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    OPIS / CUPRINS 

(Materiale filmate realizate de Colocviile Constructorilor de Nave – CCN, in colaborare 

cu Asociatia Arhitectilor Navali – AAN,  cu contributia  ing Silviu Vasilache si dr ing J S 

Popovici -    Galati 2022) 

A.  FILME DIGITALIZATE - Materialele de arhivă video privind 

activitățile ICEPRONAV între anii    1980-1990 

 

Filme realizate în deceniul 1980-1990 de grupurile de creație foto cinematografică 

ARCA NOVA ICEPRONAV, AL 3-LEA OQ , SELECT VISUAL, ORA 25 , 

de ing Silviu VASILACHE, atelierul Construcții Corp Navă ICEPRONAV, fondator 

Cineclub ARCA NOVA ICEPRONAV 

(Actiune sponsorizata de CCN – AAN in per. ian – iunie 2022 - contract AAN/019 – 30.12.2021) 

 

A1.  „ACOLO UNDE SE NASC NAVELE”                16,30 min 

Reconstituirea/digitalizare a filmului documentar realizat de studioul Sahia film la 

ICEPRONAV Galați în anul 1987. Face parte dintr-o serie de filme de prezentare a 

navalisticii românești în contextul deschiderii României către țările vestice. 

Institutul de Cercetare si Proiectare pentru Constructii Navale – ICEPRONAV Galati 

– a fost in perioada 1966- 1990,  institutia principală din Romania unde “se nasc 

navele”,  pe planșeta proiectantilor și in laboratoarele de cercetare. 

Sunt prezentate în liniile generale compartimentele de proiectare / cercetare 

forte ale ICEPRONAV:   

Centrul de Calcul din cadrul ICEPRONAV   

Ateliere de proiectare specializate din ICEPRONAV - pentru proiectarea generală 

a navei, proiectarea corpului rezistent, proiectarea masinilor si instalatiilor de la  
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bordul  navei, proiectarea instalațiilor electrice si electronice, a sistemelor de 

comunicații si navigație.  

Laboratoarele de Hidrodinamică navală  din ICEPRONAV, cu rol esențial in 

procesul optimizării formelor navei, al sistemelor de propulsie si guvernare.   

 

Laboratorul “Tunel de Cavitatie” are o mare importanță in gama încercarilor 

hidrodinamice, cercetând comportamentul si performanțele propulsorului navei – 

elicea – in condiții de cavitatie. 

Laboratorul Tunel Aerodinamic Naval, este destinat determinarilor experimentale 

preliminare a spectrului curgerii, atat in jurul suprastructurii navelor (opera 

moartă), cat si în jurul carenei navei (opera vie) utilizand aerul ca fluid de lucru. 

În laboratorul “Bazin de Manevrabilitate”se determină caracteristicile de 

manevrabilitate a navelor: cercul de girație, proba zig-zag, spiral test, etc., în apă 

calmă si pe valuri.   

 

A2.  “TUNEL de CAVITATIE  - RocKro”     7,23 min 

Film realizat într-o formulă originală, pe ritmuri de muzică rock românească, ce 

prezintă căutările asidue ale colectivului de cercetători ICEPRONAV Galați de a 

realiza „mariajul” – potrivirea dintre formele corpului navei la pupa si geometria 

elicei, poziția si geometria cârmei. Acestea sunt elemente esentiale in 

determinarea unei interactiuni corp – propulsor, care să asigure o funcționare la 

randament ridicat, fără vibratii și fară cavitație a acestui ansamblu. 

Laboratorul “Tunel de Cavitatie” verifică performanțele elicei privind realizarea 

impingerii necesare si a consumului de putere a motorului principal, in conditii 

reale de functionare – in special prevenirea cavitației periculoase a palelor elicei si 

a vibrațiilor induse de elice in corpul navei. 

Pe ritmuri rock evoluează cercetatorii ing. Stefan Totolici, ing Laura Bumbaru, 

fizician Georgiu Scarlet, ing. Dan Micu, sing. Gh   Ursu, th. Ceanca Cristinel, și altii, 

sub coordonarea ing. Jean Sever Popovici – seful laboratorului,  utilizand  cele 4  
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secțiuni de măsură ale Tunelului de Cavitatie -  600x600 mm; 850x850 mm 

1450x700 mm si 850x850 mm cu suprafață liberă, si echipamentele de masura 

specifice laboratorului. 

