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  Nă scut î n 1961, Mihneă Con-
stăntinescu ă ăbsolvit Făcultăteă 
de Energetică  ă Universită t ii Po-
litehnică din Bucures ti. A fost că-
dru didăctic ăl Universită t ii Poli-
tehnică din Bucures ti, domeniul 
inginerie nucleără , speciălizăre 
î n căre ă obt inut s i doctorătul. 
Ulterior, ă intrăt î n serviciul di-
plomătic, ă fost ămbăsădor cu 

î nsă rcină ri speciăle, reprezentănt speciăl ăl Guvernului Romă niei pe probleme de 
securităte energetică  s i ă det inut î n diverse guverne pozit iile de director ăl Cănce-
lăriei Primului ministru, consilier de stăt său consilier diplomătic, secretăr de stăt 
s i director generăl pentru ăfăceri politice î n cădrul Ministerului romă n ăl Afăceri-
lor Externe.  

Î n 2001 ă fost reprezentănt personăl ăl Pres edint iei î n exercit iu ă OSCE pentru 
Europă de Sud-Est î n timpul pres edint iei romă ne, iăr î n 2003 ă fost reprezentăn-
tul Guvernului romă n pe lă ngă  Autorităteă Provizorie din Băgdăd s i consilier ăl 
MAE irăkiăn.  

Mihneă Constăntinescu fost, pe ră nd, ăsistent personăl ăl premierului Petre Ro-
măn, director de căbinet ăl premierului Theodor Stolojăn (1991-1992), purtă tor 
de cuvă nt ăl Guvernului (1991-1992), director de căbinet ăl premierului Nicolăe 
Vă că roiu, ministru de stăt pentru reformă  economică  î n ăcelăs i guvern Vă că roiu.  

A fost ăpoi director de căbinet s i consilier ăl ministrului de externe de ătunci 
Mirceă Geoănă  (1996-1998). Î n 2004 ă fost director de căbinet ăl premierului 
Adriăn Nă stăse (2004) s i ăpoi director de căbinet ăl premierului Că lin Popescu-
Tă riceănu (2005-2008), dătă  după  căre î ndeplines te funct iă de ămbăsădor cu î n-
să rcină ri speciăle î n cădrul Ministerului Afăcerilor Externe. 

Î n 2012 ă fost numit de premierul Victor Pontă î n postul de consilier de stăt, 
desfă s ură ndu-s i ăctivităteă î n ăpărătul propriu de lucru ăl primului-ministru. 
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De ăsemeneă, ă că s tigăt respectul s i î ncredereă regelui Mihăi s i ă mos tenitoărei 
lui, print esă Mărgăretă, prin eforturile sust inute î n făvoăreă Căsei Regăle 
Romă ne. 

Romă nii î i dătoreăză  lui Mihneă Constăntinescu ăportul nevă zut lă multe dosăre 
internăt ionăle căre ău ăjutăt t ără noăstră . Î n 2016 ă fost pres edinte ăl Aliănt ei În-
ternăt ionăle pentru Memoriă Holocăustului, fiind î n spătele definit iei s i măi lărgi 
ă ănti-semitismului propusă  de ăceăstă  orgănizăt ie î n timpul pres edint iei romă ne 
ă ÎHRA.  47 de t ă ri ău ădoptăt dejă ăceăstă  definit ie. 

„Sunt foarte, foarte, foarte necăjit de decesul lui Mihnea (Constantinescu – n.r.). Mi-
a fost foarte apropiat încă de când era student. Eu l-am adus la Guvern. A fost pur-
tătorul de cuvânt al Guvernului. A fost un colaborator extraordinar de important 
pentru mine. Trebuie să spunem că el a fost ceea ce numesc francezii foarte frumos 
«un grand serviteur de l’état», adică un mare om în serviciul statului”, ă declărăt, 
pentru Mediăfăx, Petre Romăn  - fost premier ăl Romă niei. 

Potrivit s efului dimplomăt iei romă nes ti, Constăntinescu ă fost unul dintre cei 
măi respectăt i ămbăsădori. „Mihnea Constantinescu a fost unul din cei mai res-
pectaţi ambasadori, un om de o mare calitate profesională, echilibru şi interes deo-
sebit de a promova interesele României indiferent de culoarea politică a partidelor 
care erau la guvernare. Pentru noi, pentru Ministerul de Externe, este o pierdere 
foarte grea. Vom lua toate măsurile pentru repatrierea lui, ce putem să facem este 
să ne rugăm pentru odihna lui veşnică şi să înţelegem că lucrurile astea se întâmplă 
şi important este ce laşi în urma ta. A fost un ambasador care lasă un bagaj deose-
bit de important pentru noi”, ă declărăt Teodor Meleşcănu. 
 L-ăm cunoscut personăl î n 1994 s i chiăr după  2003, că nd ăm î ncetăt ăctivităteă 
î n ădministrăt iă centrălă ,  ăm pă străt o relăt ie cu ăcest om de stăt de un profesio-
nălism,  pătriotism, bună tăte s i modestie greu de gă sit î n zilele noăstre. Am fost 
î ncă ntăt că nd ă ăcceptăt să  făcă  părte din bordul Pulsului Geostrătegic s i să  con-
tribuie cu ărticole de văloăre lă publicăt iă noăstră . De ăsemeneă ă gă sit timp s i ă 
părticipăt lă Măsă rotundă  orgănizătă  de noi lă Bucures ti cu temă “Zonă extinsă  ă 
Mă rii Negre s i Orientul Mijlociu spăt iu importănt de confruntăre geopolitică ” - lă 
29 iunie 2016; l-ăm simt it ălă turi permănent. 

Lă număi 57de ăni, că nd ne-ă pă ră sit, Mihneă Constăntinescu eră î ntr-o perioădă  
î n căre călită t ile,  experient ă s i stătură să internăt ionălă  î i confereău o măre im-
portănt ă  î n diplomăt iă s i politică romă neăscă . Destinul ă fă cut că el să  ne pă ră -
seăscă  preă devreme. Fie că exemplul să u să  că lă uzeăscă  clăsă politică  romă neăs-
că , iăr pe el Dumnezeu să  î l odihneăscă  î n păce! 
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