
Pagina 1/6 - Curriculum vitae al  
Ali Beazit  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALI BEAZIT 

Adresă(e) Str. Dezrobirii nr. 104, bloc DR 6, sc. B, ap.34, CONSTANŢA, judeţul CONSTANŢA, cod 900234 

Telefon(oane) Mobil : 0723326844   

Fax(uri) 0241643096 

E-mail(uri) ali.beazit@yahoo.com         beazit.ali@anmb.ro    
  

Naţionalitate(-tăţi) turcă 
  

Data naşterii 19 martie 1960 
  

Sex masculin 
  

 
Experiență profesională 

                              
                              Perioada 
          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi        
                                    principale 
 
Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de  
                                     activitate 

 
Experienţa profesională 

      
  
 
 
 2017- prezent 
  Președintele Senatului ANMB, profesor universitar 
Management  învăţământ universitar de marină, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică  
specifice cadrului didactic universitar, Organizare stagii practică studenţi, Activităţi de orientare, îndrumare şi  

 consiliere a studenţilor 
  Academia navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 
  Învăţământ universitar 

p  

                              Perioada 
          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi        
                                    principale 
 
Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de  
                                     activitate 

 
Experienţa profesională 

   2013 - 2016 
  Director Departament Inginerie Marină și Armament Naval, profesor universitar 
Management  învăţământ universitar de marină, activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică  
specifice cadrului didactic universitar, Organizare stagii practică studenţi, Activităţi de orientare, îndrumare şi  

 consiliere a studenţilor 
  Academia navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 
  Învăţământ universitar 

P  

Perioada 2005 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultăţii de Marină Civilă, profesor  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management  învăţământ universitar de marină, Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică  
specifice cadrului didactic universitar, Organizare stagii practică studenţi, Activităţi de orientare, îndrumare şi  
consiliere a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Academia navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

mailto:ali.beazit@yahoo.com
mailto:beazit.ali@
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Experienţa profesională 

 

  

Perioada 2000 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Şef catedră Maşini şi instalaţii navale din Facultatea de Marină Civilă, conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Management activităţi catedră de specialitate, Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică  
specifice cadrului didactic universitar, Îndrumător practică studenţi, Activităţi de orientare, îndrumare şi 
 consiliere a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Academia navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar  

  

 

Experienţa profesională  
  

Perioada 1990- 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar la catedra Maşini şi Instalaţii Navale din Facultatea de Marină Civilă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice cadrului didactic universitar, Îndrumător practică studenţi 
Activităţi de orientare, îndrumare şi consiliere a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Academia navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

 

Experienţa profesională  
  

Perioada 1987- 1990 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la catedra Maşini şi Instalaţii Navale  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică specifice cadrului didactic universitar, Îndrumător practică studenţi, 
 Activităţi de orientare, îndrumare şi consiliere a studenţilor 

Numele şi adresa angajatorului Academia navală „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

 

Experienţa profesională  

                                  Perioada 1984- 1987 

         Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic navalist 

        Activităţi şi responsabilităţi         
                                  principale 

Managementul activităţilor de mentenanţă a navelor militare 

Numele şi adresa angajatorului UM 02019, Mangalia 

Tipul activităţii sau sectorul de  
                                   activitate 

Logistică în Marina Militară 
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Educaţie şi formare 

                                
                                Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate /      
            competenţe profesionale   
                                  dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

   Educaţie şi formare 

 
 
 

    26.01-28.01. 2011 
    Expert evaluator extern pentru programele de studii la distanță 

 

 

    ARACIS 

  

Perioada Decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Auditor intern privind Sistemul de management al calitatii  ISO 9001/2000  Certificat nr. 482/2006  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Standardul ISO 9001/2000 
Competenţe de auditor privind managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

TUV  NORD ROMÂNIA – Instituţie de instruire şi auditare privind managementul calităţii 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de instruire recunoscut internaţional 

 

        Educaţie şi formare  
  

Perioada Decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Auditor intern privind Sistemul de management al calitatii  ISO 9001/2000  Certificat nr. 482/2006  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cerinţe legislative, Cadrul naţional, Aplicabilitate în învăţământul universitar, Compatibilitate cu  
cerinţele ISO 9001/2000, Metodologia de evaluare 
Competenţe de auditor privind managementul calităţii în învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Goofers Training  Constanţa 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de instruire  

 

       Educaţie şi formare  
  

Perioada Februarie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Instructor IMO – Certificat nr. 0000101 din 21.02. 2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Codul STCW -95, Modelul de curs IMO 6.09 
Instruire specifică în domeniul maritim 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CERONAV Constanţa – Centrul de pregătire a personalului navigant din România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de instruire recunoscut internaţional 
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       Educaţie şi formare  
  

Perioada mai iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Conducător  ambarcaţiune de agrement vele şi motor- certificat internaţional clasele A, C,D, nr 
2834  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Manevra navei cu vele, Manevra navei cu motor, COLREG, GMDSS, Limba engleză maritimă, 
cursuri  IMO - brevetaţi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala de navigaţie Yaht Club Regal Român 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs de instruire recunoscut internaţional  