 

A3.  „CINEJURNAL ICEPRONAV GALAȚI - ANII 80”                      22,30 min  

Evenimente științifice (Colocviul National de Mecanica Fluidelor), festivități 

aniversare, colegii de decizie organizate de Facultatea de Nave și ICEPRONAV, 

extrase din arhiva personală Silviu Vasilache. 

În stil jurnal cinematografic sunt prezentate activitățile extra profesionale ale 

comunității ICEPRONAV 

• Excursii de recreere și divertisment ale grupurilor organizate de 

ICEPRONAV 

• Defilarea de 1 mai - 23 august, munca patriotica, a salariaților ICEPRONAV 

• Secvențe/dezbateri/analize din ședințele de lucru ale Consiliilor Științifice 

și de analiză (CTA - Hidrodinamica) si ale conducerii ICEPRONAV. 

• Grupuri de inventică și inovație.  

• Secvențe din activitatea laboratoarelor de cercetare hidrodinamica,  

• secvențe din activitatea cineaștilor amatori din Cineclubul ARCA NOVA 

ICEPRONAV. 

 

A4.  „AMPLASARE JACKET PE LOCATIA DE EXPLOATARE PETROLIERA „LEBĂDA” 

      17,40 min 

Film documentar despre operațiunile de remorcare si  amplasare a structurii fixe 

„Jacket”, coordonate de o echipă de ingineri din ICEPRONAV Galați  în anul 1983,  

in Marea Neagra pe locatia de exploatare petroliera „Lebada”, 

FAZELE OPERAȚIUNII DE TRANSPORT PE LOCAȚIA “LEBĂDA” 
Faza I: transportul sistemului jacket-flotoare din Șantierul Naval Mangalia în zona 
Lebada; 
Faza II: inundarea flotoarelor în 4 etape distincte și aducerea jacket-ului în plutire liberă; 
Faza III: verticalizarea jacket-ului. 
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COLECTIV PROIECT ICEPRONAV 
Ing. Gheorghe Lehăceanu, inginer șef ICEPRONAV, coordonator proiect; 
Ing. Liviu Crudu, departament Hidrodinamică Navală; 
Ing. Dan Obreja, departament Hidrodinamică Navală; 
Ing. Constantin Țîrîianu, departament Structuri Navale; 
Sing. Gabriel Șelaru, departament Structuri Navale; 
Ing. Iani Șerban, departament Instalații Navale. 
 
 
ORDONAREA ÎN TIMP A OPERAȚIUNII DE TRANSPORT PE LOCAȚIA “LEBĂDA” 

1). Între secunda 15 - secunda 39: sistemul de transport jacket-flotoare, înainte de plecarea din 

zona Mangalia spre locația Lebada; 

2). Între 2 minute și 14 secunde - 4 minute: sistemul de transport jacket-flotoare, înainte de 

plecarea din zona Mangalia spre locația Lebada; o parte din membrii echipei proiectului 

ICEPRONAV (ing. Gheorghe Lehăceanu, ing. Dan Obreja, ing. Constantin Țîrîianu); 

3). Între 1 minut și 24 secunde - 2 minute și 13 secunde: sistemul de transport jacket-flotoare 

în Marea Neagră, pe ruta spre locația Lebăda; marea este relativ calmă; 

4). Între 4 minute și 2 secunde - 4 minute și 30 secunde: faza II de inundare a flotoarelor; 

5). Între 13 minute și 30 secunde - 15 minute și 30 secunde: detalii ale secvențelor din faza II 

de inundare a flotoarelor;  

6). Între 4 minute și 41 secunde – 5 minute și 12 secunde; 

     Între 5 minute și 25 secunde – 7 minute și 45 secunde; 

     Între 8 minute și 54 secunde – 9 minute și 24 secunde:  

recuperarea și transportul flotoarelor; inspecția jacket-ului; 

