




















Personalităţi romanești în construcții – Stefan MIREA (1882 – 1932) 

 

Cu toții trecem adesea pe Calea Victoriei, prin fata 
clădirii Cercului Militar si suntem impresionați de frumusețea si 
trăinicia acestei construcții ridicate la începutul secolului al XX-
lea. Putini știu însa, chiar si dintre specialiști, ca soliditatea 
acestei lucrări se datorează unuia dintre cei mai distinși si 
valoroși ingineri romani, Stefan Mirea, autorul proiectelor de 
beton armat. 

Stefan Mirea s-a născut in anul 1882, la 15 iunie. A 
absolvit liceul Sf. Petru si Pavel din Ploiești, in anul 1902, după 
care a urmat cursurile prestigioasei Scoli Naționale de Poduri si 
Șosele din București. S-a numărat, in toti anii, printre cei mai buni 
studenți dintr-o serie remarcabila care i-a cuprins, printre altii, pe 
Alexandru Alexandrescu, Gheorghe Filipescu, stralucitul profesor 
de mai târziu Victor Stoica si alții. In același timp, isi susține in 
mod regulat examenele la Facultatea de Stiinte – secția 
Matematica. 

In anul 1907 si-a luat diploma de inginer, odată cu licența in 
matematica. 

După absolvire este numit inginer in Direcția Generala de Studii si 
Construcții, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, direcție 
condusa de inginerul inspector general Elie Radu. In acest 
serviciu s-a distins, in mod cu totul deosebit, prin studiile si 
lucrarile realizate. A conceput si a executat cele mai indraznete 
poduri de sosea in beton armat, cu deschideri care nu se mai 
făcuseră in tara pana atunci. Putem cita intre altele: podul de la 
Adjudu Vechi, podul peste Barlad la Tecuci, podul peste Siret la 
Rogoaza s.a. 

Proiectul inițial al podului de la Adjudu Vechi prevedea bolti din 
beton armat dublu incastrate, cu 30 m deschidere. Ulterior, in anul 
1908, proiectul a fost modificat de inginerul Stefan Mirea, 
mărindu-se deschiderea boltii la 37,5 m, pentru a înlesni plutăritul 
pe Siret, pentru a reduce numărul pilonilor si a nu se obtura prea 
mult albia expusa in caz de viitura. Soluția adoptata – cu bolti din 
beton armat de 37,5 m deschidere – a fost comparata cu un pod 
metalic cu grinzi independente de 56 m deschidere, executat 
peste Argeș, la Copăceni si cu un pod metalic cu grinzi cu 
console, cu calea la partea superioara (1). Rezultatul studiului a 
fost ca, in ambele cazuri, soluția cu bolti din beton armat era cu 
circa 10% mai ieftina decât cea cu tabliere metalice. 

Podul a fost executat de Societatea Beton si Fier, care fusese 
infiintata de Gogu Constantinescu, D. Dima si Tiberiu Eremia. 

In scurt timp si deschiderea de 37,5 m a fost depășita, deoarece in 
anii 1911 si 1912 se proiectează si se executa podul peste Bârlad, 
la Tecuci, format dintr-o singura bolta din beton armat dublu 
incastrata cu deschidere de 50 m. Podul are o importanta istorica, 
intricat bolta lui reprezintă prima bolta mare executata in tara 
noastră. Construirea acestui pod, cu deschidere de 50 m, este cu 
atât mai meritorie, cu cat este destul de apropiata de cele mai 
mari bolti puse in opera in străinătate pana la acea data. Amintim  

 

 

podul de sosea peste fluviul Ron la Pyrimont cu 54 m deschidere, 
construit de Francois Hennebique si podul Sitter cu un arc de 
79,6 m – cel mai mare din Europa. 

Construcția podurilor cu bolti mari nu se oprește aici. Inginerul 
Stefan Mirea va proiecta podul peste Siret de la Rogoaza, cu bolti 
din beton armat de 60 m deschidere. Podul este fundat cu 
chesoane din beton armat. Pila-culee de la mijloc era alcătuita 
dintr-un cheson cu dimensiunile de 10 m x 12,5 m, unul dintre 
cele mai mari chesoane din beton armat executat in tara noastră 
pana la primul război mondial, întrecut ca lungime numai de 
chesonul peste bazinul Ramazan din portul Giurgiu, proiectat de 
prof. ing. Ion lonescu-Bizet. Noutatea lucrării a determinat condu-
cerea Scolii Naționale de Poduri si Șosele sa organizeze o 
excursie la fata locului cu elevii-ingineri. 

