Un secol de la nașterea lui
Ștefan Bălan, personalitate
de seamă a științei și
învățământului superior de
construcții din România
Mihai ALEXANDRESCU1, Ștefan‑Florin BĂLAN2
andreiknes@yahoo.com
stefanbalan@hotmail.com

ABSTRACT: The paper represents an homage to acad. prof. Stefan
Bălan with the occasion of 100 years commemoration from his
birth. His life is chronological presented on domains of activity
using an extensive documenter material as well as vivid memo‑
ries kept in mind of contemporary people and rendered in a way
to mix the authenticity of official documents with the emotional
testimony power of those who knew him closely. Along the paper
are presented accurate biographical data, but also professional
activity with its achievements and evolutions. All these are
emphasized by many photographs.
There are presented also a large number of publications from all
stages of activity.
This paper comes like a homage, for his contribution to the pro‑
fessional accomplishments of some thousands civil engineers,
more than 30 doctorate degrees and for his example of sobriety,
modesty and elegance in his relations with all who knew him like
professor and scientist.
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Prof. dr. ing. la Universitatea Tehnică de Construcții București;
Dr. ing. la Institutul Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
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Introducere (date biografice generale, școala și familia)
Expunerea care urmează constituie un omagiu adus memoriei lui
Ştefan Bălan, cu ocazia aniversării unui secol de la naşterea sa; evenimentul
s‑a petrecut la Brăila în ziua de Anul Nou 1913. Părinţii primului moşte‑
nitor al familiei erau magistratul Gheorghe Bălan şi soţia sa, Chiriachiţa
Bălan, născută Jianu. Cea de a doua mlădiţă a familiei Bălan, Aurica a apă‑
rut pe lume după opt ani.
Fotografia de mai jos îl înfăţişează pe copilul Ştefan împreună cu
mama sa. Un destin necruţător a făcut ca în anul 1927, Chiriachiţa Bălan
să părăsească dureros de timpuriu această lume.

Fig. nr. 1 – Ștefan Bălan împreună cu mama sa (fotografie inedită din
arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de
suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)

Primii ani de şcoală. Ștefan Bălan a urmat clasele I–IV, în perioada
1919–1923 la „Şcoala nr. 7” din oraşul natal, iar studiile gimnaziale şi liceale
le‑a făcut la „Liceul Nicolae Bălcescu” din Brăila între anii 1923–1930. A
obţinut rezultate excepţionale, mărturie în acest sens stând placa omagială
în care sunt încrustate numele şefilor de promoţie ai liceului printre care
figurează şi cel al lui Ştefan Bălan.
Studiile superioare le‑a urmat între anii 1930–1936 la „Şcoala
Politehnică din Bucureşti”, „Secţia de Construcţii”.
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Proiectul de diplomă al absolventului Ştefan G. Bălan a avut ca
temă: „Dezvoltarea portului Giurgiu”, şi a fost susţinut în faţa unei comisii
din care făceau parte profesorii: Gh. Emanoil Filipescu (președinte), Ion
Ionescu‑Bizeţ, Nicolae Vasilescu‑Karpen, Henri Teodoru și Cezar Orăşanu.
Comisia a acordat canditatului calificativul maxim, „cu distincţie”. În acest
context este demn de subliniat faptul că Ştefan Bălan obţinuse cea mai mare
medie de absolvire din istoria de până atunci a şcolii doborând, vechiul record
care aparţinuse multă vreme ilustului profesor inginer Ion Ionescu Bizeţ.

Fig. nr. 2 – Diploma de absolvire a ing. Ștefan Bălan (fotografie inedită din
arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de
suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)

În primul an de la absolvirea facultăţii,1937, tânărul inginer con‑
structor Ştefan Bălan, a cărui diplomă este redată în (Fig. nr. 2) obţine
şi certificatul de inginer cadastral (Fig. nr. 3). În același an este angajat
la „Societatea de Tramvaie Bucureşti”, la recomandarea prof. ing. Gh.
Emanoil Filipescu (1882–1937) care deţinea funcţia de director general al
societăţii. Din nefericire distinsul prof.ing. trecea în lumea umbrelor la
vârsta de numai 55 de ani.
Ștefan Bălan și‑a desfășurat activitatea profesională între anii
1937–1949,ocupând în mod succesiv posturile de inginer proiectant, şef
de serviciu, și director edilitar. Din această etapă am reţinut activitatea
sa de inginer proiectant, dublată de atribuții pe linie de execuţie a unor
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construcţii industriale de mare anvergură la vremea aceea, dintre care
cităm: depourile „Panduri” și „Dudești” și garajul „Văcăreşti”, pe structură
din beton armat, situate în Bucureşti.
Fotografiile alăturate din Fig. nr. 4 redau imagini din timpul efectu‑
ării lucrărilor de execuţie la unele dintre obiectivele menţionate mai sus.
la acestea se adaugă participarea, în anul 1947, la proiectarea și execuţia
viaductului Caracău (Fig. nr. 5).

