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CCN - 10 ani de activitate 

Colocviile Constructorilor de Nave (CCN) reprezintă numele unui proiect fondat de dr. 

ing. Gelu Kahu în ianuarie 2011. Scopul său  a fost sa conștientizăm ce a reprezentat 
industria navală pentru România de-a lungul  timpurilor, cum s-au petrecut lucrurile, 
care au fost factorii care au contribuit la dezvoltarea constructiilor de nave si, nu in 
ultimul rând,  oamenii care au generat progres în această ramură. Intalnirile navalistilor 
din diverse generații sunt si prilej de schimburi de idei, diseminare de noutati si de bune 
practici, de cunoaștere reciprocă. Fiecare colocviu are o temă prezentată de invitati, iar 
materialul prezentat  a fost publicat in Caietele Colocviilor Constructorilor de Nave 
(7 numere, in perioada 2012-2016) si/sau pe site-ul ANCONAV (Asociatia 
Constructorilor de Nave din Romania). 

Proiectul se derulează sub egida ANCONAV, AGIR –Sucursala Galați si a Bibliotecii 
V.A.Urechia din Galati, care gazduieste întâlnirile CCN în Sala Eminescu din foata 
clădire a Comisiei Europene a Dunării si ne asigură editarea publicatiilor prin Editura 
AXIS LIBRI – activitate sponsorizată din 2011 de către Societatea de clasificare a 
navelor, Bureau Veritas Romania.  Deseori, biblioteca realizeaza si expozitii de carti al 
căror continut este legat de tema lunii respective. 

 În anul 2020, din cauza pandemiei de COVID 19, am  avut un singur colocviu “live”, în 
luna februarie - CCN numarul 80. Ne-am continuat insa activitatea prin articole si 
informări distribuite comunității navalistilor prin Internet si  postate pe site ANCONAV 
(www.anconav.ro). Multe dintre acestea au analizat noile aspecte ale pieței mondiale de 
constructii de nave în contextul constrângerilor și blocajelor  generate de pandemia 



COVID 19 și alte noutăți tehnice si tehnologice din domeniul naval, realizari ale 
navaliștilor romani din șantierele navale 

 

Propunere pentru un Monument dedicat Navalistului  

Cunoscând toate aceste aspecte despre oameni si faptele lor, am considerat ca trebuie 
sa onoram  branșa navaliștilor cu lucrari de artă comemorative. prin care să evocăm 
personalitatile pregnante, reprezentative din domeniul naval, așa cum s-a propus în 
cadrul unei sesiuni a colocviilor din 2019, după decesul din decembrie 2018 al  dr. ing. 
Gelu Kahu, personalitate notorie a industriei constructoare de nave in perioada   1951- 
1997, fondator al proiectului CCN, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice 
din Romania.  
În cadrul ședintei ANCONAV nr. 77 din 24 mai 2019, ca urmare a propunerii membrilor 
CCN, s-a aprobat de către membrii ANCONAV realizarea unei lucrari artistice care să-l 
reprezinte pe dr. ing. Gelu Kahu (8 ian.1930 – 21.dec.2018), respectiv, deschiderea 
unui cont bancar în lei, cu scopul colectarii de sponsorizari.  

Multumim membrilor ANCONAV care prin contribuția lor au făcut posibilă realizarea 
lucrării (SN ATG Giurgiu, SN Constanța, DMT Galați, ICE Engineering Galați, IP 
Constanța, KAEFER Shipbuilding Contracting  Galați, NASDIS Galați, SDG Galați, SN 
Orșova, SN SEVERNAV Drobeta Turnu Severin). 

