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REZUMAT: Construcția de nave din România reprezintă un domeniu industrial cu 
realizări remarcabile. Trecând cu succes peste perioada de tranziție, marea majoritate a 
șantierelor navale și-au modernizat tehnologiile  și s-au deschis către piață. La baza 
acestor succese  stau experiența deosebită a personalului și utilizarea de instrumente 
moderne de lucru. Intre acestea utilizarea sistemelor informatice integrate. 
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1. INTRODUCERE 

1.1 Preambul  

Adresez cu acest prilej calde felicitări Academiei de 
Științe Tehnice din România pentru decizia de a 
organiza această conferință la Galați, centrul de 
necontestat al industriei navale din România, alegere 
pe deplin justificată. 

În 2014, Ing. Gelu Stan, Director Executiv al 
ANCONAV, informa că (citat din Gelu Stan, 
2014): ”Industria construcţiilor navale din România  
ocupă un loc important în industria europeană cu 
acest profil, navele livrate de şantierele româneşti  
reprezentând aproximativ 7,1% din producţia 
europeană. Şantierele navale româneşti au reuşit, în 
cei peste 20 de ani de după revoluţie, să dezvolte 
relaţii de parteneriat cu armatori sau şantiere navale 
din Europa, devenind principala destinaţie de 
outsourcing a producţiei de nave. De asemenea, forţa 

de muncă cu un înalt nivel de calificare, având atât 
studii medii, cât şi superioare. Cifra de afaceri 
realizată de toate firmele care fac parte din 
ANCONAV este de circa 1,380 miliarde euro anual, 
reprezentând aproximativ 1,05% dinPIB-ul României. 
De asemenea, în şantierele din România lucrează 
peste 11.000 de persoane, iar în companiile 
subcontractoare, care activează pe platformele 
şantierelor, un număr de aproximativ 8.500 de 
persoane. Ca urmare a rezultatelor şi performanţelor 
şantierelor navale, s-au înfiinţat societăţi cu capital 
românesc sau străin, care prestează servicii şi 
livrează echipamente, atât pentru navele care se 
construiesc în România, cât şi pentru proiecte 
internaţionale. Impozitele şi taxele pe care şantierele 
româneşti şi industria orizontală le plătesc au, de 
asemenea, o pondere semnificativă în bugetul de stat 
şi cele locale, sectorul naval generând poli de 
dezvoltare locală şi regională, fiind principali 
angajatori în multe zone ale României… Asociaţia 
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este membră SEA (Asociaţia Europeană a 
Constructorilor de Nave şi Producătorilor de 
Echipamente), fiind activă în mai multe grupuri de 
lucru de interes pentru industria românească.” 
(încheiere citat) 

Personal sunt extrem de mulțumit să constat aceste 
lucruri având în vedere și faptul că întreaga mea 
viață a fost dedicată acestei profesuni. 

Intre altele, după cum se cunoaște, în perioada 1974-
1981 am avut cinstea de a conduce, ca Director 
General, Centrala Industrială de Contrucții Navale - 
CIN din România. A fost o perioadă  extrem de 
interesantă și de importantă pentru realizarea 
Programelor Prioritare Navale, care au avut drept 
rezultat structurarea unei industrii navale moderne în 
țara noastră, rod al profesionalismului, strădaniei și, 
de ce nu, a sacrificiului potențialului uman românesc, 
lucru de care ne mândrim cu toții. 

Trebuie să mărturisesc însă, încă dela început, că sunt 
stăpânit,  în același timp, și de o adâncă tristețe, dacă 
nu chiar de o puternică revoltă, atunci când mă 
gândesc la gravele erori care s-au făcut în perioada de 
așa zisă tranziție, atunci când s-a părăsit concepția de 
structură omogenă și unitară  care garanta succesul 
tradițional al puternicului complex industrial 
producător de nave în țara noastră. 