Fig. nr. 3 – Certificatul de inginer cadastral al ing. Ștefan Bălan (fotografie
inedită din arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice
fel de suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan‑Florin Bălan)

Fig. nr. 4 – aspecte din timpul lucrărilor de execuţie la unele obiective
la care a participat și ing. Ștefan Bălan (fotografii inedite din arhiva
familiei Bălan și reproducerea acestora sub orice formă pe orice fel de suport
este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan‑Florin Bălan)
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Fig. nr. 5 – Instantaneu din timpul execuţiei viaductului Caracău (fotografie
inedită din arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice
fel de suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan‑Florin Bălan)

ulterior, Ștefan Bălan, în calitate de expert a participat la proiectarea,
verificarea, expertizarea sau consolidarea a peste 100 de construcţii civile
și industriale din întreaga ţară (Casa scânteii, stadionul 23 august, uzina
Tractorul Brașov, turnurile de extracţie din Valea jiului ș.a.).

Fig. nr. 6 – Ing. Ștefan Bălan, împreună cu soţia sa, la plimbare în parc (fotografie
inedită din arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice
fel de suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan‑Florin Bălan)

În anul 1943 s‑a căsătorit cu Irma Maria Iosefa Prefort (1914–1998), de
profesie farmacistă (Fig. nr. 6); singurul lor descendent este domnul dr. ing.
Ştefan‑Florin Bălan, care a îmbrăţişat şi el cariera de inginer constructor.
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Ultima poză de familie (Fig. nr. 7), datând din anul 1990, ni‑l înfăţişează pe
Ştefan Bălan împreună cu cele două nepoţele, Ştefana şi Monica.
Cariera didactică. Titluri academice
În perioada 1938–1940 a funcţionat ca asistent suplinitor şi apoi ca
asistent titular al prof. Cristea Mateescu, la Catedra de Mecanică Teoretică
a Facultăţii de Construcţii din S.P.B. În anul 1944 a fost avansat la gradul
de conferențiar titular. În anul 1945 și‑a susținut teza de doctorat, în faţa
unei comisii prezidate de prof.ing. A.A. Beleş, (preşedinte şi conducător
ştiinţific), care a acordat candidatului calificativul „magna cum laudae”.

Fig. nr. 7 – Dialog între generații (fotografie inedită din arhiva familiei
Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de suport este
interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)

În figurile de mai jos sunt redate coperţile celor două părţi ale tezei
de doctorat, „Flambarea barelor drepte supuse la vibrații transversale”
(Fig. nr. 8 – stânga); „Fenomenul de cedare lentă a betonului” (Fig. nr. 8 –
dreapta) precum şi diploma de doctor inginer (Fig. nr. 9).
În anul 1947 a fost numit şef de catedră suplinitor la Catedra de
Mecanică a Facultăţii de Construcţii din S.P.B., și în anul 1948, a dobândit
gradul de profesor universitar [1], [5], iar în anul 1949 a fost numit şef al
Catedrei de Mecanică Raţională la FCCI, post pe care l‑a deţinut până în
anul 1974 când s‑a pensionat. Devenind profesor consultant, a continuat să
predea cursul facultativ de „Istoria tehnicii construcţiilor” şi concomitent
să‑şi desfăşoare activitatea de conducător de doctorat, până la sfârşitul vieţii.
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În semn de recunoaştere a activităţii sale ştiinţifice în anul 1954,
Ştefan Bălan obţine titlul de doctor docent, iar un an mai târziu pe cel de
membru corespondent al Academiei Române. Titlul de membru titular
al Academiei Române avea sa‑l dobândească în anul 1963, la împlinirea
vârstei de 50 de ani.

