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ABSTRACT: The Civil Engineering University activity of differ‑
ent professional degrees remembered about acad. prof. Ştefan
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În anul 1948, fiind student în anul I la Facultatea de Construcții din
Institutul Politehnic București, l‑am cunoscut pe profesorul Ștefan Bălan,
care ne‑a predat cursul de Mecanică Teoretică și care ne‑a impresionat
prin claritatea cunoștiințelor sale, competența și pasiunea de prezentare,
calități remarcabile de natură a ne impulsiona la studierea perseverentă
a Mecanicii, atât a teoriei cât și a aplicațiilor și în consecință la obținerea
unor rezultate foarte bune.
În timpul efectuării studiilor universitare am constatat că toate
cadrele didactice de la disciplinele de specialitate activau atât în facultate,
cât și în societăți particulare de proiectare sau de execuție, ceea ce le per‑
mitea să scoată în evidență îmbinarea armonioasă dintre teorie și practică
și prin aceasta să facă lecțiile interesante, utile și atractive, asigurând astfel
o pregătire de calitate a studenților.
Un model demn de urmat pe această linie a fost profesorul Ștefan
Bălan, care a condus Societatea de Tramvaie din București, (STB),
Standardizarea națională și a participat la proiectarea și execuția multor
construcții importante din București, dintre care menționez numai Casa
Scânteii, astăzi Casa Presei Libere.
La absolvirea facultății am fost reținut la catedra Domniei sale unde
am învățat tainele activității didactice, științifice și tehnice, atât de la pro‑
fesorul Ștefan Bălan, cât și de la profesorul Panaite Mazilu, posesorii unor
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cunoștiințe științifice și culturale de excepție, împărtășite cu mărinimie și
dragoste colaboratorilor, pe care, prin calități remarcabile de manageri, au
știut întotdeauna să‑i aleagă.
În atmosfera caldă și stimulatoare pentru cercetări din catedra de
mecanică mi‑am desfășurat și activitatea de doctorat sub conducerea
profesorului Ștefan Bălan, deosebit de atent la alegerea tematicii și la
studiile întreprinse, teoretice și aplicative; sugestiile și înderumările de
noutate pe care mi le‑a dat m‑au condus la realizarea unei lucrări cu multe
contribuții teoretice și practice, subliniate de participanții la susținere,
care au menționat eficiența solutiilor propuse în proiectarea unor structuri
rezistente, stabile, durabile și economice.
Ca ministru al învățământului, profesorul Ștefan Bălan a participat
cu competență și mult devotament la realizarea reformei învățământului
superior din țara noastră, cu rezultate mult apreciate la vremea respectivă.
Prin împletirea armonioasă a activităților didactice, științifice și
tehnice în domeniul construcțiilor și desfășurând concomitent activități
sociale și politice cu rezultate remarcabile, profesorul Ștefan Bălan este
exemplul ideal de urmat în viață.