A urmat apoi căutarea unui loc pentru amplasarea lucrării, undeva in apropiere de 
Dunăre si de ICEPRONAV, pe domeniul public, dar fară succes după cautari si 
interventii indelungate la institutii și oficialități locale. Din cauza legislației stricte și 
complicate pentru amplasatea pe domeniul public, am solicitat, in cele din urmă, 
conducerii Universității Dunărea de Jos Galati și a fost acceptată amplasarea lucrărilor 
de artă, pe peretele exterior al corpului CN al Facultății de Arhitectură Navală. Mulțumim 
domnului rector UDJG, prof. univ. dr. ing. Lucian Puiu Georgescu și domnului 
președinte al Senatului UDJG, prof. univ. dr. ing. Cătălin Fetecău, precum si domnului 
prof. univ. dr. ing. Costel Iulian Mocanu, președintele Asociației Arhitecților Navali, 
pentru sprijinul acordat pe toată perioada derulării activităților în vederea executării și 
amplasării lucrării.  

În ziua de 3 iunie 2020 o altă personalitate de vârf a navaliștilor români,care a activat în 
învățământul universitar,  prof. univ.dr.ing. Liviu Dan Stoicescu, (.21 ian.1933 – 03 
iun. 2020), membru al Academiei de Științe Tehnice din România, și-a încheiat 
experiența de analiză cu Elemente finite a lumii noastre fizice și acum experimentează 
lumea infinită a Cerurilor. 

Bucurându-se de mult respect și aprecieri din partea navalistilor care au trecut, in 
marea lor majoritate, prin Școala de Rezistență a materialelor a profesorului  Stoicescu, 
s-a considerat firesc si de datoria noastră să realizăm un basorelief și pentru dumnealui.  
Și astfel, s-a stabilit să se realizeze câte un basorelief pentru fiecare dintre acești 
specialiști remarcabili ai constructiilor navale romanesti. Realizatorul basoreliefurilor 



este sculptorul Mugurel Vrînceanu, șeful Catedrei de sculptură de la Liceul de Arte din 
Galați, care are mai multe lucrari  amplasate în municipiul Galați. 

Basoreliefurile sunt amplasate la Facultatea de Arhitectură Navală, unde generații de 
profesori și studenți le vor da onorul și vor fi inspirați conform dictonului ”PER ASPERA 
AD ASTRA” (calea spre succes este presărată cu numeroase dificultăți, deci trebuie să 
perseverăm). Ambii specialiști au trait în vremuri complicate, imprevizibile, dar valoarea 
se impune indiferent de obstacole.  

 

Scurte Biografii 

 

Dr. ing. Gelu Kahu (1930-2018) 

 

  

 
 
 

 
 
 

Dr. ing. Gelu Kahu a marcat industria navală românească și gălățeană în perioada 
1951-1997, ca director tehnic SNG, director general al Centralei Industriale Navale, 
fondator și director al ICEPRONAV. A fost un remarcabil specialist în construcţii navale, 
cercetător ştiinţific atestat, doctor în „Inginerie Industrială” și apoi, doctor în „Ştiinţa 
Calculatoarelor,” A fost membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din 
România și Cetățean de onoare al Municipiului Galați. A primit Diploma de Excelență 
acordată de ANCONAV.  După cum mărturisea, întreaga sa viaţă a fost clădită  pe  
efortul necesar pentru identificarea şi promovarea unor concepte  destinate să 
influenţeze dezvoltarea și progresul,  în domeniile  de care s-a ocupat.  A fost un om 
multilateral, cu aleasă cultură (meloman, colaborator la mai multe publicații), sensibil, cu 
viziune și inițiative în diverse domenii, cu reale calități de lider. Punea suflet în tot ceea 
ce făcea și știa să pună omul potrivit la locul potrivit. 