Printre lucrările edilitare proiectate de inginerul Stefan Mirea 
amintim si alimentarea cu apa de la Moreni si studiul de 
alimentare cu apa de la Silistra etc. 

La construcția Palatului Cercului Militar, începuta in anul 1911, el 
a promovat, cu mult curaj si pricepere, betonul armat la planșeele 
clădirii. 

După terminarea scolii, in anul 1910, Stefan Mirea a fost numit 
asistent la cursul de aplicatii ale staticii grafice si rezistentei 
materialelor la Școala Naționala de Poduri si Șosele. Intre anii 
1914-1915 a predat gratuit si cursul de beton armat. Ulterior, va fi 
profesor si la Școala de Arhitectura si la Universitate – Facultatea 
de Științe. 

O perioada a fost secretar al Consiliului Tehnic Superior din ca-
drul Ministerului Lucrărilor Publice. Organismul, condus in acea 
vreme de marele profesor inginer Anghel Saligny, aviza toate 
lucrările importante care se executau in tara. 

A fost si secretar general in Ministerul Comunicațiilor, in guvernul 
generalului Alexandru Averescu (1920-1921). A fost membru si 
apoi președinte la Societatea de Științe din București, dar si 
președinte al Cercului Tehnic al României. 

In anul 1920 a înființat Direcția Aviației Civile la noul 
Minister al Comunicațiilor, fiind însărcinat cu organizarea si 
conducerea ei. Concepția sa si deosebita prevedere l-au 
determinat sa înzestreze Aviatia Civila Romana cu cele trei 
aeroporturi de seama de atunci: Baneasa, Galați si Chișinău, care 
stau mărturie pentru indiscutabilele sale merite. La aeroportul 
Baneasa a proiectat si a executat un hangar din beton armat cu 50 
m deschidere. Cu toate criticile aduse in acea vreme, concepția sa 
clarvăzătoare s-a impus in timp. 

A avut o activitate publicistica remarcabila. A scos culegeri de 
probleme împreuna cu distinsul matematician Traian Lalescu. A 
publicat o serie de articole pentru prezentarea noului material, 
betonul armat, dintre care citam: „Asupra legăturilor transversale 
in coloanele de beton armat cu secțiune pătrata“ (1915), „Estetica 
betonului armat“ (1915), „O noua metoda pentru calculul elastic al 
bolților de zidărie incastrate la naștere“ (1914), „Podul de sosea 
peste Bârlad din orașul Tecuci“ (1912), „Asupra rezistentei 
planșeelor de beton armat“ (1914) etc. Si un alt articol este 
remarcabil, si anume „Contribuții la problema edilitarii 
sătești“ (1919), in care pune problema locuințelor tip sătești si a 
alimentarii cu apa in satele romanești, de o deosebita actualitate 
si astăzi. 

Ca inginer, a realizat lucrări remarcabile, iar ca profesor a muncit 
cu râvna pentru formarea noilor generații de ingineri. In cariera sa 
a fost decorat cu Ordinul „Steaua României“ in grad de ofițer si 
„Coroana României“ in grad de comandor. 

S-a stins din viața, in plina putere, la 15 ianuarie 1932. A fost 
apreciat ca om si coleg si considerat „unul dintre putinii oameni 
care nu știau ce este ura si râul“. 