7). Între 9 minute și 57 secunde – 10 minute și 3 secunde: ing. Dan Obreja, departamentul de 

Hidrodinamică Navală; 

8).  Între 10 minute și 4 secunde – 10 minute și 17 secunde: ing. Silviu Vasilache, 

departamentul de Structuri Navale; 

9). Între 11 minute și 46 secunde – 12 minute și 6 secunde: o parte din membrii echipei 

ICEPRONAV; 

10). Între 13 minute și 20 secunde – 13 minute și 24 secunde: coordonatorul proiectului 

ICEPRONAV, inginer șef Gheorghe Lehăceanu și ing. Constantin Tîrîianu, departamentul de 

Structuri Navale; 

11). Între 16 minute și 39 secunde – 16 minute și 41 secunde: ing. Iani Șerban, departamentul 

de Instalații Navale. 
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A5.  „PROPULSOR TRANSVERSAL CU CLAPETI SI ABSORTIE PE FUNDUL NAVEI – 48 

KW”           10 min 

       

Filmul prezintă caracteristicile propulsorului transversal realizat la ICEPRONAV 

Galați in baza unui proiect de finanțare Ministerul Educatiei si Cercetarii - MEC, 

prin Programul INVENT.  Propulsorul transversal este destinat in special navelor 

fluviale – cu pescaj redus – pt a asigura manevrabilitatea navelor la viteza mica si 

in operatiuni de acostare. 

Directorul si autorul proiectului - ing Micu Dan Alexandru, l-a brevetat în 1998 și 

în 2002 solutia tehnica a „propulsorului transversal cu clapeti”  a fost distinsa cu 

Medalia de Argint la Salonul Invențiilor de la Geneva. 

 

A6.  „CEREMONIA DE INAUGURARE A „SALII NATO” DE PROIECTE ICEPRONAV” 

           15,12 min 

Cerintele de protejare a secretului profesional si strategic specific pt  proiectele 

de nave destinate aliantei NATO, au impus amenajarea unei sali de proiectare – 

dotata cu sisteme de proiectare asistate de calculator TRIBON – KCS Suedia, si 

sisteme de siguranta specifice in anul 2002 (?). 

Inaugurata in prezenta ambasadorilor Marii Britanii (Richard Ralf) reprezentantii 

SUTTON Group – UK,  presedintelui Kokums Computer Systems – KCS, si a 

conducerii Institutului – ing Liviu Crudu, ing Jean Stroe, ing Closca Corneliu etc. a 

deschis o piata de proiectare deosebit de importanta, si a confirmat prestigiul 

profesional al ICEPRONAV. 

 

A7.  FILMARI (neprelucrate) din activitatea laboratoarelor de hidrodinamica 

navala ICEPRONAV       14,55 min 
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- Incercari experimentale in bazin de manevrabilitate pentru o „platforma 

semisubmersibila”  - ing Crudu Liviu 

- Incercari de stabilitate transversala a remorcherelor la zmucitura laterala la 

carlig  - pentru elaborare reguli RNR – ing Liviu Crudu 

- Incercari pt determinarea „liniilor de curent” pe corpul navei – in Tunel 

Aerodinamic – ing Ungureanu Ion. 

(Materialul filmat a  fost utilizat in alte filme montate si comentate din arhiva 

de filme ICEPRONAV). 

 

A8.  FILMARI  PROBA DE FOC pt BARCI DE SALVARE din PAFS  

                23,32 min 

Proiectarea la ICEPRONAV si constructia barcilor de salvare la MENAROM si 

Santierul Naval Drobeta Turnu Severin, precum si incercarile in natura (in SN 

Galati) a barcilor de salvare – destinate platformelor de foraj marin. Sunt 

prezentate aspecte ale probelor  privind stabilitatea barcilor de salvare, si  

rezistenta la foc a barcii, in cazul navigatiei pe o panza de carburant incendiata. 

Proiect de constructie si cercetare experimentala ICEPRONAV – sef de proiect ing 

Cogalniceanu Mihai. 