Fig. nr. 8 – Cele două părți ale tezei de doctorat a ing. Ștefan Bălan

Fig. nr. 9 – Diploma de doctor inginer (fotografie inedită din arhiva
familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de suport
este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)
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Activitate în învățământul superior (studenți, doctoranzi)
Referindu‑ne în continuare la activitatea sa în învăţământul superior
tehnic de construcţii, remarcăm faptul că aceasta a fost marcată de câteva
preocupări predilecte pe care le vom detalia într‑o dimensiune temporală
rezonabilă:
A1 – Profesorul Ştefan Bălan insista ca studentul să fie ajutat să‑şi
însuşească în mod cât mai firesc bazele conceptului clasic de oglindire a
universului material predate în anii I şi II la disciplina „mecanică”, ast‑
fel încât să reuşească să le aplice în mod eficient ca inginer constructor.
Îmi amintesc, de pe vremea când îi frecventam cursurile ca student, că
expunerile sale erau urmărite cu plăcere, deoarece ni se păreau uşoare. Am
înţeles mai târziu, urmărindu‑i expunerile din poziţia de asistent al său şi,
ulterior, când eu însumi am predat cursul respectiv, cât talent pedagocic şi
profunzime stăteau la baza acestei plăcute aparenţe.
În sensul celor de mai sus, preocupările prof. Ştefan Bălan s‑au con‑
cretizat prin marele număr de cursuri şi culegeri de probleme pe care le‑a
publicat. Dintre cursuri am listat opt titluri, în ordinea cronologică a apa‑
riţiei lor:
– „Mecanica teoretică şi aplicată. Introducere în mecanică”,
Imprimeria C.F.R., Bucureşti, 1942, (colaborator al prof. A.A. Beleş);
– „Mecanica teoretică şi aplicată. Cinematica”, U.N.S.R., Bucureşti,
1947, (colaborator al prof. A.A. Beleş);
– „Mecanica”, S.P.B., 1948 (în 5 părţi);
– „Mecanica Teoretică – Statica”, Ministerul Învăţământului, 1957,
(colaborare cu E.B. Palade);
– „Mecanica Teoretică – Dinamica”, Ministerul Învăţământului, 1960,
(colaborare cu E.B. Palade);
– „Statica”, I.C.B., 1970;
– „Cinematica”, I.C.B., 1971;
– „Mecanica teoretică. Dinamica”, I.C.B., 1973.
A2. Cursul facultativ de „Istoria tehnicii construcţiilor” introdus din
iniţiativa prof. Şt. Bălan la Facultatea de Construcţii Civile Industriale şi
Agricole în anul 1976. Constituie o concretizare în plan didactic a uneia
dintre preocupările sale plasate în afara domeniului strict al mecanicii.
Pe ecran este redat planul tematic al cursului respectiv pentru anul școlar
1981–1982. (vezi foto 2.7).
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B1. Culegerile de probleme. Alături de bogata ilustrare prin aplicaţii a
conceptelor expuse în cursurile sale, importanţa acordată de prof. Stefan
Bălan culegerilor de probleme şi lucrărilor de laborator merită o atenţie
specială; dintre culegerile de probleme pe care le‑a publicat am reţinut
pentru ilustrare următoarele:
– „Culegere de probleme de mecanică. Cinematica şi dinamica”,
Imprimeria C.F.R., Buc. 1939, 1947;
– „Probleme de statică”, Imprimeria C.F.R., Buc. 1946 (în colaborare
cu O. Vlad).
În prefaţa la prima culegere de probleme menţionată mai sus, renu‑
mitul savant care a fost acad. prof. A.A. Beleş (1891–1976), accentua rolul
mecanicii aducând totodată tânărului său colaborator o recunoaştere pro‑
fesională, demnă de invidiat, dacă ţinem seama de faptul că omul de ştiinţă
nu era prea generos cu aprecierile laudative: „Autorul cărţii – familiarizat
prin activitatea sa tehnică şi prin activitatea didactică... a izbutit să ne dea o
colecţie de probleme... mai completă şi mai variată decât cele străine”.
În continuare mă voi referi, pe scurt, la laboratoarele Catedrei de
Mecanică Teoretică și Aplicată care reprezintă o altă concretizare a con‑
cepţiei prof. Ştefan Bălan cu privire la importanţa îmbinării teoriei cu
aplicaţiile practice, inginereşti.