Autor: 
ing. Nicolae St. NOICA, profesor asociat UTCB  
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BULETINUL SOCIETĂŢII 
POLITECHNICE; Nr. 12 / Decembrie 1932 
(apărut la 15 Februarie 1933), p. 902-904: 

                + ŞTEFAN N. MIREA  
                La 15 Ianuarie 1932, s-a stins din 
viaţă unul dintre cei mai distinşi, mai valoroşi şi 
mai buni ingineri ai Corpului Tehnic Român, 
Ştefan N. Mirea. 
Necrologul ce urma să fie publicat încă de 
atunci a întârziat din cauză că unii prieteni cari 
si-au luat acest angajament, n-au răspuns 
până în prezent. 
              Ştefan N. Mirea profesor la Academia 
de Arhitectură din Bucureşti, ca şi la 
Universitate, Facultatea de Ştiinţe Secţiile 
Chimia Industrială şi Electrotehnică, a fost un 
desăvârşit dascăl , cum fusese şi un desăvârşit 
inginer. 
Născut în anul 1882 la 15 Iunie, a făcut liceul 
Sf. Petru şi Pavel din Ploieşti, pe care l-a 
absolvit în anul 1902. Intrând în Şcoala 
Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti, s-
a remarcat printr-o vie inteligenţă şi printr-o 
deosebită aplicaţie, lucru ce a făcut să i se 
prevadă o frumoasă carieră. A fost printre 
primii în tot timpul cât a urmat Şcoala Naţională 
de Poduri şi Şosele, dându-şi în acelaşi timp în 
mod regulat şi examenele la Facultatea de 
Ştiinţe, Secţia Matematici. 
                În anul 1907 şi-a luat diploma de 
inginer, şi tot odată şi Licenţa în Matematici. În 
acelaşi an a fost numit inginer în Direcţia 
Generală de Studii şi Construcţii din Ministerul 
Lucrărilor Publice; unde s-a distins în mod cu 
totul deosebit, prin studiile şi lucrările ce s-au 
executat. Tot atunci a fost numit şi Asistent la 
Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele.  În 
serviciul Ministerului a conceput şi executat 
cele mai îndrăzneţe poduri de şosea, în beton 
armat, cu deschideri ce nu se mai făcuseră în 
ţară, până atunci. Putem cita între altele: Podul 
peste râul Bârlad la Tecuci, Podul peste Siret 
la Rogoaza, podul de la Adjudul Vechiu, 
Lucrările de la Cercul Militar din Bucureşti, 
unde a adus ca aport cunoştinţele sale precise 
şi clarvăzătoare, Lucrările de la Liga Culturală, 
Alimentarea cu apă de la Moreni, Studiul 
alimentării cu apă la Silistra, etc. 
                A fost secretarul Consiliului Tehnic 
Superior şi în timpul Ministeriatului D-lui 
General Văleanu a fost Însărcinat şi cu 

conducerea Secretariatului General al 
Ministerului de Comunicaţii. 
                A fost membru activ la Soc. Gazeta 
Matematică. 
                A fost membru apoi preşedinte la 
Societatea de Ştiinţe din Bucureşti. 
                A fost membru activ al Societăţii 
Regale Române de Geografie. 
                A fost preşedintele Cercului Tehnic 
al României. 
                A scos culegeri de probleme 
împreună cu regretatul Tr. Lalescu. A scos un 
studiu asupra aero-dinamicei şi a făcut diferite 
comunicări la Congresele de aviaţie din 
străinătate. A publicat numeroase articole. 
                În anul 1920 înfiinţându-se o Direcţie 
a Aviaţiei Civile la noul Minister al 
Comunicaţiilor, a fost însărcinat cu organizarea 
şi conducerea acestei Direcţiuni. De această 
misiune s-a achitat tot atât de strălucit, cum s-a 
achitat şi de celelalte însărcinări, ce le-a avut. 
Concepţia sa înaltă şi deosebita prevedere ce 
a avut a făcut să se înzestreze Aviaţia Civilă 
Română cu cele trei aeroporturi de seamă: 
Băneasa, Galaţi şi Chişinău mărturie 
indiscutabilă a meritelor sale. La aeroportul 
Băneasa a proectat şi executat un hangar de 
beton armat de 50 m deschidere. Cu toate 
criticele aduse în acea vreme, concepţia sa 
clarvăzătoare s-a impus, şi opera ce a înfăptuit 
este mărturie meritului său şi a calităţilor sale 
deosebite recunoscute azi de toată lumea. 
                Pentru motive rezultate din 
consideraţiuni politice, Direcţia Aviaţiei Civile 
din Ministerul Comunicaţiilor s-a desfiinţat şi 
atunci Ştefan N. Mirea şi-a dat demisia, ca un 
protest al amestecului nefast al politicei în 
domeniul technic. De atunci a rămas cu cele 
două catedre universitare, unde şi-a îndreptat 
toată activitatea şi experienţa sa, muncind cu 
râvnă pentru formarea noilor generaţii de 
ingineri universitari, în cadrul unei ştiinţe 
precise şi clare. 
                Seriile de ingineri care l-au avut de 
Profesor, nu vor putea uita nici odată pe acela 
care le-a fost bunul şi iubitul profesor Mirea. 
                În cariera sa a fost decorat cu 
Ordinul “Steaua României” în gradul de Ofiţer 
şi “Coroana României” în gradul de Comandor. 
                Ca om şi coleg era unul dintre puţinii 
oameni ce nu ştiu ce este ura şi răul. Nimeni n-
a apelat la serviciile sale, fără să fie satisfăcut 



