Sergiu CELAC
Ambasador de carieră, fost ministru de Externe
Născut: 26 mai 1939 la București.
Poziția actuală: Pensionar MAE. Vicepreședinte al Asociației Române
pentru Clubul de la Roma (din 2000); membru al Consiliului Director –
Institutul European din România (din 2015), Fundatia Universitara a Mării
Negre (din 1999), Energy Policy Group (din 2014); membru al Uniunii
Scriitorilor din România (din 1990).
Studii primare, gimnaziale și liceale la București. Licențiat în litere (1961)
al Universității București, Facultatea de Filologie, secția engleză, secundar
rusă.
Cariera
Admis în serviciul diplomatic ca referent în 1961, parcurgând prin
concurs toate gradele de la atașat (1963) la consilier (1972); primește prin
decret prezidențial rangul de ambasador în 1990.
Expert apoi membru al delegației române la Comitetul ONU pentru
Dezarmare, Geneva (1962-1964) și la 15 sesiuni ale Adunarii Generale a
ONU, New York.
Director adjunct apoi director al Direcției Politice de Sinteză din MAE
(1968-1974); consilier politic al ministrului (1974).
Consilier la Consiliul de Stat, interpret la Președinție (1974-1978).
Îndepărtat din funcția publică pentru incompatibilitate ideologică.
Între 1978 și 1989 redactor la Editura Științifică și Enciclopedică,
București.
Decembrie 1989 – iulie 1990 ministru al Afacerilor Externe în primul
govern provizoriu post-comunist. A refuzat ofertele de a candida pentru
Parlament sau de a se înscrie în vreun partid politic, optând pentru
demnitatea de funcționar public.
Ambasador în Marea Britanie și Irlanda (1990-1996).
1996-2000 ambasador cu însarcinări speciale în MAE. În această
calitate a efectuat misiuni în Balcani, Asia Centrala și Caucaz, Orientul
Mijlociu și a reprezentat România la diverse conferințe interguvernamentale.

2001-2003 președinte/director general al Institutului Român de Studii
Internaționale.
2002-2003 consilier personal (neremunerat) al Președintelui
României.
2003-2007 director general supleant al Centrului Internațional de
Studii asupra Mării Negre din Atena, ca funcționar international cu rangul de
ambasador.
2007-2009 consilier principal la Centrul Național pentru Dezvoltare
Durabilă; editor și coautor al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare
Durabilă orizont 2013-2020-2030, aprobată de Guvern în 2008.
Publicații și activități științifice
Autor sau coautor a peste 500 de studii, comunicări științifice, articole
de politologie, interviuri pentru audiovizual sau publicații românești și
străine.
43 de volume de traduceri în și din engleză și rusă (versuri, romane,
studii de istoria artei, dramaturgie).
Conferințe, cursuri sau prelegeri universitare la invitația unor instituții
academice din România și din 23 de țări.
Ordine și distincții
Ordinul Național Serviciul Credincios în gradul de Mare Ofițer
(2000).
Diploma internațională de excelență pentru conservarea naturii
acordata de Prințul Philip, Duce de Edinburgh, președintele emerit al
Fondului Mondial pentru Natură (2008).
Diploma de excelență a serviciului diplomatic roman pentru întreaga
carieră (2011).
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