Sunt multe exemple care merită să fie menționate dar, 
pentru că suntem la o reuniune dedicată cercetării 
științifice dezvoltării și inovării - CDI, doresc să  mă 
refer, acum și aici, în primul rând la un caz cu totul  
deosebit, respectiv înstrăinarea / privatizarea 
Icepronav. 

Drept rezultat al acestei acțiuni personalul a fost 
redus la cca. o zecime iar laboratoarele de 
hidrodinamică sunt închise cu lacăt.  

A dispărut deci suportul științific al unei ramuri 
industriale de mare success. 

Repararea a ce mai este acum posibil reprezintă un 
obietiv extreme de important și, de aceea, trebuie să 
găsim soluția pentru a reconstitui această activitate 
salvând atâta cât mai este posibil din potențialul 
uman  și de mijlace experimentale. Chemăm la 
această acțiune de interes național pe toți cei care 
pot face de îndată ceva eficient. 

Și acum să ne întoarcem la tema noastră. 

1.2 Filosofia, strategia și modul de acțiune pe care 
s-a bazat succesul industriei navale românești  

Aceste considerații reprezintă realități verificate în 
timp, cu o perenitate care poate fi considerată un 
succes incontestabil, așa cum am arătat mai sus,  al 
specialiștilor români, de la primele începuturi și până 
în zilele noastre. Trebuie să precizăm că în această 
ramură industrială românească dezvoltare înseamnă 
implicit inovare, aceste două cuvinte fiind  
sinonimele aceluiaș excepțional proces. 

a. Filosofia realizării unei nave pornește de la un 
lucru cunoscut de ani mulți și anume că o navă este 
un sistem complex și închis, cu funcționare autonomă, 
independent -  uneori se zice a fi a un oraș plutitor. 

b. Strategia procesului de realizare a unei noi nave  
considera ca  acesta este  un sistem industrial  
deschis interconectat la restul activitatilor industriale 
participante / convergente. 

c. Modul de acțiune. Trei direcții au fost abordate: 

- organizarea generală a ramurii industriale; 
- activitatea de CDI-Ingineria; 
- investițiile și mangementul.  

Având în vedere dezvoltarea explozivă a 
tehnologiilor informatice și pornind de la cele de mai 
sus industria navală s-a manifestat ca un sistem 
informatic integrat luând în considerare în întregime 
ciclul de viață al unei noi nave (LCA- Life Cycle 
Assesment).  

Parcurgându-se etapele acestui proces așa cum este  
descris în schema din Fig. 1, respectiv realizându-se 
Modelarea Ciclului de Viață al Produsului (PLM –
Product Life-cicle Modelling), se ajunge la a construi 
un model complet al noului produs respectiv Modelul 
Informatic al Produsului (PIM - Product Information 
Model) (Viorel Munteanu et. al., 2008). Aș dori doar 
să precizez că fazele 1. (Educatie) și 4. (Exploatare) 
au fost fundamentate și descrise ca atare in (Gelu 
Kahu, 2005). 

1. Educaţie Faza α 

2.Inginerie 
2.1. Cercetare  
2.2. Proiectare  
2.3.Tehnologie  

3.Construcţie  

4. Exploatare 
4.1. Navigaţie  
4.2. Modernizare Faza ω 

Fig.1 Fazele sistemului integrat 

Este de reținut că în faza de exploatare a navei MIP-
ul acesteia este folosit pentru aducerea la zi a situației 
navei respective din punctul de vedere al legislației și 
reglementărilor precum și al inzestrării cu 
echipamente mai moderne. 

În comunicarea noastră vom arăta modul în care 
industria navală românească a parcurs remarcabila sa 
evoluție rezemându-se pe conceptele expuse aici.  

