
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume PANAIT Cornel 

Adresă(e) Constanţa, România 

Telefon(oane)  Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25.03.1951 
  

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională 
 
                                                   Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
 
         Activități și responsabilități principale 

 
 
 2017- prezent 
 Membru în IEB – IAMU (International Association of Maritime Universities) 
 Președinte al Liaison Committee 

 recrutează participanții (delegații) universităților la ședințele comitetelor  IMO. 

 implementează prevederile convențiilor IMO în documentele IAMU. 

 promovează introducerea prevederilor din convenții în curriculum-ul universitar. 
 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

   2016 – prezent 
   Rector 

 coordonează, supervizează şi controlează întreaga activitate din universitate şi este responsabil 
de calitatea şi eficienţa acesteia. Rectorul poate delega din atribuţiile sale prorectorilor si poate  
de asemenea, retrage aceste atribuţii în cazul în care consideră că delegarea lor nu mai este 
motivată. 

 este preşedintele al Consiliului de Administraţie al Universităţii. Rectorul supune întreaga sa 
activitate analizei Senatului Universităţii. 

 coordonează strategia evoluţiei universităţii pe termen scurt, mediu şi lung. El propune Senatului 
direcţiile prioritare de acţiune pentru realizarea obiectivelor strategice. 

 reprezintă universitatea în relaţiile cu persoane fizice sau juridice din afara universităţii. 

 asigură prin întreaga sa activitate menţinerea echilibrului congruent între facultăţi, departamente 
şi diversele componente administrative din universitate. El este garantul existenţei unui climat 
universitar caracterizat de echitate şi transparenţă. 

 asigură organizarea, în cele mai bune condiţii, a controlului financiar preventiv, a controlului 
operativ curent, a controlului financiar şi a altor forme de control pe care le consideră necesare 
pentru desfăşurarea fără obturaţii a întregii activităţi universitare. 

 coordonează şi supervizează procesul de reformă universitară. 

 reprezintă universitatea, direct sau prin delegat, în relaţiile cu universităţi sau instituţii non-
academice, pe plan naţional şi internaţional. 

 dispune de toate atribuţiile ce-i sunt conferite de legile şi regulamentele în vigoare (ordonator de 
credite, încadrări şi eliberări de personal, înmatriculări/exmatriculări, numirea comisiilor de 
concurs, numirea comisiilor de doctorat). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa 
Constanţa, Str. Mircea cel Batran nr.104, Cod 900663 
Tel: 0040 241 664 740 Fax:0040 241 617 260 
e-mail: info@imc.ro 
web: www.cmu-edu.ro 

mailto:info@imc.ro


 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

2012- 2016 
Prorector pentru Dezvoltare Instituţională şi Relaţii Internaţionale 

 A realizat deschiderea primei extensii universitare în Kazahstan 

 coordonează strategiile de promovare publică a imaginii universităţii 

 coordonează strategia evoluţiei universităţii pe termen scurt, mediu şi lung 

 avizează regulamentele privind funcţionarea departamentelor didactice şi administrative ale 
universităţii 

 coordonează programele pe orizontală între învăţământul de marină şi industrie reprezentată de 
firmele de crewing, şantierele navale, administraţie 

 elaborează, împrenună cu Rectorul, Regulamentul de Organizare Interioară 

 reprezintă universitatea în relaţiile cu persoane fizice sau juridice din afara universităţii 

 înlocuieşte Rectorul în calitatea de ordonator de credite 

 coordonează şi supervizează procesul de reformă universitară 

 reprezintă universitatea, direct sau prin delegat, în relaţiile cu universităţi sau instituţii non-
academice, pe plan naţional şi internaţional, fiind reprezentantul împuternicit al universităţii în 
programele internaţionale 

 analizează şi propune spre aprobare lista deplasărilor din cadrul programelor internaţionale în 
care universitatea este parte 

 analizează rapoartele de deplasare şi avizează modul în care au fost îndeplinite sarcinile din 
misiune 

 coordonează elaborarea materialelor publicitare susţinute din fondurile programelor internaţionale 

 coordonează activităţile privind primirea invitaţilor din cadrul programelor internaţionale 

 Analizează şi asigură posibilităţile de afiliere a universităţii la organismele interne şi internaţionale 
implicate în domeniul educaţiei 

 Iniţiază şi propune spre aprobare acorduri de cooperare academică cu universităţi din ţară şi 
străinătate 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa 
Constanţa, Str. Mircea cel Batran nr.104, Cod 900663 
Tel: 0040 241 664 740 Fax:0040 241 617 260 
e-mail: info@imc.ro 
web: www.cmu-edu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

