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Despre navele portcontainer 430 TEU, proiect ICEPRONAV  nr. 1280,  

constructor Șantierul  Naval Galați. 

 

Prof. Univ. L. Stoicescu, dr. ing. JS Popovici, ing. V. Popescu, ing. Marian Mocanu 
 

La CCN 78 am  discutat despre navele portcontainer  comandate, la începutul anilor 80, de 

compania IEFM Navrom Constanța, a caror proiect a fost realizat de ICEPRONAV Galați și au 
fost construite în Șantierul Naval Galați. 
Încă din secolul XVIII a apărut ideea de a transporta marfa în containere, dar containerizarea s-
a dezvoltat mult după Cel de-al Doilea Război Mondial. În 1951 a intrat în funcțiune prima navă 
construită pentru a transporta containere, in Danemarca.  Acest sistem de transport, prin 
multiplele avantaje pe care le aducea (reducerea timpului de transport si  de 
incarcare/descarcare etc.) a  dus la creșterea vertiginoasă a comerțilui internațional, factor al 
globalizării. Capacitatea navei este măsurată în TEU (twenty-foot equivalent units) conform 
unui standard ISO. Aparitia acestor nave a impus si construirea unor terminale de containere, 
conectate la calea ferată și la autostrăzi, care sa permita stocarea si distribuirea catre 
destinatari în cel mai scurt timp. Proiectarea unor astfel de nave aducea noi provocări. 
Dl ing. Marian Mocanu , cu sprijinul informațiilor furnizate de dl ing. Jean Alexiu, șeful de 

proiect, a prezentat proiecttul 1280, caracteristici, soluții adoptate, dotări. Nava poate 
transporta 430 containere 20"TEU, are lungimea de 134 m și lățimea de 19,60 m, cu echipaj de 
42 persoane; s-a realizat sub supraveghere RNR pentru corp și mașini, cu clasa de gheață 
G20. 

Au venit cu completări  dl ing. Spirache Rădulescu, care a lucrat în ICEPRONAV la  atelierul 
Proiect General, și dl ing. Valentin Popescu, care la acea vreme lucra la Serviciul Proiectare 
și Tehnologie din SNG, șantierul constructor.  Amintim că șeful de proiect in SNG era ing. Horia 

Cristea, plecat prea devreme dintre noi.  



Dl dr. ing. Jean Popovici a avut o spumoasă relatare despre ce s-a întâmplat în timpul 

probelor in exploatare, cu  M/V PIATRA OLT, in anul 1992, pe ruta Constanța – Ismir – Pireu-  
Antwerp – Rotterdam – Constanța. 

Au fost construite  8 nave de acest tip: două au fost livrate catre IEFM NAVROM Constanța 
(Piatra Olt, la 30.10.1988,  Caransebeș, la 31.01 1989) , patru, livrare CASCO catre FORSEN 
NORVEGIA,  două nave complete catre MACHIMPEX BEIJING.  

Au intervenit cu informații și observații pretioase ing. Ghe. Iorga, care a participat la 
măsurătorile făcute în probele cu nava Piatra Olt, dr. ing. Dumitru Lupașcu-RNR, prof. univ. 
Ionel Chică, Universitatea Dunărea de Jos, ing. Ilie Negrea, șef proiect ICEPRONAV. Ing. 
Valentin Popescu a sintetizat  aceste discuții, care reprezintă un set important de aspecte bine 
de cunoscut,legate de proiectarea unei nave portcontainer. 

La CCN 79, prof. univ Liviu Stoicescu si-a lansat cartea autobiografică O VIAȚĂ MEREU ÎN 
TRANZIȚIE,  editura Phoebus, Galați, redactor de carte fiind cunoscuta scriitoare  Violeta 
Ionescu, invitată la CCN 79 să ne relateze povestea aparitiei acestui volum. 