 

      Educaţie şi formare  

                                 Perioada februarie- august 2001 
 

 Calificarea / diploma obţinută Limba engleză – Certificat de absolvire nr. 1415  

            Disciplinele principale    
            studiate / competenţe  
          profesionale dobândite 

Limba engleză – vorbit, citit, scris 

   Numele şi tipul instituţiei de  
   învăţământ / furnizorului de  
                                  formare 

Asociaţia profesorilor de limba engleză CLASS – Constanţa –Unitate de învăţare a  
limbilor străine  

       Educaţie şi formare  

Perioada mai iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de conducere pentru ofiţeri ingineri de marină, certificat nr. F 130 din 
12.12.1997  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Logistica unităţilor de marină, Asigurarea mentenanţei navelor militare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  
Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 
 

Academia navală “Mircea cel Bătrân” Constanţa – instituţie de învăţământ superior 
 
 
Curs postuniversitar – 2 luni 
 

 
 

                     Educaţie şi formare  
  

Perioada Martie – mai 1996 

Calificarea / diploma obţinută Utilizarea calculatoarelor personale – Certificat nr. 12299 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

        Nivelul în clasificarea naţională sau        
                                            internaţională 

Institutul Român de Management , Bucureşti  
 
Curs  de utilizare a calculatorului – 2 luni 
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                     Educaţie şi formare  
  

Perioada 1992 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat  în ramura de ştiinţă tehnică, specializarea Hidromecanică navală şi structuri navale 
  Diploma de doctor , seria R nr. 0000175 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematici speciale, Mecanica fluidelor, Teoria similitudinii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale – 6 ani 
 

 

                     Educaţie şi formare  
  

Perioada Noiembrie-decembrie 1987 

Calificarea / diploma obţinută Cursul de psihologie, pedagogie şi pe probleme de conducere ştiinţifică a  
învăţământului militar – Certificat nr. 1328 din 26.12.1987 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie didactică, pedagogie, management învăţământ superior militar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia militară din Bucureşti – Unitate de învăţământ postuniversitar militar 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare a pregătirii cadrelor didactice militare – 2 luni 
 

 

                     Educaţie şi formare  
  

Perioada 1979 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Inginer specializarea nave - diploma de inginer, seria C nr. 3039  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice inginereşti specifice / inginer mecanic navalist 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Galaţi – Facultatea de Mecanică, secţia Nave 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii de licenţă – 5 ani 
 

 

                     Educaţie şi formare  
  

Perioada 1975 - 1979 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale – Diploma de bacalaureat , sera G nr. 62740 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline din curicula învăţămţntului liceal general şi discipline specifice de marină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul militar de marină „Alexandru Ioan Cuza”  Constanţa 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii – 4 ani 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) TURCA 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe de educator, de lucru cu oamenii perfecţionale în cei 27 de ani de 
activitate profesională 
- Spirit de echipă manifestat în calitate de coordonator dar şi membru în colective de 
învăţământ şi de cercetare ştiinţifică. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric, spirit de lucru în echipă, altruist formate în timpul îndeplinirii 
funcției de decan şi şef de catedră. 
În calitate de decan m-am ocupat îndeaproape de inserția absolvenților pe piața 
muncii prin dezvoltarea programelor de  cadeție organizate împreună cu 
angajatorii, firme de shipping și crewing. 
Am participat în calitate de expert la un program european “Practică șă înveți 
învață să practici” ce a avut ca obiectiv conștientizarea tuturor factorilor 
implicați, de importanța efectuării practicii de către elevi și studenți. 
Am participat în calitate de director de proiect sau membru în echipa de 
proiectare la numeroase proiecte naționale și internaționale. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe tehnice de reparare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor navale 
Brevet de inventie 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office. 
Cunoştinţe de utilizare a Internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică  
Competenţe în utilizarea diferitelor programe înginereşti specifice domeniului de 
activitate AUTOCAD, FLUENT, AUTOSHIP, COSMOS, - dobândite prin autoînvăţare 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nu posed  
  

Alte competenţe şi aptitudini Competenţe şi abilităţi pedagogice şi didactice formate în peste 26 de ani de muncă 
în învăţământul superior 
Competenţe de auditor privind managementul calităţii 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere auto cat B 
Permis de conducere ambarcaţiuni cu vele şi motor cat. A, C, şi D 

  



Pagina 7/6 - Curriculum vitae al  
Ali Beazit  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 

Informaţii suplimentare Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane: 
Prof. univ. dr ing. DOMNIȘORU LEONARD – Facultatea de Arhitectură Navală - 
Universitatea Dunărea de Jos Galaţi – tel. 0722511223 
Prof. univ. dr. ing. CHIŢAC VERGIL – Senator în Parlamentul României - tel. 
0723381386 

Conf. univ. dr. ing. CIRJALI EROL – prodecan Universitatea „Ovidius” 
Constanţa - 0723535004 

  

Anexe Copii după actele de studii 

 

 

DATA : 10.01.2018                                                                                    Semnătura 

                                                                                                                                                

                                                                                                                 