Fig. nr. 10 – Prof. Ștefan Bălan împreună cu câțiva dintre colaboratorii
săi în Laboratorul didactic de mecanică (fotografie inedită din arhiva
familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de suport
este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)
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B2. Laboratorul didactic de mecanică, era locul în care se desfășurau
o parte din orele de seminar la disciplina de „mecanică teoretică” și
activitățile de pregătire a referatelor care urmau să fie susținute în cadrul
sesiunilor științifice studențești.
B3. Laboratorul de vibraţii al Catedrei de Mecanică Teoretică şi Aplicată
avea trei componente, fiecare cu propriul său obiect de activitate:
– Efectuarea experienţelor aferente planului intern de cercetare şti‑
inţifică al catedrei;
– Derularea programelor experimentale în cadrul elaborării unor teze
de doctorat al cărui conducător ştiinţific era prof. Ştefan Bălan;
– Prelucrarea datelor experimentale rezultate în urma măsurătorilor
de şocuri şi vibraţii efectuate la diferite construcţii civile şi industriale din
ţară, în cadrul sarcinilor de cercetare tehnico‑ştiinţifică contractuală.
C. Activităţi didactice postuniversitare (publicaţii, conducere de doctorat)
Preocupările prof. Ştefan Bălan, concretizate prin realizările sale în
domeniul didactic, ilustrate în expunerea făcută până aici cuprind şi lucrări
mai pretenţioase care se adreseză, după spusele autorului lor „tuturor per‑
soanelor care doresc să‑şi lărgească orizontul de cunoştere a universului
material aprofundând unele aspecte mai delicate”.
Dintre lucrările publicate care se înscriu în acest cadru menţionăm
următoarele:
– „Asupra forţelor de inerţie şi Principiul lui d’Alembert”, 1957.
– „Mecanica teoretică”, Editura tehnică, București 1959, 1963 şi 1968,
în colaborare cu V. Vâlcovici şi R. Voinea;
– „Lecţii complementare de mecanică teoretică”, Editura Didactică şi
Pedagogică, București 1969, 1975;
– „Mecanica teoretică”, de dimensiunile şi ţinuta unui tratat constituie
una dintre cărţile româneşti de referinţă în acest domeniu, datorita, între
altele, prezenței printre autori a iluștrilor oameni de știință V. Vâlcovici,
supranumit „patriarhul mecanicii românești” și R. Voinea, fost președinte
al Academiei Române;
– „Lecţii complementare de mecanică teoretică” se referă la aplicarea
calcului matriceal şi tensorial în mecanică, raportul dintre mecanica clasică
şi cea relativistă, noţiuni de mecanică cuantică, ondulatorie şi statistică.
Dincolo de valoarea teoretică în sine a lucrării, merită a fi subliniate pre‑
zenţa în ea a două aspecte definitorii pentru personalitatea ştiinţifică a

Un secol de la nașterea lui Ștefan Bălan, personalitate de seamă a științei |

115

autorului: a) ample informații cu caracter istoric la personalităţi marcante
ale mecanicii clasice precum şi la mecanicieni din epoca modernă; b) apli‑
caţiile calcului matriceal la calculul automat al structurilor.

Fig. nr. 11 – Derularea unui program experimental în Laboratorul de vibrații
(fotografie inedită din arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă
pe orice fel de suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)

Activitatea în domeniul istoriei ştiinţei şi tehnicii
Pasiunea pentru istoria ştiinţei și tehnicii venea din convingerea pe
care Şt. Bălan a formulat‑o în mod explicit prin aceste cuvinte: „Pentru
a înţelege prezentul şi viitorul unei ştiinţe trebuie să‑i cunoşti originile,
evoluţia şi avatarurile sau discuţiile care s‑au purtat – uneori secole de‑a
rândul – pentru a preciza un detaliu care azi pare lipsit de importanţă, ori
pentru a definitiva o formulă care azi se învaţă în primele clase ale şcolii
elementare. Studiul istoriei ştiinţelor dă posibilitatea să se constate că şti‑
inţa se perfecţionează continuu şi că ea deschide omenirii perspectiva în
pătrunderea viitorului”[2].
Această preocupare permanentă a acad.prof. Şt. Bălan constituie o
punte de legătură între activitatea sa didactică şi cercetarea ştiinţifică.
Componenta didactică în domeniul istoriei ştiinţei şi tehnicii a fost deja
prezentată.
Trecem acum în revistă cealaltă componentă a activităţii acad. Ştefan
Bălan în domeniul istoriei ştiinţei şi tehnicii, prezentând în continuare o
listă cu titlurile principalelor sale publicaţii istoriografice în ordinea cro‑
nologică a apariţiei, grupate în trei categorii:
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I. Lucrări referitoare la personalități marcante ale mecanicii
– „Galileo Galilei”, B.S.P. din România, București, 1942, 1943;
– „Galileo Galilei, viaţa şi opera”, București, 1957;
– „Şi totuşi se mişcă”, București, 1963;
– „Influenţa lui Galileo Galilei în România”, București, 1973;
– „Copernic”, 1973.
II. Lucrări referitoare la istoria universală a mecanicii
– „Din istoria mecanicii”, Editura Ştiinţifică, București, 1966 (în cola‑
borare cu I. Ivanov);
– „Scurt istoric al mecanicii”, 1970 (în colaborare cu I. Ivanov);
– „Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale”, (Coordonator
Acad. Ştefan Bălan), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, București, 1979.
III. Lucrări referitoare la istoria ştiinţei şi tehnicii pe teritoriul României
– „Chronological History of Romania”, 1972, (colectiv), partea referi‑
toare la istoria tehnicii în România;
– „Precursori români în ştiinţa mondială”, 1975, (în colaborare cu N.
Mihăilescu);
– „Cronologia istoriei ştiinţei şi tehnicii în România”, 1975 (în cola‑
borare cu N. Mihăilescu);
– „Istoria ştiinţei şi tehnicii în România”, Editura Academiei Române,
1985 (în colaborare cu N. Mihăilescu).