2011-prezent 
Președinte al Fundației Universitare “Black Sea Foundation” 

 coordonează, supervizează și controlează întreaga activitate a Fundației 

 reprezintă Fundația în relațiile cu persoane fizice și juridice 

 dispune de toate atribuțiile ce-I sunt conferite de legile și regulamentele în vigoare 

Numele și adresa angajatorului  Fundația Universitară “Black Sea Foundation” 
Str. Mircea cel Bătrân nr. 104, Constanța, Cod 900663 
Tel: 0040 241 664 740 Fax:0040 241 617 260 
e-mail: info@imc.ro 
web: www.cmu-edu.ro 

Tipul activității sau sectorul de activitate Organizație non-profit, persoană juridică de drept privat 
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

2012- 2013 
Preşedinte al  International Association of Maritime Universities 

 prezidează Adunarea Generală Anuală, International Executive Board, Policy Committee, şi  
Nomination Committee 

 este responsabil pentru gestionarea generală a IAMU şi pentru punerea în aplicare a deciziilor 
adoptate de Comitetul Executiv Internaţional (IEB) și /sau de consiliul executiv numit de Adunarea 
Generală Anuală 

Numele şi adresa angajatorului International Association of Maritime Universities 
Toranomon 35 Mori Building, 7th Floor  
3-4-10 Toranomon, Minato-ku, Tokyo  
JAPAN105-0001 
Tel. +81-3-5408-9012  
Fax. +81-3-5408-9017 
info@iamu-edu.org 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociaţia universităţilor maritime 
  

mailto:info@imc.ro
mailto:info@imc.ro
http://www.cmu-edu.ro/
mailto:info@iamu-edu.org


 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

2008- 2011 
Membru al International Executive Board, reprezentant al zonei Europei pentru International Association 
of Maritime Universities 
Participă la: 

 Formularea şi recomandarea politicilor 

 Executarea politicii aprobate 

 Aprobarea bugetului anual 

 Supravegherea operaţiunilor şi activităţilor IAMU 

 Selectarea instituţiei gazdă a AGA 

 Revizuirea şi aprobarea componenţei IAMU 

 Selectarea şefilor comisiilor permanente 

 Evaluarea şi aprobarea noii liste de candidaţi la IEB  

 Notificarea membrilor în scris în legătură cu lista aprobată pentru examinare şi aprobare 

 Orice alte probleme de strategie şi politici, inclusiv relaţii externe 

Numele şi adresa angajatorului International Association of Maritime Universities 
Toranomon 35 Mori Building, 7th Floor  
3-4-10 Toranomon, Minato-ku, Tokyo  
JAPAN105-0001 
Tel. +81-3-5408-9012  
Fax. +81-3-5408-9017 
info@iamu-edu.org 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asociaţia universităţilor maritime 
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

2004- 2012 
Rector 

 coordonează programele pe orizontală între învăţământul de marină şi industrie reprezentată de 
firmele de crewing, şantierele navale, administraţie. 

 coordonează, supervizează şi controlează întreaga activitate din universitate şi este responsabil de 
calitatea şi eficienţa acesteia. Rectorul poate delega din atribuţiile sale prorectorilor şi secretarului 
ştiinţific. El poate, de asemenea, retrage aceste atribuţii în cazul în care consideră că delegarea lor 
nu mai este motivată. 

 este preşedintele Senatului, al Biroului Senatului şi al Consiliului de Administraţie al Universităţii. 
Rectorul supune întreaga sa activitate analizei Senatului Universităţii. 

 coordonează strategia evoluţiei universităţii pe termen scurt, mediu şi lung. El propune Senatului 
direcţiile prioritare de acţiune pentru realizarea obiectivelor strategice. 

 reprezintă universitatea în relaţiile cu persoane fizice sau juridice din afara universităţii. 

 asigură prin întreaga sa activitate menţinerea echilibrului congruent între facultăţi, departamente şi 
diversele componente administrative din universitate. El este garantul existenţei unui climat 
universitar caracterizat de echitate şi transparenţă. 

 asigură organizarea, în cele mai bune condiţii, a controlului financiar preventiv, a controlului 
operativ curent, a controlului financiar şi a altor forme de control pe care le consideră necesare 
pentru desfăşurarea fără obturaţii a întregii activităţi universitare. 

 coordonează şi supervizează procesul de reformă universitară.  