 

Prof. univ. dr. ing. Liviu Dan Stoicescu (1933-2020) 



 

  

            
 
 
 
 
 
 

Cariera prof. univ. emerit dr. ing. Liviu Dan Stoicescu, membru al Academiei de 

Științe Tehnice din România, este legată de Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 
și de cercetarea și proiectarea în domeniul naval. A avut o activitate științifică 
remarcabilă, la care s-a adaugat o solidă cultură umanistă, fiind mentor și conducător 
de doctorat al multor generații de ingineri. A predat disciplinele  Mecanica Teoretică, 
Rezistența Materialelor, Vibrații Mecanice, Mecanica Structurilor de Nave. A avut 
diverse funcții în cadrul UDJG. A primit titlul de Doctor. Honoris Causa acordat de 
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” din Constanța în noiembrie 2012. 
Dintre preocupările sale de cercetare amintim: Dezvoltarea Metodei Elementelor Finite 

în calculul barelor cu pereți subțiri, plăcilor cu ortotropie de structură și a fluidului în 
mișcare potențială  în jurul navei, Vibrațiile navei și Dinamica liniilor de arbori navali etc. 

A fost un om complex, cu preocupări multiple, cu talent scriitoricesc, un adevărat 
gentleman al mediului universitar. 
 

Festivitatea de Inaugurare a Basoreliefurilor 

 

La sfârșitul lunii decembrie 2020 cele două lucrari și placa, conținând informații despre 
sponsori, autor, dată de inaugurare, au fost montate pe peretele Corpului CN –Decanat 
Facultatea de Arhitectură Navală.  Clădirile din jur formează un scuar care gazduiește 
câteva lucrari de sculptură în metal, un motor vechi de navă militară si alte obiecte. O 
adevărată galerie de artă in aer liber! 

S-a ales data de 14 ianuare, ora 12, pentru inaugurarea lucrarilor, tinând seama că 
ambii specialiști au fost născuti în această lună și se implinesc și 10 ani  de activitate 
CCN. A fost o zi caldă, cu soare strălucitor, dar și câteva rafale de vânt.  

Au participat 42 de persoane, care au păstrat distanța de protecție impusă de condițiile 
de pandemie COVID 19.  



 Menționăm  doar câteva nume de personalități care au participat la eveniment:  

- UDJG- prorector prof. univ. Silvius Stanciu, prof. univ. Leonard Domnișoru, conf. univ. 
Gabriel Popescu, decan FAN, prof. univ. Costel Iulian Mocanu, presedintele Asociatiei 
Arhitectilor Navali, prof.univ. Ionel Chirică, conf. Eugen Găvan, conf. Alina Modiga, conf. 
Emilian Dănăilă, prof.univ. Toader Buhăescu, conf. Vasile Alexandru, ing. Ionel 
Cojocaru, , Radu Bosoancă și altii. 

- ANCONAV- director executiv ing. Gelu Stan. 

- Primărie: prof. Cezar Bichescu, City Manager.  

- Industria Navală - Silvia Crețanu-reprezentant din partea conducerii ICEPRONAV si 
alti ingineri din diverse generații care au lucrat în institut (ing. Florentina  Ghelmez, ing. 
Costică Alexandru, ing. Gelu Alexandru, ing. Vasile Pamfile, ing Bogdan Ganea etc.) și 
ingineri din șantierul naval Galati. (ing. Nicolae Mărgărint, Constantin Onilă și alții) 

- Membri ai celor două familii: ing. Eugenia Kahu- soție si ing. Octav Kahu, fiu; ec 
Monica Iulia Stoicescu, fiică. 

- Sculptorul: prof. Mugurel Vrinceanu. 

- Presă (TV Galați, Cristinel Luca -Viața Liberă, Silviu Vasilache), Bogdan Nistor - 
Serviciul de comunicare al UDJG. 

- Comitetul de organizare CCN: dr. ing. Jean Sever Popovici, ing. Silvia Panaite, dr. 
ing.  Roman Pîrvulescu, ing. Valentin Popescu, ing. Radu Moțoc. 

Deschiderea a fost făcută de dr. ing. Jean Sever Popovici, coordonatorul proiectului 
CCN ( fost director executiv Bureau Veritas România - sponsorul CCN) vorbind despre 
modul in care s-au realizat și amplasat basoreliefurile, multumind sponsorilor membri 
ANCONAV, conducerii Universității Dunărea de Jos Galați, președintelui Asociatiei 
Arhitectilor Navali pentru sprijin și implicare. 