în măsura posibilului. Prietenii nu-l vor putea 
uita nici odată pe cel ce a fost bunul, blândul şi 
iubitul Fănică, totdeauna serviabil, totdeauna 
gata să intervină în ajutorul colegilor. 
     Fie-i ţărâna uşoară !                  
                                                                        
                                                                           
 Inginer C.E. Gabrielescu 
 
 
+ Doamna Astra Inginer Mirea soţie, cu fiicele 
Alina şi Sanda, Doamna Victoria şi Axel 
Person (Upsala, Suedia) cu copii, soră şi 
cumnat, cum şi familia Colonel G. Anastasiu 
socrii şi cumnaţi, au durerea de a aduce la 
cunoştinţă încetarea din viaţă, după o lungă 
suferinţă, a scumpului lor 

ŞTEFAN N. MIREA 
INGINER 

Profesor la Şcoala de Arhitectură şi Institutul 
Electrotehnic 

Întemeietorul Aviaţiei Civile 
Decorat cu mai multe ordine 

în ziua de 15 ianuarie 1932, orele 23, în vârstă 
de 49 ani. 
Înmormântarea va avea loc Duminică 17 
ianuarie, orele 16, la Cimitirul Şerban Vodă 
Bellu, în a cărui capelă este depus corpul 
defunctului. 

*  *  * 
+ Direcţiunea şi corpul profesoral al Institutului 

Electrotehnic Universitar din Bucureşti 
Au durerea de a anunţa încetarea din viaţă a 

distinsului profesor şi bunului coleg 
Inginer 

Ştefan N. Mirea 
 

*  *  * 
Înmormântarea lui Ştefan Mirea 

- O tristă ceremonie. Asistenţa. Cuvântările 
- 

            Eri Duminică 17 Ianuarie ora 16 a avut 
loc înmormântarea fostului nostru prieten şi 
fruntaş, ing. Şt. N. Mirea, încetat din viaţă în 
noaptea zilei de 15 Ianuarie. 
            Corpul neînsufleţit al celui ce a fost 
distinsul şi eminentul profesor inginer, fusese 
depus în capela cimitirului Belu. 
            La ora 16 a început oficierea slujbei în 
prezenţa îndureratei familii, a rudelor, a 
prietenilor şi a numeroasei asistenţe. 