  reprezintă universitatea, direct sau prin delegat, în relaţiile cu universităţi sau instituţii non-
acadmice,  pe plan naţional şi internaţional. 

 dispune de toate atribuţiile ce-i sunt conferite de legile şi regulamentele în vigoare (ordonator de 
credite, încadrări şi eliberări de personal, înmatriculări / exmatriculări, numirea comisiilor de 
concurs, numirea comisiilor de doctorat). 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa 
Constanţa, Str. Mircea cel Batran nr.104, Cod 900663 
Tel: 0040 241 664 740 Fax:0040 241 617 260 
e-mail: info@imc.ro 
web: www.cmu-edu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 
  

Perioada 2002- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Disciplina Bazele Electrotehnicii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa 

mailto:info@iamu-edu.org
mailto:info@imc.ro


 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 

 
Perioada 

 
2000- 2002 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Disciplinele Bazele Electrotehnicii şi Materiale Electrice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa 
Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân nr.104, Cod 900663 
Tel: 0040 241 664 740 Fax: 0040 241 617 260 
e-mail: info@imc.ro 
web: www.cmu-edu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 
  

Perioada 1990-2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Disciplinele Maşini şi acţionări electrice; Bazele electrotehnicii. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Marină Civilă “Mircea cel Bătrân” Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 
  

Perioada 1981-1989 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Disciplinele Maşini şi acţionări electrice; Bazele electrotehnicii. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Marină Civilă “Mircea cel Bătrân” Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior 
  

Perioada 1980-1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Serviciul tehnic- Responsabil cu grupul de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului canadian    în 
România 

Numele şi adresa angajatorului Centrala Nuclearo-Electrică Cernavodă 
  

 
Perioada 

 
1978-1980 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Dispecer şef tură, responsabil cu coordonarea procesului de producţie şi exploatare a instalaţiilor 
electromecanice, electrice şi chimice din fluxul principal de producţie 

Numele şi adresa angajatorului CET Palas 
  

Perioada 1975-1978 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific în domeniul echipamente pentru industria nucleară 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Manipularea combustibililor nucleari; instalaţii pentru manipulare, instalaţii şi tehnici de stocare a 
combustibilului uzat 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul de reactori nucleari energetici Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 26 Martie 2010 

Calificarea/ diploma obţinută Doctor Honoris Causa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Navală „Nikola Y. Vaptsarov”, Varna, Bulgaria 

Perioada   1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor Ingnerie Electrică / Diplomă de doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electrotehnică, Acţionări electrice, Aparate electrice, Maşini electrice 

mailto:info@imc.ro


 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” Braşov 

  

Perioada 1970-1975 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diplomă de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electrotehnică, Reţele electrice, Centrale electrice, Distribuţia energiei electrice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

I.P.B Facultatea Energetică Bucureşti 

  

Perioada 1966-1970 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fizică, Matematică, Chimie, Limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Manager, Specialist fornare profesională a adulţilor, Expert în domeniul instalaţiilor şi aparatelor electrice, 
Specialist inginerie nuclearo-energetică, Expert Managementul Proiectelor 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  Utilizator experimentat 

Franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 Utilizator independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin participarea la traininguri internaţionale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de conducere, în prezent Rectorul Universităţii Maritime din Constanţa 
Experienţă bună ca manager de proiect  
Experienţă în logistică 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Expert în proiectarea circuitelor electrice                                               
Expert în proiectarea reţelelor de distribuţie electrice 
Aptitudini deosebite în domeniul tehnic 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operator calculator 
Cunoştinţe de operare a  pachetului Microsoft Office 
Expert în folosirea programelor de simulare Caspoc şi Simulink 

  

Alte competenţe şi aptitudini Abilităţi deosebite în optimizările microsenzorilor magnetici, senzorilor optici şi magnetici din 
echipamentele de supraveghere şi avertizare navală 

  

Permis(e) de conducere   Deţin un permis de conducere, categoria B 
  

Informaţii suplimentare Membru IEEE 
Editor al Proceedings of SPIE, U.S.A., Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics and 
Nanotechnologies IV, Vol 7297 
Membru colaborator la proiectele de cercetare ştiinţifică: 
„Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară asistată de calculator” 
„Dispozitiv hibrid cu senzori pentru identificare şi supraveghere” 
„Dezvoltare microdispozitive cu unde acustice de suprafaţăa SAW, bazată pe ortofosfat de galiu GaPO4” 
„Ansamblu sistem radiant impuls purtător pentru comunicaţii de bandă ultralargă la bordul navelor 
maritime SIRADMAR” 

  




