
Curriculum vitae 

       Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitate 

Data naşterii 

Sex 

mihaelamester@yahoo.com 

Română 

18.08.1973 

Feminin 

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia 
Mediului, Catedra: Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii 

MEŞTER MIHAELA-GEORGINA 

ARAD, ROMÂNIA 

Locul de muncă 

Domeniul ocupaţional      Învăţământ superior 

Experienţa profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Octombrie 1998 - actualmente 

1998 – 2001: preparator titular 
2001 – 2004: asistent universitar titular 
2004 – 2008 (martie): şef lucrări titular 
2008 (martie) – 2019 (octombrie): asistent titular 
2019 (octombrie) – prezent: șef lucrări titular 

  
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului, 
Catedra – Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii, municipiul Arad, str. Elena Drăgoi nr. 2, cod poştal 310330. 
 
Învăţământ superior 

Aprilie 1998 – Septembrie 1998 
Inginer 
Supravegherea şi controlul producţiei de carne şi a preparatelor din carne 
Carmangerie „Poenaru şi Deak” str. Pădurii nr.112, Arad 
Industrie alimentară 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

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

                              Perioada       Octombrie 1997 - martie 1998 
             Funcţia sau postul ocupat       Inginer 
   Activităţi şi responsabilităţi principale      Supravegherea şi controlul producţiei de lapte şi a preparatelor din lapte 
        Numele şi adresa angajatorului       Fabrica de Lapte „Helvetica Milk” loc. Pecica, jud. Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate      Industrie alimentară 

                              Perioada        09 – 12. 2015 
              Funcția sau postul ocupat      Cadru didactic supervizor 
   Activități și responsabilități principale      Supravegherea grupului țintă de studenți în desfășurarea activității din cadrul proiectului și comunicarea 
          Numele și adresa angajatorului     eficientă a acestora cu tutorii unităților în care s-au desfășurat lucrările. 
Tipul activității sau sectorul de activitate      Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad 
                                              CONPRACTIS/POSTRU/189/2.1/G/156607 

Educaţie şi formare 
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                              Perioada       2013 
             Funcţia sau postul ocupat       cursant; Certificat de atestare a competențelor profesionale, seria B, nr. 0005594, nr. 1419 din 22.11.2013 
   Activităţi şi responsabilităţi principale      Utilizarea adecvată a cunoașterii pedagogice în proiectarea activităților de educație și formare: 
                                              concepte, modele, metode, etc. Analiza, interpretarea, corelarea intra/interdisciplinară și aplicarea 
                                              cunoașterii pedagogice în prelucrarea activităților didactice, etc. 
       Numele şi adresa angajatorului        Universitatea Politehnica din București 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate      Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Calitate, inovare, comunicare în 
                                              sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior”, în domeniul Științe ale educației, 
                                              POSDRU/87/1.3/S/63709. 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

   Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
               / furnizorului de formare 

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

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

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

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

   Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
               / furnizorului de formare 

2007 – 2010 

Doctor 

Denumirea temei de cercetare: „Cercetări privind îmbunătăţirea proprietăţilor fizico-chimice şi senzoriale 
prin utilizarea aditivilor în industria îngheţatei”; domeniul: Inginerie industrială. 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia Mediului 

2008 
cursant; certificat nr. 0836, Arad 
Curs de “GMP/HACCP – Teorie, implementare & audit” 
SGS România S. A. 
Industria alimentară 

2002 
cursant; English course, level H 1, Council of Europe level B 2 
Cursuri de învățare a limbii engleze 
International Forum, Language Centre Timișoara, România 
Învățământ 

2000 
cursant 
Certificat de absolvire seria B nr. 0019831, nr. 06 din 17.07.2000 
Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Octombrie 1992 – Iunie 1997 

Inginer 

Tehnologia Produselor Alimentare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Inginerie 

Limba maternă 

Limba străină cunoscută 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Limba engleză 

Română 

Engleză 

Înţelegere 

Ascultare 

B2 
  Utilizator 
independent B2 

Citire 

  Utilizator 
independent B2 

Vorbire 

Participare la 
 conversaţie 

  Utilizator 
independent B2 

Discurs oral 

  Utilizator 
independent 

Scriere 

Exprimare scrisă 

B2 Utilizator independent 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă; 
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a lucrului cu oamenii în cadrul activităţii de predare. 

- spirit organizatoric; 
- experienţă bună a managementului de proiect sau a echipei dobândită în cadrul proiectelor de cercetare 
şi a muncii din laborator. 

- o bună cunoaştere a proceselor de funcţionare şi demontare-montare a lucrărilor de laborator, a analizelor 
efectuate pe alimente, a aparaturii de laborator, aptitudini dobândite în cadrul activităţii din cadrul facultăţii şi 
a experienţei dobândite la locurile de muncă anterioare. 

 - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint); 
 - cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe PhotoShop, Microsoft Photodraw), 
aptitudini dobândite în cadrul activităţii de voluntariat în timpul liber. 

În perioada 1979 - 1987 am urmat cursurile Liceului de Artă „Sabin Drăgoi” din Arad, unde am studiat pianul 
şi am fost membră a corului şcolii. Aceste aptitudini au fost dobândite ca urmare a muncii în echipă și 
individual pe parcursul anilor de studiu. 

 

 

 

- 

Cercetări privind realizarea unei instalații pentru măsurarea rezistenței la mărunțire a cerealelor și a 
fracțiunilor intermediare obținute în procesul de măcinare, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, valoare 
778.000 RON; membru în colectivul de cercetare, 2007.  
Identitatea națională a tinerilor români la 100 de ani de la Marea Unire (INTR), proiect finanțat de către 
Ministerul Culturii și Identității Naționale, contract nr.7067/29.11.2018, valoare 69.360 lei; expert 
implementare: implementare activități proiect, 2018. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
                       calculatorului 

Competenţe şi aptitudini artistice 

Contracte de cercetare - dezvoltare 

 
 
 
Permis(e) de conducere 

 
 
Informaţii suplimentare 

 
 

Categoria B dobândit în data de 18.08.1994. 
 
 
 - apartenenţa la organizaţii profesionale: 
1. Asociaţia Specialiştilor din Industria Laptelui; 
2. Asociaţia Specialiștilor de Industrie Alimentară din România, din Învățământ, Cercetare și Producție; 
3. Asociaţia de Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.02..2021 Șef lucrări dr. ing. Mihaela Georgina Meșter 

Page 3 of 3 - Curriculum vitae al Meşter Mihaela 
 