Fig. nr. 12 – Coperțile a două lucrări de referință, la elaborarea
cărora a contribuit substanțial și acad. Ștefan Bălan
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Din lista de mai sus, am selectat pentru o foarte succintă prezentare
monografia Din istoria mecanicii care constituie o importantă contribuţie
istoriografică românească. În lucrarea respectivă sunt prezentate şi anali‑
zate succint contribuţiile aduse de‑a lungul a două milenii şi jumătate la
patrimoniul ştiinţei de o pleiadă impresionantă de circa 1000 de oameni
iluştri. Bibliografia conţine 1829 de titluri, în zece limbi. O secţiune consi‑
derabilă din lucrare se referă la istoriografia mecanicii conţinând referiri
bibliografice la peste 20 de reviste şi circa 200 de autori de prestigiu de pe
întregul mapamond, inclusiv din ţara noastră.
Recunoaștere internă și internațională în domeniul istoriei științei
Personalitate ştiinţifică de referinţă în peisajul istoriei ştiinţei şi teh‑
nicii Ştefan Bălan şi‑a dobândit în mod firesc o notorietate pe măsură care,
între altele, s‑a manifestat prin recunoaşterea internă şi internaţională a
meritelor sale în acest domeniu de cercetare. Concretizarea acestei recu‑
noaşteri este redată în lista de mai jos, care evidenţiază funcţiile ocupate
în diverse foruri ştiinţifice interne şi internaţionale.
• În anul 1971 a fost ales membru al „Comitetului de politica ştiin‑
ţei” din cadrul „Uniunii Internaţionale de Istoria şi Filozofia Ştiinţei”,
(IUHPS), iar în anul 1977 a devenit membru al consiliului de conducere al
acestei organizaţii, funcţie pe care a ocupat‑o până în 1985;
• În anul 1978 a fost ales membru al „Academiei de Istoria şi Filozofia
Ştiiinţei” din Paris;
• În calitatea sa de membru al conducerii IUHPS a fost iniţiato‑
rul organizării celui de al „XVI‑lea Congres Internaţional de Istoria şi
Filozofia Ştiinţei” la Bucureşti în anul 1981, prima manifestare ştiinţifică
de asemenea anvergură în domeniu desfăşurată în România;
• Între anii 1983–1991 a fost preşedinte al „Comitetului Român de
Istorie şi Filozofie a Ştiinţei” (CRIFS) al Academiei Române. În aceeaşi
perioadă, a ocupat și funcţia de redactor şef al revistei „Noesis” editată de
Academia Română;
• Între anii 1981–1988 (ales în două legislaturi) a fost preşedinte al
„Comitetului Internaţional de Istoria Ştiinţei şi Tehnicii” (ICOHTEC).
Pasiunea pentru istoria ştiinţei şi tehnicii, încununată de rezultatele
remarcabile obţinute îi conferă lui Ștefan Bălan un loc de frunte nu numai
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în cercetarea istorică românească şi internaţională, ci și în pleiada oameni‑
lor de cultură, organizatori ai unor instituţii de profil. Ca mărturii concrete
în acest sens stau documentele oficiale care atestă înființarea „Cabinetului
de istoria ştiinţei şi tehnicii” din ICB, 1976 (Fig. nr. 13 – stânga) şi introdu‑
cerea cursului facultativ „Istoria tehnicii construcțiilor” la F.C.C.I.A. din
1976 al cărui plan tematic este prezentat în Fg. nr. 13 – dreapta.
Activitatea în domeniul mecanicii aplicate
În această parte a expunerii vom rezuma preocupările şi realizările
acad. Şt. Bălan plasate în afara domeniului strict al mecanicii teoretice şi
istoriei ştiinţei şi tehnicii. Mai exact este vorba despre alcătuirea şi calcu‑
lul unor elemente de construcţii din beton armat, legislaţia în domeniul
proiectării construcţiilor, stabilitatea dinamică a structurilor, încercarea
construcţiilor, teoria plasticităţii şi ingineria seismică [3], [4]. Redăm în
continuare o listă selectivă cronologică a lucrărilor publicate:

