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Vizionare arhivă foto și video care imortalizează oamenii 

 și activitățile din ICEPRONAV, din perioada 1980-1990 

 

 Institutul de Cercetări și Proiectări Navale din Galați, înființat în 1966, având la 
bază experiența serviciilor de proiectare existente în perioada interbelică în 
șantierele navale românești (în special la Șantierul Naval Galați) și a Institutului de 
Proiectări Navale – IPRONAV București, a fost unul dintre cele mai importante 
instituții de acest gen din Europa. Din 1973, s-a adaugat Baza de Cercetări 
Hidrodinamice, cuprinzând: un tunel de cavitație, bazin de rezistență la înaintare, 
bazin de manevrabilitate și giratie, tunel de vânt. În anii *80 se intensifică acțiunea 
de introducere a sistemelor informatice (Hardware și Software) dedicate proiectării 
de nave, aliniindu-se practicilor internaționale. În 1989, ICEPRONAV avea 1390 de 
angajați bine antrenați. 

Ne bucurăm că, datorită unui coleg pasionat de fotografie și filmări, ing. Silviu 
Vasilache, putem să reconstituim istoria în imagini a ICEPRONAV, în special a 
celei din perioada 1980-1990.  

Filmările și fotografiile, realizate pe peliculă de celuloid de 16 mm și 35 mm Leica, 
au fost mai întâi digitalizate, prelucrate, editate și re-mixate în filme cu sunet și 
comentarii, pe criterii tematice. Nu a fost ușor!   

     Nu au lipsit și imagini care fac conexiunea cu perioada istorică respectivă, cum ar fi     
     participarea la defilări, la diverse acțiuni colective. Și ilustrația muzicală ne  
     conectează cu epoca. 
 

Despre ing. Silviu Vasilache. 
    A absolvit în 1979 Facultatea de Nave a Universității din Galați. După stagiatura 
făcută      la INM Navrom Constanța și Șantierul Naval Brăila, este angajat, timp de 10 
ani la ICEPRONAV, la Atelierul Construcții Corp, la Baza de Cercetări Hidrodinamice și 
apoi la Compartimentul Design Nave. 



În 1991 își începe o carieră jurnalistică, ce va fi continuată fără oprire până la ieșirea la 
pensie, în anul 2018. 
Activează în domeniul presei scrise până în anul 1998, la Porto-Franco, Acțiunea, Viata 
liberă, Imparțial, Ziua de Galați-Brăila și la diverse publicații naționale, continuând cu 
jurnalismul de televiziune, la televiziunile locale Express Tv, Etv, Rtv, Vox Tv și a fost 
corespondent zonal PRO Tv între 1995-1998. 
Din anul 2000 este membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 
  
În prezent, lucrează la finalizarea unor filme documentare care își propun să contureze 
temele și narativele urbane ce pot da consistență emblemei pe care și-o atribuie Galații 
- de capitală de județ reprezentativ pentru zona și  Euroregiunea Dunărea de Jos și de 
cel mai mare port al Dunării Maritime. 
 
Alte informații despre CCN se găsesc pe site-ul  www.anconav.ro 
  
  
AGENDA ÎNTÂLNIRII CCN 92 
  
16,00 -   Deschiderea lucrărilor 
Dr. ing. Jean Sever Popovici 
16,10 – Arhivă foto și video care imortalizează oamenii și activitățile din 
ICEPRONAV, perioada anilor 1980-1990. Vizualizare și comentarii 
Ing. Silviu Vasilache 
18,00 - Închiderea lucrărilor. 
  
Arhivă foto și video privind activitățile ICEPRONAV între anii 1980-1990, care au 
fost prezentate în ședința CCN 92, din luna iunie 2022 
  

 Filmul „Acolo unde se nasc navele”, reprocesare și adăugare comentariu la un film 
realizat de Studioul Alexandru Sahia; 

 filmul „Tunel de cavitație” - varianta reeditată, pe fundal rock; 
 Filmul „Amplasare jacket la platforma de foraj marin Lebăda”; 
 Digiporama „Odă cu sens nonsens prin gaura drapelului”- fotografii în 
stil cronica timpului, grupate tematic, pe fond muzical, ce surprind 
transformările din viața cotidiană a proiectanților de nave din ICEPRONAV, 
în deceniul 1980-1990; 

 „Izvor de Carnaval - ICEPRONAV la Izvorul Mureșului”- activități de relaxare, 
divertisment și socializare organizate de diversele ateliere și compartimente din 
ICEPRONAV; 

 Filmul „O revoluție oleacă subdezvoltată”- analiză a fenomenului nostalgiei 
socialiste și comuniste post revoluție din comunitatea gălățeană. Include 
secvențe din activitățile profesionale, propagandistice și civic-comunitare, 
susținute de ICEPRONAV în Epoca Ceaușescu. 
        

 

http://www.anconav.ro/


DESPRE DESFĂȘURAREA COLOCVIULUI 

Participanți: specialiști care au lucrat sau lucrează la ICE - ICEPRONAV, 
profesori universitari, ingineri  navaliști din șantierele navale Galați și Brăila, alți invitați. 
Ne-am bucurat de prezența a doi membri ai echipei de conducere a ICE 
ICEPRONAV Galați: ing. Petrică Necula, Engineering director și Silvia 
Crețanu, Marketing coordinator. 
S-au derulat filmele, ing. Silviu Vasilache aducând informații suplimentare 
despre conjunctura în care au fost realizate. 
 Dr. ing. Jean Sever Popovici a comentat diversele secvențe din filme. Participanții au 
intervenit cu detalii, în funcție de tipul lucrărilor din proiectele în care au fost implicați în 
deceniul 1980 -1990. 

  
GALERIE FOTO CCN92 

 

 

Poză de grup, înainte de începerea colocviului. 

 



               

Ing. Silviu Vasilache 

 

Florentina Ghelmez, Enuț Țone, J. S. Popovici 

 

Silviu Vasilache, Silvia Panaite, Petrică Necula, Silvia Crețanu 

 

Sala Eminescu, Biblioteca Județeană V.A. Urechia 

Filme postate pe Youtube 

 https://www.youtube.com/watch?v=hD-1xxIqmTI ,  ICEPRONAV Tunel de cavitatie 1985 
     https://www.youtube.com/watch?v=9ciexUdm6l0, ODĂ de sens nonsens prin gaura drapelului,  

https://www.youtube.com/watch?v=hD-1xxIqmTI
https://www.youtube.com/watch?v=9ciexUdm6l0
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