(Materialul urmeaza a fi prelucrat , montat si comentat) 

 

A9.  Film  „ODĂ CU SENS-CONTRASENS PRIN GAURA DRAPELULUI ICEPRONAV”   

4,27 min 

Digiporama „Odă cu sens și contrasens prin gaura drapelului” - eseu dedicat 

trăirilor și sacrificiilor generației de tineri proiectanți ICEPRONAV în tumultoșii 

ani 80 ai Epocii Ceaușescu. Fotografiile epocii, realizate în stil cronica timpului, 

grupate tematic pe fond muzical, surprind transformările de viziune și concept, 

de atitudine (refulare/adaptare) din viața cotidiană a proiectanților de nave  
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din ICEPRONAV, determinate/bulversate de momentul ruperii de Epocă, la 

Revoluția din 1989. 

 

A10.  Film  „REVOLUȚIE OLEACĂ SUBDEZVOLTATĂ ”                      25,54 min 

 

Filmul „O revoluție oleacă subdezvoltată”- reportaj-eseu despre dilemele 

societății românești și gălățene la 10 ani de la Revoluția Română. Nostalgia 

revenirii la valorile comunismului și socialismului are suport social sau este doar o 

refulare de moment a tranziției la valorile democrației și economiei libere? 

Filmul oferă răspunsuri prin vocea personajelor de influență a momentului 1999, 

fiind ilustrat cu secvențe din  activitățile civic-comunitare ale salariaților 

ICEPRONAV,  în controversatul deceniu 80 al secolului XX. 

 

A11.  Film  „PANZARUL MOLDOVENESC” 

 A11.1.  „Panzarul Moldovenesc – Sfantul Stefan cel Mare”  - istoria 

initiativei proiectului, finantarii, constructiei si probelor de mars pe Dunare si pe 

Marea Neagra.        44.0 min 

Documentatia de proiectare realizata la ICEPRONAV Galati – coordonator ing 

Zgrumala Florentin, construit de SC SPAT Galati sub coordonarea ing Mihai Mihail, 

cu sprijinul Federatiei Romane de Yachting - Mircea Mugescu si sustinut de 

presfintitul Casian Craciun episcop al Dunarii de Jos.  Armatorul navei – Centrul 

Cultural Dunarea de Jos Galati.   Nava realizata din lemn de stejar – similar 

tehnologiilor din vremea lui Stefan cel Mare- a fost lansata la apa in Iulie 2004. 

Filmul neterminat, din cauza cenzurii instituite de Consiliul Județului Galați și 

Centrului Cultural Dunărea de Jos, în complicitate cu Șantierul Naval Damen, 

privind modul în care a fost construit și sărbătorit Pânzarul Moldovenesc și apoi 

cum a fost abandonat, devalizat și distrus obiectul de patrimoniu municipal 

„Pânzarul Moldovenesc”. 
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 A11.2.  „Panzarul Moldovenesc” – RECONSTITUIT, DOSIT, PRĂDUIT- 

    5,50 min 

Digiporama unei tragicomedii gălățene, ce rezumă în doar 5 minute o istorie a 

măririi și distrugerii unui simbol al municipiului Galați – „Pânzarul Moldovenesc”. 

Construit într-un hei-2rup bugetar  ce a „rupt” de la bugetul județului Galați circa 

400 000 de euro, Pânzarul simbol de de port emblemă a Dunării Maritime a fost 

lăsat deliberat de către decidenții deceniului 2004-2014 să ajungă un putregai 

bugetar, ce este dosit/ascuns de privirile contribuabilului într-o dană a  Șantierului 

Naval Damen Galați. 

 

A12.  Filmul sesiunii CCN – mai 2016 „Solutii (pod) de traversare a Dunarii la 

Galati Braila”           11 min 

Inregistrarea video a  dezbateii din cadrul Colocviilor Constructorilor de Nave – 

CCN - mai 2016 – desfasurate uzual la Sala Eminescu a Bibliotecii VA Urechia 

Galati. 

Idiei inovative si solutii propuse de specialisti si „amatori” pentru realizarea 

podului de trecere peste Dunare la Galati -Braila. 