Fig. nr. 13 – Documente inedite ale acad. Ștefan Bălan

– „Saboţi de beton armat”, Editura Progresul Sibiu, 1948;
– „Stâlpi de beton armat”, 1949;
– „Manualul inginerului constructor” (coordonator colectiv), 1950;
– „Lexiconul Tehnic Român”, (redactor principal), ediţia I în 8 volume,
1949 şi ediţia II în 18 volume, 1955;
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– „Cromoplasticitatea”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti
1969 (colaborare cu V. Petcu şi S. Răutu) – Premiul Academiei Române
„Aurel Vlaicu”
– „Încercarea construcţiilor”, Editura Tehnică, 1965 (colaborare cu M.
Arcan);
– „Direct Determination of Equivalence Coefficients of Masses in
the Antiseismic Computation of Structures”, Third World Conference of
Earthquake Engineering, New‑Zeeland, Auckland, 1965, (coordonatorul
colectivului de colaboratori);
– „The Criterion of Dynamic Equivalent in the Design of Antiseismic
Structures”, Révue Roumaine des Sciences Techniques, Serie de Mécanique
Appliquée, Tome 11,No.6, 1966, (colaborare cu M. Ifrim şi C. Pacoste);
– „Essai des constructions”, Editura Eyrolles, Paris, 1972, (colaborare
cu M. Arcan);
– „Calculul structurilor în domeniul plastic. Momente independente”,
Editura Academiei, Buc. 1976 (colaborare cu V. Petcu);
– „Calculul structurilor în domeniul plastic.Optimizări”, (colaborare
cu V. Petcu), Editura Academiei Române, 1979;
– „Cutremurul de pământ din România din 4 martie 1977”, Editura
Academiei Române, București, 1982 (coordonator colectiv – Premiul
Academiei Române „Aurel Vlaicu”;
– „Introducere în mecanica fenomenelor seismice şi inginerie seis‑
mică”, Editura Academiei Române, București, 1987, (coordonator – Premiul
Academiei Române „Aurel Vlaicu”;
– „Calculul structurilor în domeniul plastic. Densităţi mecanice”,
Editura Academiei Române, București, 1990; colaborare cu V. Petcu.
Dintre lucrările citate un loc aparte îl ocupă „Cromoplasticitatea”,
publicată în 1963 şi distinsă în acelaşi an de Academia Română cu pre‑
miul „Aurel Vlaicu”. Ea reprezintă o primă realizare de vârf în cadrul
preocupărilor ştiinţifice ale acad. Ştefan Bălan referitoare la comportarea
structurilor în domeniul postelastic. Lucrarea respectivă a avut un ecou
favorabil şi pe plan internaţional (în fosta U.R.S.S. și Japonia) şi a stat
la originea elaborării unui set de alte trei vizând „calculul structurilor
în domeniul plastic” în care autorii prezintă idei originale atât în plan
teoretic, cât și aplicativ (Momente independente, Optimizări şi Densități
mecanice).

120 | Mihai ALEXANDRESCU, Ștefan‑Florin BĂLAN
Activitate tehnică nemijlocită în construcţii
Ca inginer constructor Şt. Bălan a participat la proiectarea, execuţia
sau organizarea unui număr important de lucrări. O parte dintre aces‑
tea au fost citate deja în prima parte a expunerii de faţă. La acestea se
adaugă: „Casa Scânteii”, Stadionul „Lia Manoliu” (construit în numai
7 luni), Teatrul de operă şi balet din Bucureşti, Uzinele metalurgice din
Hunedoara etc. Numărul total de proiecte şi alte lucrări de construcţii la
care a participat depăşeşte 200.
Ca expert în domeniul construcţiilor civile şi industriale a partici‑
pat la verificarea, expertizarea şi consolidarea a peste 100 de obiective
importante ale industriei româneşti, dintre care menţionăm: „Uzinele
petrochimice Piteşti”, „Uzina Tractorul, Braşov”, „Uzina de Amoniac de la
Slobozia”, turnurile de extracţie din Valea Jiului etc.
A fost preşedinte al Comisiei guvernamentale pentru consolidarea şi
stabilizarea subsolului oraşului Brăila, precum şi coordonatorul colecti‑
vulu însărcinat cu evaluarea pierderilor materiale provocate de seismul din
4 martie 1977 şi microzonarea seismă a oraşului Bucureşti la aceea dată.
Titluri ştiinţifice onorifice şi funcţii în foruri interne şi internaţionale
Recunoaşterea pe plan intern şi internațional a personalităţii acad.
Şt. Bălan s‑a manifestat între altele şi printr‑o serie de impresionantă de
funcţii şi titluri onorifice care i‑au fost acordate. O parte dintre acestea au
fost menţionate în secţiunea referitoare la istoria ştiinţei şi tehnicii. În cele
ce urmează redăm altele, în ordine cronologică:
– Membru al „Comisiei Superioare de Diplome” a Ministerului
Învăţământului în perioada 1956–1990.
– Vicepreşedinte al C.N.I.T. şi preşedinte al Secţiei de Construcţii între
anii 1956–1990;
– Vicepreşedinte al „Biroului Internaţional al Educaţiei” (UNESCO)
între anii 1958–1959;
– Vicepreşedinte al Asociaţiei Mondiale „Congresul Oamenilor de
Ştiinţă” (1962);
– Membru RILEM, (1969);
– Preşedinte al Consiliului Ştiinţific al „Centrului de Mecanica
Solidelor” al Academiei Române (1970–1977);
– Membru al „Academiei de Ştiinţe din New‑York” în perioada
1980–1991;