 

 
Concluzii despre navele portcontainer proiectate de ICEPRONAV (proiect 

1280) si construite la  
Șantierul Naval Galați 

 

 
Ing. Valentin Popescu, ing. Marian Mocanu 

 

La CCN nr. 79 din 06 decembrie 2019 s-a prezentat nava portcontainer 430 TEU, proiect 1280, 

care a constituit o premieră din punct de vedere al proiectarii, ridicând o serie de “provocări” 
ingineresti pentru proiectanții ICEPRONAV. 
 
La ICEPRONAV nu se mai gasesc informatii despre acest proiect sau mai bine zis, informatia 
care a fost pusă la dispozitie de către  domnul director tehnic, ing. Necula (numai specificatia 
tehnica si planul general), nu a fost suficientă. , aducand și unele completari facute de catre ing. 
Jean Alexiu, care a fost șef de proiect la vremea derularii proiectului. Auditoriul a venit cu o serie 
de informatii care au completat si subliniat foarte bine problematica proiectului. 

 
Au reiesit urmatoarele probleme specifice proiectării unui portcontainer care au fost  rezolvate cu 
succes de ICEPRONAV: 

 Calculul rezistentei generale a navei, tinand cont de faptul ca se incadreaza in categoria 
navelor cu deschideri mari in punti; prof. univ. Ionel Chirica (Universitatea Dunărea de 



Jos Galati) si ing. Dumitru Lupașcu ( RNR) au precizat ca stabilirea metodelor de calcul 
au inceput cu mult timp inainte, prin colaborarile dintre Institutul Poltehnic, ICEPRONAV si 
RNR, ele constituind fundamentul verificarilor pr. 1280. Aiu fost realizate și modele de 
structura din plexiglass, necesare pentru verificari prin masuratori tensometrice. 

 Reducerea parametrilor oscilatiilor transversale ale navei (unghi, acceleratie 
unghiulara) pentru  evitarea suprasolicitarii sistemului de amarare a containerelor. Ing. 
Spiridon Radulescu a apreciat ca solutia cu tancuri de ruliu pasive a fost cea mai ieftina, 
dar care implica niște calcule suplimentare de stabilitate, precum si verificari facute cu 
succes pe model de catre ing.Novac Iordan in  laboratorul hidrodinamic ICEPRONAV. 

 Corelarea inaltimii timoneriei cu stiva de containere pentru asigurarea vizibilitatii in 
fața navei, la cel putin doua lungimi de nava (cerinta IMO – SOLAS  pentru 
portcontainere); 

 Necesitatea dotarii navei cu calculator de board, respectiv cu softul necesar privind 
verificarea stabilitatii, precum si a solicitarii generale a corpului navei. 

 Calcularea structurii la solicitarile locale deosebite in zonele de amplasăre a colțurilor 
containerelor.Ing. Ilie Negrea a precizat ca a intalnit situatii la alte nave (care nu au fost 
proiectate de ICEPRONAV), unde plafonul dublulului fund a fost avariat in timpul operarii 
navelor. 

 Amenajarea zonei pupa a navei prin corelarea (amplasare si forma/structura) coșului de 
fum cu suprastructura in scopul evitarii “spalarii” de catre gazele de evacuare a 
amenajarilor sau a puntii; Solutia a fost adoptata/confirmata prin probele pe model la 
tunelul aerodinamic ICEPRONAV realizate de ing. Ion Ungureanu. 

 Eliminarea vibratiilor suprastructurii prin montarea unui amortizor de vibratii axiale in 
prova motorului principal, amortizor care a fost livrat de ICM Resita. 
 

Nu in ultimul rand, trebuie precizat ca proiectul s-a intocmit in totalitate (faza preliminara, PT, 

probe de bazin, PE si documentatie de SAN de coordonare tubulaturi/saturare/albume 
tubulatura) de catre ICEPRONAV. 