2. CONCEPTUL ORGANIZATORIC ȘI 
FUNCȚIONAL AL CIN, ACTIVITATEA DE 

CDI  

2.1 CIN - un consortiu complex  

CIN conținea toate funcțiunile esențiale pentru 
derularea unei activități eficiente: șantiere navale, 
uzine de produs echipamente navale, Icepronav 
pentru cercetare - dezvoltare, intreprindere de comerț 
exterior, baze de aprovizionare, școli profesionale  etc.  
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CDI a fost un domeniu extrem de interesant și de 
important pentru realizarea Programelor Prioritare 
Navale, care au condus la  realizarea unei industrii 
navale moderne precum și a numeroase nave și 
echipamente plutitoare necesare economiei naționale 
si pentru exprort. In acea vreme erau trei  modele 
principale de CDI în lume, respectiv: 

1. - Modelul Japono-Corean format din mai multe 
consorții private fiecare din ele alcătuite dintr-un 
anumit număr de șantiere navale, capacități proprii de 
cecetare-proiectare, producție de componente pentru 
nave, activitate comercială etc. Așa lucrează spre 
exemplu Concernul Multifuncţional Mitsubisi (v. 
Gelu Kahu, 2009), având patru şantiere navale 
reprezentate în harta din Fig. 2. 

 

 
 

Fig.2 Șantierele navale Mitsubishi 

Concernul multifuncţional Mitsubis  are o adevărată 
reţea de organizaţii de Cercetare & Dezvoltare 
acoperind toată varietatea de profiluri ale acestui 
gigant, după cum se vede în schema din Fig. 2.  
 

 

Fig.2 Organizații de cercetare la Mitsubishi 

Aşa cum am arătat mai sus este evident că efortul de 
Cercetare & Dezvoltare la Mitsubishi este remarcabil, 
pe măsura complexităţii şi volumului activităţii. Ceea 
ce trebuie însă reţinut este modelul organizatoric, 
strategia adoptată, conceptul de a avea propriile 
forţe pentru activitatea de R&D fără de care 
competitivitatea și eficienţa nu sunt posibile.   

2. - Modelul european în care șantierele independente,  
de proprietate privată, își asigură de regulă cele 

necesare: cercetare, echipamente etc. de la diverși 
furnizori specializați. 

3. - Modelul Italian unde Compania „Fincantieri” 
este un mare consorțiu multifuncțional cuprinzând 
toate marile șantiere din Italia - toate in proprietatea 
statului. 

2.2 Cât şi cum trebuia să facem noi acest lucru 
în România?  

Organizarea economiei din acea perioadă presupunea 
conducerea unitară a diverselor complexe industriale 
respectiv Centralele industriale. 

Centrala Industriala Navală (CIN) a fost creată pentru 
realizarea programului prioritar naval destinat în 
primul rând  să acopere economia națională și să 
contribuie la sarcinile de export. 

Asa că, CIN a fost  organizată în principiu după 
modelul Italian Italcantieri (de stat), dar treptat s-a tot 
integrat cu funcțiuni și componente noi apropiindu-se 
(ca structură) de modelul japonez (privat). 

Activitatea de CDI decurgea din aceste programe 
prioritate si era finanțată cu un mecanism numit 
Fondurile de Tehnică Nouă. 

2.3 Cum funcționa sistemul de Tehnică Nouă?  

2.3.1. Programele prioritare navale, care acoperau 
câte un cincinal conțineau lista și eșalonarea livrărilor 
de nave și echipamente plutitoare intocmită pe baza 
cererilor beneficiarilor interni și prevăzute în 
acordurile bilaterale. Valorile nenominalizate în plan  
erau destinate să acopere alte cereri, în general 
rezultate din cooperarea internațională. 