Un secol de la nașterea lui Ștefan Bălan, personalitate de seamă a științei |

121

– Membru al „Asociaţiei Americane pentru Progresul Ştiinţei”,
(1981–1991);
– Preşedinte al „Secţiei de Ştiinţe Tehnice” a Academiei Române,
(1984–1991);
– Membru al comitetului de redacţie al „Revue Roumaine des Sciences
Téchniques, Serie de Mécanique Appliquée” şi „Seria de Mecanică Aplicată”.
Distincţii interne şi internaţionale (în ordine cronologică)
– „Premiul de Stat” pentru contribuţia la realizarea „Lexiconului
Tehnic Român (1956);
– Cele trei Premii „Aurel Vlaicu” ale Academiei Române pentru cele
trei lucrari prezentate anterior;
– Ordinul „Meritul ştiinţific Clasa I”, (1966);
– Ordinul HAMAZOUN, clasa I, conferit de M.S.I. Mohamad
Aryamer, şahinşahul Iranului, (1967);
– Titlul de „Mare Ofiţer al Ordinului Naţional pentru Merit”, conferit
de preşedintele Franţei Charles De Gaulle, (1968);
– Tilul de „Om de ştiinţă emerit”, (1970);
– Medalia „Peace Medal” a O.N.U., (1974);
Am lăsat la urmă un semn de recunoaştere a personalităţii acad. Şt. Bălan
care îi perpetuează amintirea în conştiinţa colectivă a generaţiilor de cadre
didactice şi studenţi – unul dintre amfiteatrele F.C.C.I.A îi poartă numele.
În aceeaşi ordine de idei menţionez prezenţa „Micului Pantheon” al
Catedrei de Mecanică, Statica şi Dinamica Construcţiilor” al cărui şef a
fost de‑a lungul unui sfert de secol, unde imaginea sa apare alături de cele
ale altor personalităţi cunoscute ale învăţământului tehnic românesc de
construcţii: prof. dr. ing. S. Hangan, acad. prof. A.A. Beleș și prof. ing. Al.
Gheorghiu.
Dintre manifestările cu caracter jubiliar care i‑au fost consacrate în
timpul vieţii am reținut‑o pe cea organizată cu prilejul celei de‑a 65‑a ani‑
versări a zilei sale de naştere la Institutul de Construcţii Bucureşti, în anul
1978. Între personalităţile care l‑au omagiat cu acest prilej remarcăm pe:
Radu Voinea, Mitu Dumitrescu, Elie Carafoli și Panaite Mazilu.
Funcţii administrative
Mă voi limita la a le înşira în ordine cronologică, însoţită de un foarte
scurt comentariu la sfârşit:
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– Director edilitar la Societatea de Tramvaie Bucureşti, 1945–1949;
– Decan al „Institutului de Drumuri şi Poduri” şi al „Institutului de
Prelucrare a Lemnului”, 1948–1949;
– Preşedinte al „Comisiei de Standardizare”, 1949–1950;
– Preşedinte al „Comitetului de Stat pentru Tehnică”, 1951–1954;

Fig. nr. 14 – Acad. Ștefan Bălan (centru) la a 65 – a aniversare a zilei de
naștere. Printre cei prezenți se ramarcă: N.Pătrâniche, D. Ghiocel, Al.
Cișmigiu, E. Carafoli, M. Dumitrescu, M. Ifrim (fotografie inedită din
arhiva familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de
suport este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)

