
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIHAI CALDARARU 
DIRECTOR GENERAL 

 

EXPERIENTA PROFESIONALA 

 

CV 

2020 - PREZENT DIRECTOR GENERAL - Directia 

Generala de Asistenta Sociala si Persoane cu Dizabilitati 

AEDOPS România 

 

2020 - PREZENT DIRECTOR GENERAL – DGASPDCA 

• Derularea de campanii umanitare, în Valea 

Calugareasca, Boldesti, Urlati si Segarcea Vale. 

• Lansarea campaniei umanitare „Ajutama sa ajut!”, 

pentru ajutorarea celor mai vulnerabili dintre noi. 

• Realizarea a numeroase proiecte de ajutorare pentru 

spitale, manastiri, biserici, persoane cu dizabilitati, 

persoane cu situtii delicate, dar si pentru copiii care 

provin din familii cu o situatie financiara precara în 

cadrul Campaniei Umanitare “Din ce dai iti cladesti în 

Rai” 

 

 

 

 

 

2020 - PREZENT – REDACTOR SEF / PREZENTATOR TV 

DEPARTAMENTUL STIRI ANTENA 24.RO  

• Redactarea materialelor si articolelor jurnalistice (stiri, 

anchete, informari, reportaje, articole de opinie) din 

diferite domenii precum administratie -politica, 

comunitate-social, eveniment, sport. 

• Prezentarea si redactarea stiirilor. 

• Ordonarea logica a informatiilor si abordarea unui ritm ce 

induce tensiune si interes dar si “prospetimea” stirilor. 

 

 

0729.733.333 

DATE DE CONTACT 

 

dgaspcromania.ro@gmail.com 

DESPRE MINE 

Am o experienta de peste sapte ani in 

domeniul jurnalismului, unde am 

inceput activitatea ca si Reporter sef 

pentru ziarul „Atac la persoana”. M-

am implicat activ in demascarea 

neregulalitatilor prezente in centrele 

de plasament cat si reportaje la DNA 

si in mijlocul actiunii parlamentului. 

In 2011 am infintat propriul ziar si 

Asociatie „Mic News”, unde am 

detinut functia de Redactor sef si 

Presedinte. 

Din 2009 particip activ in realizarea a 

numeroase proiecte de ajutorare pentru 

spitale, manastiri, biserici, persoane cu 

dizabilitati, persoane cu situatii 

delicate, dar si pentru copiii care 

provin din familii cu o situatie 

financiara precara in cadrul Directiei 

generale de asistenta sociala si 

persoane cu dizabilitati si 

DGASPDCA, unde detin functiile de 

Director si Director general. 
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http://24.ro/


 

 

  

 

2017-2020 - REDACTOR SEF  

DEPARTAMENTUL STIRI INTACT MEDIA 

NEWS.RO  

        

• Redactarea materialelor si articolelor jurnalistice 

(stiri, anchete, informari, reportaje, articole de 

opinie) din diferite domenii precum administratie -

politica, comunitate-social, eveniment, sport. 

• Editarea materialelor scrise de redactori.  

• Respectarea dead-linurilor zilnice. 

• Prezenta, indiferent de ora din zi sau din noapte, la 

evenimentele care se petrec si asigurarea unei 

corecte si obiective informari a cititorului, pe 

platforma on-line a ziarului. 

 

 

DOMENII DE 

EXPERTIZA 

• Redactarea si editarea materialelor si 

articolelor jurnalistice. 

• Prezentarea stiirilor. 

• Participarea activa in actiuni 

umanitare. 

• Derulare proiecte 

• Administratie 

 

 
ABILITATI 

• Capacitatea de adaptare  

• Flexibilitatea 

• Punctualitatea 

• Redactarea si editarea documentelor  

• Pachetul Office avansat 

 

 

2013 - 2019 REDACTOR SEF / PRESEDINTELE 

ASOCIATIEI DEPARTAMENTUL STIRI SI 

INVESTIGATII “MIC NEWS” 

 

• Redactarea materialelor si articolelor jurnalistice 

(stiri, anchete, informari, reportaje, articole de 

opinie) din diferite domenii precum administratie -

politica, comunitate-social, eveniment, sport. 

• Editarea materialelor scrise de redactori, dar si 

respectarea dead-linurilor zilnice 

• Derularea mai multor proiecte, precum tabere la 

mare si la munte pentru copii defavorizati 

campaniile nationale „Saracia Distruge Omenia”, 

„Rechizite pentru viitorul tau” 
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DISTINCTII 

• Diploma de recunoastere a activitatii 

filantropice, depuse în slujba 

aproapelui aflat la nevoie al 

Arhiepiscopiei Tomisului şi IPS 

Teodosie. 

• Diploma de recunostinta pentru 

implicarea în activitatile filantropice, al 

Centrului pentru Tineret al 

Municipiului Bucuresti, director Trifu 

Georgiana. 

• Premiat la Laureat Top 10, locul 1, 

pe România - Diploma de Excelenta 

pentru Campania Umanitara „DIN CE 

DAI ITI CLADESTI ÎN RAI!” Editura 

EXPRIMS. 

 



 

 

INTERESE 

• Tenis de masa 

• Tenis de camp 

CURSURI 

 

2010 - INSPECTOR RESURSE 

UMANE “CARDINAL MS 

BUCURESTI” 

 

2012 - REPORTER - ”FUNDATIA 

PENTRU TINERET BUCURESTI” 

 

 

 

 

LIMBI STRAINE 

• Engleza Incepator 

• Germana Incepator 
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2014 - 2016 - REPORTER SEF  

Departamentul investigatii si dezvaluiri “Ziarul Atac si 

“Ziarul Atac La Persoana” 

 

• Redactarea materialelor si articolelor jurnalistice 

(stiri, anchete, informari, reportaje, articole de 

opinie) din diferite domenii precum administratie - 

politica, comunitate-social, eveniment, sport. 

• Prezentarea investigatiilor facute de DNA. 

•  Munca de teren, cu tot ce implica ea: interviuri, 

sondaje, reportaje, documentare 

• Transparenta in prezentarea tuturor investigatiilor si 

articolelor. 

• Demascarea neregulalitatiilor din sistem si a 

coruptiei. 

• Asigurarea unei linii editoriale obiective si a 

corectitudinii informatiei redate cititorului. 

• Responsabilitati administrative mentinerea relatiilor 

cu institutiile publice, institutiile de cultura, 

asociatii, ONG-uri, cluburi sportive, formatiuni 

politice, persoane publice. 

 

 

 

 

 

2011 - 2012 – DIRECTOR (VOLUNTARIAT) Directia 

pentru Protectia Copilului in Cadrul Asociatiei 

Europene pentru Protectia Omului si Protectia 

Copilului 

 

2009 - 2010 – CONSILIER PRESEDINTE 

(VOLUNTARIAT) Asociatia Liga Nationala si 

Internatonala pentru Apararea Drepturilor Omului 

• Participarea activa in actiuni de voluntariat. 

  

 

 

 

EDUCATIE 

 

2008 - 2012 UNIVERSITATEA” 

HIPERYON” BUCURESTI  

FACULTATEA DE JURNALISM 

 

2003-2006 SCOALA PROFESIONALA 

DE ARTE SI MESERII NR 2 

BUCURESTI  

 

 

 

REFERINTE 

RICCIO DANIELA 

PRESEDINTE DGASPDCA  

0759 678 701 

 

CATALINA IACOB  

REDACTOR ANTENA 24.RO 

0725 714 746 

 

 


