționeze.

Editura EXPRIMS realizează anuare 
business-to-business încă din 1994, an 
în care a obținut atestatul de editură de 
la Ministerul Culturii.
În prezent, planul editorial conține 49 
de anuare despre clasamentele firmelor 
din Romania, sub titulatura „TOP 10 K” 
(primele 10 mii, după cifra de afaceri), 
atât la nivel național cât și județean și 
încă 33 de cataloage specializate despre 
firmele din România (eurodirectory.
ro), ce acoperă aproape toată gama de 
activitați din nomenclatorul CAEN.
În continuare vom fi receptivi la faptele 
celor ce contribuie dezinteresat la binele 
națiunii și ne vom arăta aprecierea în 
același stil modest, cu aceeași trăire 
emoțională.

Mihai Căldăraru, premiat la 
Laureat Top 10, locul 1, pe România. 
A primit Diplomă de Excelență!
Mai mult de jumătate din viață a petrecut-o 
prin orfelinate, unde a fost abandonat de 
părinți, imediat după naștere. La Revoluție, 
încă nu împlinise 1 an.
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MIHAI CĂLDĂRARU a organizat o 
tabără la mare pentru 58 de copii

Mihai Căldăraru a oferit 50 de 
ghiozdane echipate, în cadrul 
Campaniei Umanitare “Din ce dai îți 
clădești în Rai!”.

Noi suntem schimbarea pe care 
ne-o dorim și pentru a produce 
această schimbare ingredientul 
de baza de care avem nevoie este 
curajul. Noi suntem singurii care 
putem produce, în societatea în 
care trăim, acea schimbare pe 
care ne-o dorim.

Copiii sunt bucuroşi că datorită 
campaniei umanitare “Din ce dai 
îți clădești în Rai!” au avut ocazia 
unică până acum, de a vedea Marea 
Neagră şi frumuseţile staţiunii unde 
îşi desfăşoară activitatea. Mihai 

Căldăraru este conştient că fără 
bunătatea sponsorilor nu se putea 
face nimic, iar acum când totul 
s-a întâmplat, iar proiectul a avut 
succes, le mulţumeşte tuturor celor 
implicaţi, în special societății GETICA 

95. Cu sprijinul societății GETICA 95, 
Mihai Căldăraru a reușit să aducă 
un strop de bucurie pe fața copiilor 
defavorizați.

La început de an şcolar 2020, copiii 
care sunt înscrişi la o unitate de 
învăţământ, au primit cadouri 
constând în ghiozdane echipate cu 
rechizite şcolare. Acţiunea a fost 
derulată de Mihai Căldăraru în cadrul 
Campaniei Umanitare “Din ce dai îți 
clădești în Rai!”. 
Acesta a pornit de la bucuria de a 
dărui şi a ajuta elevii ai căror părinţi 
se descurcă greu din punct de vedere 
financiar.
Mihai Căldăraru a realizat numeroase 
proiecte de ajutorare pentru spitale, 
mănăstiri, biserici, persoane cu 
dizabilități, persoane cu situaţii 
delicate, dar şi pentru copiii care 
provin din familii cu o situaţie 
financiară precară.

“Am sentimentul că cei care au dăruit 
vor primi înapoi ceva din zâmbetul, 
exuberanţa şi împlinirea acestor copii. 
Văzând câtă solidaritate la bine există 
între fii din România, mi-am reiterat 
astăzi susţinerea că neamul românesc 
are încă numeroase resurse pentru a 
duce mai departe credinţa darnică, 
vie, milostivă şi altruistă a strămoşilor 
noştri. Primeşte Doamne în Împărăţia 
Ta jertfa iubitoare a celor buni!”.
“Pentru că pe toţi îi consider copiii 
lui Dumnezeu și frații domnului IISUS 
HRISTOS, pentru că simt, cred şi 
trăiesc relaţia cu cetățeanul ca fiind 
una veritabilă, de mare familie, am 
extins dorinţa de a dărui de la cei 
aflaţi în nevoie la toţi copiii din sate”, 
a declarat Mihai Căldăraru.
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Mihai Căldăraru, tânărul crescut în 
orfelinat, dăruiește speranță prin 
activități umanitare

