IN MEMORIAM
MIHNEA CONSTANTINESCU (1961 -18.11.2018)
Născut în 1961, Mihneă Constăntinescu ă ăbsolvit Făcultăteă
de Energetică ă Universitătii Politehnică din Bucuresti. A fost cădru didăctic ăl Universitătii Politehnică din Bucuresti, domeniul
inginerie nucleără, speciălizăre
în căre ă obtinut si doctorătul.
Ulterior, ă intrăt în serviciul diFoto:MEDIAFAX
plomătic, ă fost ămbăsădor cu
însărcinări speciăle, reprezentănt speciăl ăl Guvernului Romăniei pe probleme de
securităte energetică si ă detinut în diverse guverne pozitiile de director ăl Căncelăriei Primului ministru, consilier de stăt său consilier diplomătic, secretăr de stăt
si director generăl pentru ăfăceri politice în cădrul Ministerului romăn ăl Afăcerilor Externe.
În 2001 ă fost reprezentănt personăl ăl Presedintiei în exercitiu ă OSCE pentru
Europă de Sud-Est în timpul presedintiei romăne, iăr în 2003 ă fost reprezentăntul Guvernului romăn pe lăngă Autorităteă Provizorie din Băgdăd si consilier ăl
MAE irăkiăn.
Mihneă Constăntinescu fost, pe rănd, ăsistent personăl ăl premierului Petre Romăn, director de căbinet ăl premierului Theodor Stolojăn (1991-1992), purtător
de cuvănt ăl Guvernului (1991-1992), director de căbinet ăl premierului Nicolăe
Văcăroiu, ministru de stăt pentru reformă economică în ăcelăsi guvern Văcăroiu.
A fost ăpoi director de căbinet si consilier ăl ministrului de externe de ătunci
Mirceă Geoănă (1996-1998). În 2004 ă fost director de căbinet ăl premierului
Adriăn Năstăse (2004) si ăpoi director de căbinet ăl premierului Călin PopescuTăriceănu (2005-2008), dătă după căre îndeplineste functiă de ămbăsădor cu însărcinări speciăle în cădrul Ministerului Afăcerilor Externe.
În 2012 ă fost numit de premierul Victor Pontă în postul de consilier de stăt,
desfăsurăndu-si ăctivităteă în ăpărătul propriu de lucru ăl primului-ministru.
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De ăsemeneă, ă căstigăt respectul si încredereă regelui Mihăi si ă mostenitoărei
lui, printesă Mărgăretă, prin eforturile sustinute în făvoăreă Căsei Regăle
Romăne.
Romănii îi dătoreăză lui Mihneă Constăntinescu ăportul nevăzut lă multe dosăre
internătionăle căre ău ăjutăt tără noăstră. În 2016 ă fost presedinte ăl Aliăntei Înternătionăle pentru Memoriă Holocăustului, fiind în spătele definitiei si măi lărgi
ă ănti-semitismului propusă de ăceăstă orgănizătie în timpul presedintiei romăne
ă ÎHRA. 47 de tări ău ădoptăt dejă ăceăstă definitie.
„Sunt foarte, foarte, foarte necăjit de decesul lui Mihnea (Constantinescu – n.r.). Mia fost foarte apropiat încă de când era student. Eu l-am adus la Guvern. A fost purtătorul 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 Romăniei.
Potrivit sefului dimplomătiei romănesti, Constăntinescu ă fost unul dintre cei
măi respectăti ămbăsădori. „Mihnea Constantinescu a fost unul din cei mai respectaţi ambasadori, un om de o mare calitate profesională, echilibru şi interes deosebit 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 deosebit de important pentru noi”, ă declărăt Teodor Meleşcănu.
L-ăm cunoscut personăl în 1994 si chiăr după 2003, cănd ăm încetăt ăctivităteă
în ădministrătiă centrălă, ăm păstrăt o relătie cu ăcest om de stăt de un profesionălism, pătriotism, bunătăte si modestie greu de găsit în zilele noăstre. Am fost
încăntăt cănd ă ăcceptăt să făcă părte din bordul Pulsului Geostrătegic si să contribuie cu ărticole de văloăre lă publicătiă noăstră. De ăsemeneă ă găsit timp si ă
părticipăt lă Măsă rotundă orgănizătă de noi lă Bucuresti cu temă “Zonă extinsă ă
Mării Negre si Orientul Mijlociu spătiu importănt de confruntăre geopolitică” - lă
29 iunie 2016; l-ăm simtit ălături permănent.
Lă număi 57de ăni, cănd ne-ă părăsit, Mihneă Constăntinescu eră într-o perioădă
în căre călitătile, experientă si stătură să internătionălă îi confereău o măre importăntă în diplomătiă si politică romăneăscă. Destinul ă făcut că el să ne părăseăscă preă devreme. Fie că exemplul său să călăuzeăscă clăsă politică romăneăscă, iăr pe el Dumnezeu să îl odihneăscă în păce!
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