Participanti - veterani ai constructorilor  navali Galateni – ing Preisler Aurel – SN 

Braila, ing Calina  - SNG, ing Lacatusu Vasile – SNG, prof Stoicescu Liviu, Ec Petresc 

-CIN, etc. 

 

A13.  Filmul istoriei activitatii Cinecluburilor din Romania „CAMERA OBSCURA” -

2016.           1h, 23 min 

Un film profesionist despre activitatea Cinecluburilor din Romania – Bucuresti, 

Timisoara, Otelul Rosu, Ploiesti, Bacau, etc. - ce reda pasiunea si priceperea unor 

amatori in redarea realitatilor epocii. 
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B. FILME REALIZATE IN LABORATOARELE  DE CERCETARE 

HIDRODINAMICA ICEPRONAV  GALATI (2002-2012). 

 

B1. Probe de bazin – rezistenta la inaintare „Dry Cargo Vessel” – Alizee Shipping  

- 2005. 

B2. Probe de bazin – rezistenta la inaintare „Motor Yacht SYDAC” – 2006 

B3. Probe bazin -  rezistenta la inaintare „Coal Barge 12.000 dwt”     -2006 

B4. Probe de bazin-  rezistenta la inaintare „Chemical Tanker 23000 dwt” - 2006 

B5. Probe bazin – rezistenta, autopropulsie si manevrabilitate – „Inland Tanker 

1350 dwt” + barge   - 2007 

B6.  Probe de bazin -  rezistenta la inaintare si manevrabilitate „Tanker 48.800 

dwt”  - 2007 

B7. Probe de bazin - rezistenta si manevrabilitate – „ Automotor fluvial de  

transport ciment”  - 2007 

B8. Probe de bazin – rezistenta, linii de curent, manevrabilitate, sea-keeping, 

cavitatie – „32.000 dwt Bulk Carier”   - 2008 

B9. Probe de bazin – rezistenta si autopropulsie „65 m Car Ferry”   - 2007 

B10. F5000 – Seakeeping, Manevrabilitate, cavitatie  -   2005, 

B11. Model ITTC – rezistenta la inaintare – 2005, 

B12. Multipurpose sea-river cargo vessel 4000 dwt – rezistenta, linii de curent , 

cavitatie, - 2012, 

B13. Pasager catamaran VICTORIA -  rezistenta la inaintare – 2002. 

B14. Bazin de Giratie – Manevrabilitate – 2001-2002 

B15.  Tunel de Cavitatie – 2002-2004 
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C. FILME REALIZATE cu prilejul aniversarilor de absolvire a 

PROMOTIILOR DE NAVALISTI – Institutul Politehnic Galati 

/ Universitatea Dunarea de Jos Galati – Facultatea de 

Mecanica - sectia NAVE si INSTALATII de BORD. 

C 1.  Promotia Nave si Instalatii de Bord – 1957   Aniversare la 57 ani de la 

absolvire. 

C 2.  Promotia Nave si Instalatii de Bord – 1958   Aniversare la 58 ani de la 

absolvire. 

C 3.  Promotiile Nave si Instalatii de Bord – 1973, 1974 si 1975  Aniversare la 25, 

30 si 35  ani de la absolvire. 

C 4.  Promotia Nave si Instalatii de Bord – 1980    Aniversare la 35 si 42. 

 

D.  FILME REALIZATE de Studioul „Alexandru Sahia” 

Bucuresti 1989 

D 1.  Shipbuilding in Romania – NAVEXIM – Centrala Industriala Navala CIN Galati 

 

E. Alte materiale anexate: 
1. Despre Colocviile Constructorilor de Nave – CCN 

2. Invitatie la sesiunea CCN nr 92 de prezentare a filmelor digitalizate 

ICEPRONAV. 

3. Film sesiunea CCN nr 82 (04 iunie 2021) realizat de ing Florin Mesca 

4. Comemorarea colegilor din ICEPRONAV trecuti la Domnul – 28.05.2022  

Biserica Sfintii Trei Ierarhi Galati. 

5. OPIS cu materialele filmate incluse pe aceasta memorie externa HDD - CCN. 

o Final  CCN 2022  - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