Mihai Căldăraru este un tânăr de 33 
de ani, din București, care și-a învins 
destinul. Viața nu a fost deloc blândă 
cu el și nu l-a menajat în niciun fel. 
Mai mult de jumătate din viață a 
petrecut-o prin orfelinate, unde a fost 
abandonat de părinți imediat după 
naștere. Chinurile prin care a trecut la 
orfelinat, bătăile și abuzurile sexuale 
i-au deteriorat starea de sănătate. 
Totuși, aceste încercări l-au ambiționat 
pe Mihai să-și îndeplinească visul: de 
a ajuta și de a aduce bucurie copiilor 
care au trecut prin aceleași suferințe, 
asemenea lui. Lipsit de dragostea 
maternă și trăind printre străini, 
Mihai a luptat zi de zi să depășească 
provocările și să meargă mai departe.
Tânărul a ajuns să urmeze cursurile 

unei Şcoli de Arte şi Meserii, după care 
a urmat Şcoala Populară de Artă şi un 
curs de inspector de resurse umane. 
Abia după ce a părăsit orfelinatul, 
a putut înțelege drama copiilor 
instituționalizați, așa că și-a dedicat 
timpul, energia, resursele interioare 
pentru ajutorarea acestora. Prima 
slujbă a fost aceea de ajutor într-un 
restaurant, la spălat de vase.
Absolvent al Facultatății de jurnalism 
,,Hiperyon”, Mihai Căldăraru împreună 
cu alţi doi prieteni proveniţi tot din 
centrele de plasament au înfiinţat 
Asociaţia MicNews și două publicații, 
cu ajutorul cărora a desfășurat 
mai multe proiecte, printre care se 
numără taberele la mare şi la munte 
pentru copii defavorizaţi, campaniile 
naţionale „Sărăcia Distruge Omenia”, 
„Rechizite pentru viitorul tău” etc.
Mihai Căldăraru este un om mic, 
dar cu un suflet mare și o minte 
ageră, care a reușit să se remarce 
prin muncă, seriozitate și caritate. 
Prin investigațiile și anchetele sale 
sociale a schimbat mentalități şi a 
venit în ajutorul copiilor abandonați, 
abuzați și bolnavi. Iar cea mai mare 
recompensă pentru el este zâmbetul 
de pe chipul celor nevoiași.
Dorind să aducă speranța unor zile 
mai bune, în aceste timpuri pline de 
încercări, Mihai Căldăraru se află acum 
în plină campanie umanitară, unde 
încearcă să adune sponsorizări pentru 
a le oferi celor care nu au posibilităţi 
financiare şi trăiesc la limita sărăciei.
,,Dăruiesc ziua mea de naștere celor 
cărora le dedic misiunea personală! 
Trăim vremuri neobișnuite, vremuri 
dificile și provocatoare, vremuri în care 
trebuie să ne prioritizăm cheltulielie, 
dar o faptă bună va avea întotdeauna 
același efect atât pentru cel care o 
face, cât și pentru beneficiarul direct. 

Mâna de ajutor pe care o întindem 
celor aflați în nevoie are, de cele mai 
multe ori, efecte care trec dincolo 
de material. În aceste momente de 
cumpănă, vin către voi cu rugămintea 
de a fi alături de mine în ,,Campania 
Umanitară de ziua mea”, în care sunt 
implicat de mai bine de 4 ani. Este o 
campanie în care cred și care știu că 
produce mult bine celor care au cea 
mai mare nevoie: copiilor și familiilor 
din medii rurale defavorizate”, a 
declarat Mihai Căldăraru.
Mihai Căldăraru a adăugat că sunt 
familii greu încercate în această 
perioadă peste tot în țară. Chiar dacă 
nu se poate ajunge la toate, este 
important să se ofere constant sprijin 
celor aflați în nevoie, cum ar fi părinții 

care au rămas fără locuri de muncă.
,,Eu, Mihai Căldăraru, am decis să pun 
umărul şi să-i ajutăm cu alimente și 
produse de igienă. În acest scop, am 
decis ca ziua mea de naștere să fie 
sărbătorită într-un mod diferit anul 
acesta. Cadourile pe care doriți să 
mi le oferiți mie, vor fi transformate 
în sprijin pentru aceste familii 
defavorizate din medii rurale”, a mai 
spus el. O parte dintre aceste proiecte 
au fost desfăşurate şi în colaborare 
cu Asociaţia Europeană a Drepturilor 
Omului şi Protecţiei Sociale, un ONG 
care l-a „adoptat” pe Mihai şi l-a 
numit, în acest an, director general 
al Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului România. 
Pentru toată implicarea și proiectele 
desfășurate, Arhiepiscopia Tomisului 
şi IPS Teodosie i-au oferit lui Mihai 
Căldăraru diploma de recunoaştere a 
activităţii caritabile, depuse în slujba 
celor necăjiți.

Voință de fier. 
Putere de a lupta. 
Perseverență. 
Dorința de a ajuta 
și de a face bine. 
Curaj. Demnitate. 
Omenie. Pasiune 
pentru adevăr. Toate 
aceste atribute îl 
caraterizează pe 
Mihai Căldăraru, 
a cărui poveste de 
viață  emoționează 
și, totodată, inspiră.



MIHAI CĂLDĂRARU

Vocea persoanelor cu dizabilități 
și a persoanelor devaforizate.