Apoi, ing. Silvia Panaite a vorbit despre proiectul Colocviile Constructorilor de Nave, 
care tocmai a implinit 10 ani de activitate, inițiat de dr. ing. Gelu Kahu în 2011 și despre 
rezultatele obținute prin acest proiect. 

Dr. ing. Roman Pîrvulescu a vorbit despre activitatea dr. ing. Gelu Kahu , dând exemple 
de modul în care acesta s-a implicat în dezvoltarea învățământului superior  gălățean,  
legătura sa cu Universitatea din Galați si, in special, despre colaborarea acestuia cu 
Facultateade Mecanică, Secția  de Nave și Instalații de Bord,  fiind repartizat in 1951 
aici, ca asistent universitar. 

Dl. prof. univ.dr.ing. Costel Mocanu  i-a făcut portretul  prof. univ. dr.ing. Liviu Stoicescu 
și a vorbit despre modul în care a colaborat cu studentii săi.  

Dl decan FAN, conf. dr.ing. Gabriel Popescu, a precizat că aceste două lucrari 
reprezintă un simbol al legaturii dintre industrie si școala și a promis ca in viitor 



facultatea va raspunde permanent nevoilor de pregatire a specialistilor pentru 
constructia de nave, adaptand programa de invatamant la cerintele industriei si printr-o 
colaborare permanentă dintre șantiere navale, birouri de proiectare și universitate.  

Au luat apoi cuvântul dl prof. univ.dr.ing. Silvius Stanciu, prorectorul UDJG, Octav Kahu 
și Monica Stoicescu, copii  celor comemorati.   

Prof. univ. Ionel Chirică a adus un omagiu profesorului Stoicescu, care i-a fost 
conducător de doctorat și cu care  s-a sfătuit și a colaborat timp indelungat.  

Trebuie să menționăm aici că profesorul Stoicescu a fost conducător de doctorat  
pentru mai multe persoane prezente la inaugurare: Jean Sever Popovici, Ionel Chirică, 
Costel Mocanu, Gabriel Popescu, Roman Pîrvulescu, Alina Modiga. 

Prezentăm mai jos o selecție de imagini din timpul evenimentului, care ilustrează  cele 
relatate aici.  

Multumim domnnilor Bogdan Nistor, Serviciului de Comunicare UDJG, Cristinel Luca și  
Silviu Vasilache pentru fotografii, precum si postului TVGalati pentru inregistrarea video 
a evenimentului si difuzarea pe postul de televiziune local.  

In cursul derulării acestui episod, luminat de soarele puternic și inundat de valuri de 
emoții,  a apărut și ceva neprevăzut: o rafală de vânt puternică a făcut ca pânza care 
acoperea lucrarile (conform ritualului oficial), ”să zboare” înainte de vreme.  

”Și nu va zbura mai repede ca vântul cel dus de vânt.!” 

 

ing. Silvia Panaite – redactor coordonator CCN 

Galati 27.01.202  

 

 

 

 

Universitatea Dunarea de Jos Galați, Decanatul Facultății de Arhitectură Navală 

14 ianuarie 2021 

Imagini de la inaugurarea basoreliefurilor  

Dr. ing. Gelu Kahu si prof. univ. dr. ing. Liviu Stoicescu 

 



 

 

 



  

  

Scuar cu lucrari de arta si vehicule istorice .Dr. ing. Jean Sever Popovici deschide 
evenimentul. 

 



  

 

Intervențoe dr. ing. Roman Pîrvulescu si ing Silvia Panaite 

 

 

Reprezentanții familiei – Ec. Monica Stoicescu, ing Octav Kahu 



                                                     

 

                                       Dna ing. Eugenia Kahu -soție 

   



 

 Fotografii de final. Organizatori si invitati importanti. Participanti: 42 persoane 

 

     

 

 

 

 


