
Dan Mircea Geoana

Data nasterii: 14 iulie 1958
Locul nasterii: Bucuresti
Starea civila: Casatorit, doi copii - Ana Maria si Alexandru
Studii:
-Scoala primara o face la Spiru Haret, iar liceul la Sf. Sava. 
-1978 - 1983 - Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Mecanica
-1988 - 1993 - Universitatea Bucuresti, Facultatea de Drept 

Alte studii si specializari:
-1992 - L'Ecole Nationale d'Administration Paris. Specialist in integrare euro-atlantica
-1994 - Bursier NATO in domeniul institutiilor democratice
-1999 - Harvard Business School;World Bank Group Executive Development
-2005 - doctorand in economie mondiala al ASE Bucuresti

Limbi straine cunoscute: engleza, franceza, germana si spaniola
Activitati functii:
Dupa terminarea facultatii lucreaza ca inginer pe santiere din Bucuresti si provincie. 
in decembrie 1989 era adjunct sef de brigada la trustul Energomontaj. Dupa 1989, a fost 
profesor la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative si la Universitatea “Nicolae 
Titulescu”, din Bucuresti. Din 1990 lucreaza in structurile Ministerului de Externe. 

Activitate diplomatica:

in martie 1990 sustine un examen la Ministerul Afacerilor Externe unde, dupa promovare, 
este repartizat la Directia Europa Occidentala, referent pentru Franta. A fost promovat extrem 
de rapid ca director la Directia Organizatii Europene, care se ocupa, in perioada respectiva, 
de NATO, Comunitatea Europeana si Consiliul Europei. in toamna anului 1991 reuseste la un 
examen organizat la Bucuresti de catre Scoala Nationala de Administratie din Franta, unde va 
studia timp de doi ani. 
La reintoarcerea in tara, la inceputul anului 1993, incepe o colaborare cu noul ministru 
Teodor Melescanu, al carui colaborator apropiat va deveni. Devine director general al 
Directiei pentru relatia cu Europa, America de Nord, Asia, America Latina, Orientul Mijlociu 
si Africa. in acelasi timp este si purtator de cuvant al MAE (1993-1995).
in februarie 1996 devine, la 37 de ani, cel mai tanar ambasador al Romaniei in Statele Unite. 
in martie 2000 i se confera gradul diplomatic de ambasador, cel mai inalt grad in cadrul 
corpului diplomatic roman. 
in decembrie 2000 revine din Statele Unite pentru a prelua portofoliul Externelor. in 2001, 
Romania a detinut presedintia OSCE, aceasta functie fiind exercitata, conform practicii, de 
ministrul de Externe, Mircea Geoana. Mandatului romanesc al OSCE a atras numeroase laude 
din partea politicienilor europeni, constituind unul din atuurile Romaniei in perspectiva 
integrarii euro-atlantice.

Activitate politica:

in decembrie 2000 este numit in functia de ministru al Afacerilor Externe, in guvernul Adrian 
Nastase. Din 3 octombrie 2001, devine membru PSD si primeste functia de Secretar executiv 
responsabil cu Departamentul de politici externe al partidului.



La 8 iulie 2003 este cooptat in Consiliul PSD Bucuresti.
La Consiliul National al PSD din 9 iulie 2003 este numit vicepresedinte al partidului. 
La 3 mai 2004 este numit presedinte executiv al PSD Bucuresti.
La acea data, surse din PSD au dat ca sigura retragerea lui Bogdan Niculescu Duvaz din cursa 
pentru Primaria Capitalei si inlocuirea lui cu ministrul de Externe Mircea Geoana. Liderii 
PSD au luat aceasta decizie in cursul diminetii de 3 mai 2004, iar Geoana a acceptat 
propunerea.
in campania pentru Bucuresti 2004, candideaza din partea PSD pentru Primaria Generala si 
pierde din primul tur de scrutin in fata lui Traian Basescu.
La Congresul PSD din 21 aprilie 2005 candideaza pentru functia de presedinte al partidului si 
il invinge pe Ion Iliescu cu 964 de voturi, in timp ce contracandidatul sau a fost votat de 530 
de delegati.
La Congresul PSD din 10 decembrie 2006, Mircea Geoana a fost reales presedinte al PSD, el 
obtinand 978 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Sorin Oprescu, a obtinut 399 voturi. 
Din ianuarie 2006 este co-presedinte al Comitetului Internationalei Socialiste pentru Europa 
de Sud-Est. 
Din 2008 este presedinte al Senatului.

Pe data de 21 octombrie 2009, Mircea Geoana isi depune candidatura la Presedintie.

Membru fondator al Clubului Harvard Romania-Moldova 
Membru fondator al Asociatiei fostilor studenti la E.N.A. 
Presedinte de onoare - Asociatia George C. Marchall Romania 
Presedintele Institutului Aspen Romania 

Domeniu activitate:
Politic