 
Din punct de vedere al constructiei navei de catre Santierul Naval din Galati, ing Valentin 
Popescu a precizat urmatoarele: 

 In general, problema cea mai dificila pentru santier a constituit-o realizarea ghidajelor 
pentru containere in campul de tolerante cerut de manevrarea rapida a containerelor 
(incarcare/descarcare) precum si tolerantele gurilor de magazie; pe langa verificarea 
dimensionala s-a facut si proba cu containere (20’ si 40’) prin realizarea in santier a unui 
dispozitiv care sa simuleze “sprederul” din porturi. 

 S-au construit 8 nave dupa proiectul ICEPRONAV, pe o perioadă de cca 10 ani 
(1986÷1996) – a se vedea graficul anexat al proiectului. 

 Primele două nave (cda 781 “Piatra Olt” si cda 782 “Caransebes”) au fost contractate cu 
NAVROM Constanta. 

 Urmatoarele nave s-au derulat intr-o perioada financiar-dificila pentru santier 
(1991÷1996), cand apareau “mugurii” economiei de piatță: Navrom s-a “spart” in 3 
companii si șantierul nu a mai primit comenzi. Din informatiile puse la dispozitie de ing. 
Nicolae Mărgărint (la vremea respectiva fiind director de Marketing al SNG), santierul a 
fost nevoit sa-si “ia destinul in maini” si a contractat direct cu partenerul chinez 
(Mashimpex Guangzhou) doua nave “la gata” (cda 853 “Dong Y” si cda 854 “Bei Yuan”). 



Construirea si livrarea navelor a fost posibila prin incheierea simultana a 3 contracte in 
1992 (SNG fiind parte titulara): 

 contructie si livrare nave (in franci elvetieni – SwFr); 
 import de echipamente furnizate de partenerul chinez (MP, macarale si alte 

echipamente produse in China sub licente europene) in USDollars; 
 barter prin Industrial Exprot-Import (export tabla in rulouri). 

 Abordarea acestei strategii comerciale a fost pentru santier o noutate, dar mai important a 
fost faptul ca a constituit incheierea primei “afaceri” dupa 1989, care sa asigura 
relansarea productiei in santier. 

 Prin livrarea celor doua nave catre China, s-a reusit si inchiderea contului neacoperit de 
clearing Romania-China (Ministerul de Finante a platit santierului contravaloarea in lei a 
ratelor in SwFr la navele livrate). 

 Alte 4 nave tip “CASCO” s-au livrat  catre clientul FOSEN din Norvegia (comenzile: 851, 
852, 855, 856) avand suprastructura modificata pentru un numar mult mai mic de 
persoane la bord. 

 Contractele din 1991/1992 pentru Corpurile de navă au deschis calea unor colaborari de 
lunga durata, mai ales cu parteneri din Belgia si Olanda. 

Aici trebuie mentionat ca din partea santierului, ing. Horia Cristea (plecat timpuriu dintre noi) a 
fost coordonator de proiect. 

 
In incheierea expunerilor, dr. Ing. Jean Sever Popovici a prezentat amintiri dintr-un voiaj al 
navei M/V Piatra Olt. la care ICEPRONAV – reprezentat de ing. Iorga Gheorghe, specialist in 
zgomote si vibratii, si dr. ing. J S Popovici, specialist in hidrodinamica navala -  a fost angajat 
pentru efectuarea unor masuratori la bordul navei pentru identificarea vibratiilor excesive ale 
corpului navei si consumurile de carburant ale motorului principal.  A fost o experienta 
interesanta, care a scos in evidenta, cu umor trist, modul în care factorul uman (echipajul 
navei)  poate influenta decisiv siguranta, exploatarea si fiabilitatea navei! 

 
 

In concluzie, tema propusa a reusit sa sublinieze capacitatea navalistilor din perioada anilor 
1980 (cadre universitare, cercetatori, proiectanti, constructori) de a realiza cu forțe proprii, la 
nivel mondial, proiecte deosebite. 
 
 
A consemnat: ing Valentin Popescu 
 
07 decembrie 2019 



 