            După oficierea slujbei, a vorbit din 
partea Universităţei Bucureşti Facultatea de 
ştiinţe d. profesor Hurmuzescu, directorul 
Institutului Electrotehnic Universitar; din partea 
d-lui prof. N. Iorga şi a Partidului Naţional, d. 
senator Pascu; din partea soc. Politechnice şi 
Gazeta Matematică, d. inginer G.M. Filipescu 
directorul g-l S.T.B.; din partea Academiei de 
Arhitectură, d. arhitect Trajanescu; din partea 
studenţilor Institutului Electrotehnic şi Chimia 
industrială, d. student Georgia; din partea 
studenţilor de la Academia de Arhitectura, d. 
student T.T. Teodorescu, preşedintele 
societăţei studenţilor. 
            Toţi au arătat, în frumoase cuvinte 
meritele deosebite ale valorosului şi mult 
regretatului dispărut. 
            Numeroase coroane şi jerbe de flori, au 
fost depuse de: Partidul Naţional de sub şefia 
d-lui prof. N. Iorga; Institutele Universitare 
Electrotehnice şi Chimia Industrială; 
Academia de Arhitectură; familia inginer C. 
E. Gabrielescu; familia inginer Sorescu; 
familia doctor H. Grozescu, etc. 
           Printre numeroşii asistenţi afară de 
familia defunctuui, am remarcat pe d-nii: prof. 
Hurmuzescu, inginer I.S. Gheorghiu, secretar 
general al ministerului de Lucrări Publice 
delegat al ministerului; arhitect Ciortan, 
subdirectorul Academiei de Arhitectură; inginer 
Bănescu, inginer Şerban Ghica, arhitect 
Lăzărescu, d-na şi d. inginer C.E. Gabrielescu, 
Mitică Pascu senator, d-na şi d. general 
Gabrielescu, d-na şi d. inginer M. Sorescu, d-
na şi d. Horia Grozescu, d-na şi d. colonel 
Filimon, Virgil Gabrielescu, Şerban 
Gabrielescu, inginerii Vardala, M. Saligny, 
Ceaikovscki, A. Alexandrescu, I. Buşilă, 
Smântănescu, Panaitopol, I. Dumitrescu, 
arhitect Trajanescu, inginerii Pedrozolli, E. 
Nuni, Paşcanu, Orăscu, Antoniu, Hanganu, 
Buescu, Petrescu, d-na şi d. inginer Gâlcă, d-
na şi d. inginer Stamatescu, dr. Şt. Anastasiu, 
State Mihăilescu, inginer Gold-Haret, d-na 
comandor Angela Teodorescu, Ilie Ardeleanu, 
Ilie Badovici, M. Oprea, d-na şi d. maior 
Dejescu, general dr. Popescu, Const. Gr. 
Brezeanu, colonel Urlăţeanu, colonel Ţonea, 
N. Georgescu, deputat, etc. etc. 

*  *  * 
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Aniversarea Centenarului Aviatiei Civile Române 

 

La 24 iunie 1920   prin decretul nr. 2705 (M.O. nr.67/26.06.1920) este înființată 

Direcţiunea Aviaţiunii în cadrul Ministerului Comunicaţiilor.  

Pentru Aviatia Civila din Romania acesta constituie actul de naștere. 

Citez din Referatul d-lui presedinte de consiliu de ministri  catre consiliul de ministri  ca 

fundamentare la Decretul 1489 din 09 iunie 1920 prin care se infiinta Ministerul Comunicatiilor 

…”Navigatiunea aeriana este o problema total noua care azi se impune in mod imperios, 

mai ales dupa rolul ce l-a jucat in timpul razboiului. 

Transportul rapid de calatori, de coletarie usoara, si mai ales serviciul de posta acut, 

iata principalele atributii ale acestui mod de locomotine deocamdata.  

Nu stim ce ne rezerva viitorul si unde ne vom opri pe calea progresului navigatiei 

aeriene.” 

La 6 iulie 1920   prin decretul nr. 2842 ( M.O. nr. 77/08.07.1920) inginerul Stefan 

MIREA care s-a ocupat de înființarea Directiunii Aviatiunii  in cadrul Ministerului 

Comunicatiilor este numit Director  acesteia.  

 Legea privind „Înființarea si Exploatarea Liniilor de Navigație Aeriana” este votata pe  

23 august 1920 de  Adunarea Deputaților  si pe 26 august de Senatul României  fiind publicata in 

M.O. nr. 129/14.09.1920 

La 13 octombrie 1920 prin decretul nr. 4146  (M.O nr.5794/27.10.1920) sunt stabilite 

atribuțiile „Direcțiunii Aviatiunii” 

Inginerul Stefan MIREA este artizanul infiintarii si creerii bazelor industriei aviatiei 

civile,  ca institutie, ce urma sa se desvolte in  contextul mondial determinat de tratatului de la 

Trianon,  noua arhitectură a Europei si de adoptăriea si semnarea Convenției Internaționale 

pentru Aviație Civilă din 1919 de la Paris. 

 

Ioan Vasile BUIU – Academia Română - Membru al Comitetul Român pentru Istoria si Filosofia 

Științei si Tehnicii  CRIFST 

Dan Corneliu HADÎRCA - Inspector Aeronautic 

 