Nagasaki Research & 
Development Center 

Advances Technology 
Research Center 

Takasago Research & 
Development Center 

Hiroshima Research & 
Development Center 

Yokohama Research & 
Development Center 

Nagoya Research & 
Development Center 
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2.3.2. Pe această bază se elabora un program de 
tehnică nouă destinat să finanțeze activitățile de 
cercetare proiectare pentru șantierele navale. Acestea 
incheiau contracte cu Icepronav astfel încât sa existe 
siguranța asigurării documentației. In fapt sarcinile 
de proiectare erau tot mai mari având în vedere că și 
programele de producție aveau un alert ritm de 
creștere. Capacitățile de proiectare au fost totdeauna 
sub nivelul necesar cu toată creșterea numărului de 
specialiști angajați  (peste 1300 în 1989) și de sporire 
a fondului de salarii destinat acestei activități extrem 
de importantă. 

2.3.3. Un program special de Tehnică Nouă era 
destinat finanțării asimilării și producției de 
prototipuri de echipamente la întreprinderile din 
industria orizontală. 

2.3.4. Programul de investiții avea de asemenea 
prevederi pentru sprijiirea activității de tehnică nouă 
cu: mijloace de dezvoltare tehnologică în șantierele 
navale, echipamente de calcul, aparatură diversă și, 
de asemenea, marea investiție realizată la Icepronav 
în laboratoarele de cercetare hidrodinamică destinată 
să asigure cele mai bune performanțe pentru navele 
care se proioectau. 

A fost un efort uriaș care a antrenat energii umane 
colosale dar a si determinat o sporire continuă a 
competențelor în acest domeniu. 

3. CE A URMAT DUPĂ 1989 ?  

Dupa cum aparent  era și normal tot acest sistem s-a 
oprit, în principal ca urmare a deciziei 
guvernamentale de desființare a Centralelor 
industriale. A fost o opțiune luată, spun eu, cu o 
anumită ușurință, deoarece nu era deloc imposibil să 
se caute și alte soluții. De exemplu, formula Italiană 
cu FINCANTIERI sau constituirea de către stat, ca și 
în Italia, a câteva consorții private, cu acționar 
principal statul român, care să conțină fiecare câteva 
șantiere navale.  

Acum este târziu, șantierele navale au fost  lăsate 
singure, fără capital de lucru,  în fața situației pieței ș 
a urmat un proces de privatizare cu unele consecințe 
neplăcute. 

Așa cum am mai arătat mai sus, una din privatizarile 
greșite a fost cea a Icepronav, care a condus practic la 
dispariția acestuia ca instrument esențial pentru 
suportul tehnico-științific al ramurii navale naționale 
și, de asemenea, diminuarea drastică a personalului 
precum  si inchiderea bazei de cercetare. Dr. Ing. 
Jean Sever Popovici, Marine Manager la S.C.Bureau 
Veritas Romania, în biografia sa publicată în Caietele 
CCN Nr.1, afirmă pe bună dreptate că (citat): 
“…Am fost și sunt în continuare de părerea că 
privatizarea unor institute de cercetare de tipul 
Icepronav, mai ales cele dotate cu laboratoare de talia 
celor de hidrodinamică nu a reprezentat o soluție 
viabilă pe termen lung, lucru care s-a dovedit 

ulterior…. Privatizarea de dragul privatizării și a 
avantajelor de moment este o păcăleală tragică.” 

A fost cea mai mare greșeală care se putea imagina! 

Icepronav ar fi trebuit menținut ca Institut național 
având în vedere importanța strategică a acestei 
ramuri industriale și valoarea excepțională a bazei de 
cercetare experimentală; de altfel imediat după 1990 
reglementările promovate atunci considerau că aceste 
organizații de cercetare-proiectare trebuiau să-și 
finanțeze prin contracte activitatea de proiectare, 
statul asigurând resursele necesare pentru funcționarea 
unui așa zis  „nucleu de cercetare” capabil să susțină 
nivelul științific al domeniului. Este ciudat că nu s-a 
făcut așa, iar rezultatele sunt drept urmare 
catastrofale. 