– Vicepreşedinte al „Comitetului de Stat al Planificării”, 1954–1955;
– Primar general al Capitalei, 1955–1956;
– Ministru al Construcţiilor, 1956–1958;
– Adjunct al Ministrului Învăţământului, 1958–1963;
– Ministru al Învătământului, 1963–1969;
– Membru al Consiliului de Conducere al Inspectoratului de
Directivare şi Control pentru Proiectarea şi Execuţia Construcţiilor.
Selectând realizările sale în funcţiile administrative deţinute
vom sublinia numai pe acelea care se referă la cei 11 ani în care a fost
adjunct şi ministru al învăţământului, caliate în care a promovat „Legea
Învăţământului” şi „Statutul cadrelor didactice”, a contribuit la generali‑
zarea învăţământului de 8 ani, înființarea de noi instituţii de învăţământ
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superior şi construirea multor spaţii de învăţământ, cămine şi cantine
studenţeşti.
Evoluţia ulterioară a evenimentelor a arătat că şcoala românească
de toate gradele traversau o perioadă benefică, recunoscută pe plan
internaţional.
Cred că amintind funcțiile de conducere pe care le‑a ocupat Ștefan
Bălan pe linie administrativă și științifică, se cuvine să menționez două
aspecte care l‑au caracterizat ca om: 1) respectul și devoțiunea față de
școală; în calitate de „demnitar” ar fi putut să‑și rezerve postul de profesor
din ștatul de funcțiuni, însă a preferat să‑și onoreze calitatea de dascăl fără
întrerupere, conform normei didactice și 2) modestia și simțul măsurii: a
locuit permanent în casa pe care și‑a dobândit‑o prin efort financiar pro‑
priu, o locuință tip, plasată într‑un cartier mărginaș al capitalei.
Încheiere
Firul vieţii lui Ştefan Bălan a cedat la 26 martie 1991, deci la puţin
timp după ce împlinise vârsta de 78 de ani. Era încă un om activ, ocupând
funcţii de conducere în cadrul Academiei Române:
– Preşedinte al „Secţiei de Ştiinţe Tehnice”;
– Redactor şef al revistei „Noesis”;
– Preşedinte al Comitetului Român de Istorie şi Filozofie a Ştiinţei.
În fotografia de mai jos îl vedem în timpul unei alocuțiuni la o şedinţă
a Academiei Române. Este ultima sa imagine publică înregistrată cu puţin
înainte de trecerea în eternitate.
Ne‑a lăsat o operă didactico‑ştiinţifică vastă, concretizată în 42 de
cărţi publicate în ţară şi în străinătate, peste 200 de conferinţe publice şi
62 de comunicări ştiinţifice, expuse în diverse ocazii (congrese, alte foruri
ştiinţifice, emisiuni de radio şi TV etc.).
Astăzi după un secol de la naștere primeşte omagiul şcolii superioare
tehnice româneşti pentru contribuţia sa la formarea profesională a câtorva
mii de ingineri constructori şi a peste 30 de doctori ingineri, precum şi
pentru exemplul de modestie, sobrietate şi eleganţă în raporturile cu toţi
cei care l‑au cunoscut.
În încheiere ţin să mulţumesc conducerii Academiei Române pentru
invitaţia de a evoca în acest cadru jubiliar una dintre personalităţile de
vază ale cerectării științifico‑tehnice și învăţământului superior de con‑
strucţii din România.
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Fig. nr. 15 – Acad. Ștefan Bălan la 78 de ani (fotografie inedită din arhiva
familiei Bălan și reproducerea acesteia sub orice formă pe orice fel de suport
este interzisă fără acordul scris al domnului Ștefan-Florin Bălan)

Mulţumesc de asemenea tuturor persoanelor care au avut amabilita‑
tea să‑mi ofere informaţii despre viaţa şi opera celui omagiat și în primul
rând d‑nei arh. Adelin Bălan şi d‑lui dr. ing. Ştefan Florin Bălan pentru
frumoasa redactare computerizată a expunerii pe care aţi urmărit‑o și pen‑
tru contribuţia documentară decisivă, care a stat la baza acesteia, alături
de bibliografia anexată.
În fine, dar nu în ultimul rând, vă mulţumesc dumneavoastră pentru
atenţia cu care m‑aţi onorat urmărind expunerea pe care am făcut‑o.
Bibliografie:
[1] Fătu M., Istoria Universităţii Tehnice Bucureşti (1818–1998), Editura U.T.C.B.,
București, 1998;
[2] Noica N., „Acad. Stefan Bălan (1913–1991) – un promotor al istoriei ştiinţei
şi tehnicii în ţara noastră, CRIFST – Divizia de Istoria Tehnicii, comunicare la
Academia Română, 11.05.2011, București.
[3] Nicolau E., Ştefan I. M., Scurtă istorie a creaţiei ştiinţifice româneşti, Editura
Albatros, București. 1981;
[4] Popescu Hr., Personalităţi în construcţii, Editura H.P., București, 2007;
[5] ***, Arhiva U.T.C.B.