Din fericire o serie de specialiști români, dinamici și 
cu initiațivă lăudabilă, au reconstruit o bună parte din 
capacitatea de proiectare conservând numeroși 
specialiști de valoare, asa cum este Ship Design 
Ggroup cu Vasile Giuglea si NASDIS cu Ion Stroe. 
In ultimul capitol al acestei comunicări vom reveni 
asupra acestor probleme. 

Pentru a face acest lucru este bine să mai vedem încă 
odată ce se întâmplă în lume. 

4. ACTUALITATEA ÎN ACTIVITATEA DE 
CDI DIN INDUSTRIA NAVALĂ 

MONDIALĂ  

Experienţa mondială a industriei navale dovedeşte 
necesitatea existenţei unei activităţi permanente de 
Cercetare & Dezvoltare capabilă să determine un 
progres constant al nivelului de performanţă / 
competitivitate.  

Ştim foarte bine că Cercetarea şi Dezvoltarea este 
realizată în diverse moduri: Cercetarea Universitară, 
Organizaţii / Institute Specializate independente,  
Organizaţii / Institute / Centre ale Companiilor sau 
Consorţiilor etc.  

Suportul ştiinţific al industriei navale este curent in 
acţiune în toate ţările lumii în forme diferite. Este 
absolut evident că, așa cum am mai arătat, marile 
puteri navale din extremul orient au aceste 
instrumente la un nivel de cuprindere şi de  
profunzime remarcabilă. Avem aici în vedere mai 
ales Japonia dar şi Korea şi China. Nu putem să ne 
propunem însă asemenea abordări fiind prea ample şi 
respectiv dimensionate corespunzător puterii 
industriilor respective pe piaţă.  

5. CE ESTE DE FĂCUT ÎN ROMÂNIA?  

Trebuie să luam în considerare că la noi sunt cel 
puțin două acțiuni de întreprins și anume: 

1. Necesitatea de a găsi soluții pentru a repune în 
funcțiune capacitîțile de cercetare de hidrodinamică 
navală, astăzi în proprietatea Icepronav dar închise 



FILOSOFIA, STRATEGIA ȘI PRACTICA INOVĂRII ÎN INDUSTRIA NAVALĂ DIN ROMÂNIA 31

cu lacăt. Pornim de la ideea ca școala românească de 
construcții navale care se bazează pe un corp de 
specialiști de elită în organizațiile existente astăzi, 
respectiv Icepronav, Ship Design Group, Nasdis, 
Mega și altele, are nevoie să câștige priorități în 
competiția privind performanțele navelor ori asta nu 
se poate face numai imitând ce fac alții ci inclusiv 
prin promovarea științei de hidroninamică navală 
utilizând facilitățile experimentale și inteligența 
specialiștilor români, cât mai este timp. De aceea 
credem că efectiv toate unitățile de industrie navală 
din România indiferent de proprietate trebuie să 
găsească o cale de a repune în funcțiune 
laboratoarele de la Icepronav. 

2. Un sistem așa de complex cum este ansamblul 
unităților de industrie navală din România, inclusiv 
sistemul universitar are nevoie de o instituție proprie 
de studiu a dezvoltării în strânsă legătură cu ce se 
întâmplă în lume. Pentru aceasta ni se pare cel mai 
potrivit model cel din Germania denumit Centrul De 
Tehnologii Maritime e.V. – CMT. Coordonatorul 
acestui centru este dr. ing. Frank Roland. Cu ocazia 
vizitei făcută în 2010 la Hamburger Schiffbau 
Versuchsanstalt împreună cu D-l Vasile Giuglea am 
discutat cu d-l Roland în sediul său din clădirea 
bazinului HSVA care este și reședinta CMT; email: 
roland(at)cmt-net.org.  

Asociația CMT îşi are sediul în Hamburg având 
scopul de  a consolida şi de a coordona cercetarea şi 
dezvoltarea în domeniul tehnologiilor marine prin 
susținerea si dezvoltarea capacităţilor R & D 
existente, intensificarea utilizării rezultatelor R & D, 
intensificarea cooperării dintre industrie şi 
universităţi, inițierea si sprijinirea proiectelor de 
cercetare, precum şi transferul de know-how. 
Activităţile includ strategii pentru noi produse şi 
procese în întregului lanţ de activitati al acestui 
domeniu. 

CMT are peste 80 de asociați șantiere navale, 
producători de echipamente, companii de navigație, 
unitati de cercetare si de invatamant superior precum 
si institutii de stat implicate in acest proces. 
Activitatea CMT este finanțată prin contribuția 
asociaților și prin realizarea de studii și proiecte de 
cercetare de interes pentru asociați.  

Este de reținut faptul că această asociație este 
considerată în Germania ca oportună și utilă deși 
șantierele navale și alte unități membre au diferiți 
proprietari dar se consideră că există suficiente teme 
de CDI care sunt compatibile cu această stare și 
respectiv de interes pentru membrii asociației.  

Astfel, este de subliniat faptul că această instituție 
poate fi o soluție reușită pentru traducerea în viață a 
prevederilor recentei decizii a Uniunii Europene de a 
sprijini industria navală europeană; cităm din 
documentul Comitetului Economic şi Social 
European din 13 Iulie 2011 referitor la ajutoarele de 
stat în domeniul construcţiilor navale deja menționată 

mai sus: „The decision of European Union from July 
2011 offer to the shipbuilding companies the  
possibilities to find new solutions to increase the 
successful market perspectives of innovative products 
and consequently to encourage the RDI  (Research – 
Development - Innovation) activities”. (Decizia 
Uniunii Europene din Iulie 2011 oferă companiilor 
de construcții navale posibilitatea să găsească noi 
soluții pentru a crește cu success perspectivele de 
piață a unor produse innovative și în consecință să 
încurajeze  activitățileRDI) 

Având în vedere toate aceste considerații esențiale, 
un grup de specialiști (G. Kahu, V. Giuglea, J. S. 
Popovici) au propus membrilor ANCONAV să 
reflecteze asupra oportunității de a constitui și în 
România o asemenea Asociație independentă ca și 
CMT, să zicem RoSDC - Romanian Shipbuilding 
Development Centre, la care ANCONAV să fie unul 
din membrii fondatori alături de alți membri: șantiere 
navale, producători de echipamente, organizații de 
cercetare & dezvoltare, universități, societăți de 
consultanța, bănci  etc. Din păcate, până în prezent 
ANCONAV și implicit membrii acestei asociații nu 
consideră oportună această acțiune.  

Stăm deci și nu facem nimic. In schimb constatăm că 
la Icepronav s-a început un proces de demolare a 
instalațiilor experimentale, ignorându-se în mod 
condamnabil faptul că această avere, care a fost 
preluată de o companie privată, este de fapt o 
componentă a averii științifice naționale și trebuie în 
mod corespunzător conservată. 

Având în vedere toate acestea propunem ca să se ia 
în discuție în cadrul reuniunii ASTR de la Galați 
posibilitatea promovării unei soluții moderne de CDI 
pentru industria navală românească. 

Căci fără o sistematică şi energică preocupare pentru 
cercetare şi dezvoltare proiectarea pentru viitor a 
unui asemenea  obiectiv este iluzorie. 

Este oare normal ca Industria navală din România 
să-şi pună problema aceasta, are ea dreptul să se 
considere o competitoare remarcabilă pe piaţă acum 
şi, mai ales în viitor ? 

Pentru aceasta este poate suficient să cităm din 
CESA, January 2009, Bulletin: Comuniunea 
Europeana a Asociațiilor de Construcții Navale: ”In 
Europe, Germany, Romania and Netherlands were 
protagonists with 27,4%, 11,6%, 11,4% of the 
European Market respectively”. 

Acceptând ideea că trebuie să ne eliberăm de un 
anume complex de modestie şi timiditate rezultă cu 
necesitate că trebuie să ne punem serios problema 
asigurării unei poziţii fruntaşe a Industriei navale din 
România şi acest lucru nu se poate fără cercetare şi 
dezvoltare proprie, românească.  

Consider că în primul rând să găsim împreună un om 
dinamic, deștept, curajos si activ, care, împreună cu 
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încă 2-3 persoane, să conducă această acțiune 
crucială. 

6. VIITORUL ȘTIINȚEI NAVALE 

Se naște evident îintrebarea dacă această acțiune este 
oportună, dacă industria navală românească are 
nevoie să fie rezolvată de urgență această problemă. 
Resursele de dezvoltare sunt nemărginite sunt 
numeroase căi de progress, realitate care motivează 
fără tăgadă orice efort care să fie făcut în acest 
domeniu. Aș dori să dau un exemplu care a fost 
realizat ca urmare a programului de explorare 
petrolieră din Marea Nordului.  Pentru a putea face 
față la regimul de mari valuri din zonă a fost creată 
Soluția X-BOW (vezi Fig. 4) care se bazează pe un 
proces de “absorbție” a valului mării în loc de 
respingere a acestuia. Rezultatele sunt excepționale și 
au o mare contribuție la îmbunătățirea activității din 
zona respectivă. De altfel a fost creată în cadrul 
Tehnology Platform Waterborne o acțiune denumită 
RDI roadmap  lansându-se și Research Association 
“Vessels for the Future” care asociază 50 de 
companii și asociații industriale, institute de cercetare, 
organizații și asociații academice.  

 

Fig. 4 Navă pentru Marea Nordului tip X-BOW 

Este deci un câmp larg de acțiumne la care trebuie 
să-și aducă contribuția și specialiștii români.  

7. CONCLUZII 

Activitatea de CDI în industria navală din România a 
reprezentat în mod permanent instrumentul extrem de 
complex al promovării noului în dezvoltarea 
capacităților, organizarea activității, ingineria producției 
și, în final, în produsele realizate. Potențialul uman cu 
totul remarcabil a fost și se menține ca un factor de 
success și, de aceea, trebuie în continuare eforturi pentru 
punerea acestuia în valoare. De aceea apreciem la cel 
mai înalt nivel contribuția pe care o are organizarea la 

Galați a reuniunii ASTR și suntem gata să mobilizăm 
și mai bine resursele științifice de care dispunem la 
Galați. 

Mă folosesc de acest prilej pentru a face două 
propuneri privind măsuri pentru a sprijini o 
dezvoltare  știintifică mai consistentă și mai dinamică 
la Galati și anume: 

1. Să se înființeze Filiala ASTR Galați. Deși după 
regulament se pare că nu sunt destui membri  (încă) 
eu cred că se poate face o derogare având în vedere și 
dorința intelectualității gălățene de a promova 
dezvoltarea pe mai departe a acestei urbe și în 
domeniul științific (organizarea reuniunii ASTR la 
Galați dovedește că și Conducerea ASTR apreciază 
acest potențial). 

2. Să se adopte un Memorandum din partea ASTR 
către Guvernul României pentru analizarea căilor de 
repunere în funcțiune a bazei de cercetari 
hidrodinamice, acum sigilată  la Icepronav. S-a greșit 
cu privatizarea acesteia dar sunt soluții și trebuiesc 
realizate. Un organism atâta de important ca ASTR 
trebuie să se sesizeze de această anomalie cu consecințe 
extrem de grave  pentru știința  și economia 
românească.  

Industria merge bine, Companiile renăscute de Cerce-
tare - Dezvoltare funcționează cu succes, Învățămantul 
superior naval civil și militar este performant,  iar 
laboratoarele de specialitate sunt blocate!   

Cred că o  asemenea acțiune este normal să se 
întreprindă ca urmare a unei reuniuni atâta de 
importantă a ASTR la Galați.  

A acționa înseamnă a progresa ! 
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