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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Gabriel Tudorache 
 

  

 Str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 14, Panciu, Vrancea, România  

    +40743074787        

 Gabriel12tudorache@yahoo.com  

 

 

Sexul M | Data naşterii 12/05/1995 | Naţionalitatea Română  

10/2020–prezent 

 

 

august 2018 – februarie 2020 

Consilier Local 
Consiliul Local al Primăriei Orașului Panciu, Vrancea 

 

Pilot Calitate Design 

Renault Design Bucharest Connected, strada Preciziei nr. 3G, sector 6, București 

Asigurarea calității design-ului mașinii: 

 - Găsirea soluțiilor tehnice pentru problemele venite din departamentele de inginerie, în scopul menținerii temei 

de design; 

 - Alegerea finițiilor dintre piesele de plastic, astfel încât să se păstreze design-ul mașinii; 

 - Alegerea materialelor și culorilor pieselor de plastic, în funcție de poziționarea și rolul acestora, rezultând o 

armonie bună;  

- Verificarea tuturor pieselor mașinii vizibile de către client, din punct de vedere al design-ului;  

- Verificările făcute pe numerizări 3D, pe machete la scară 1:1 și pe piesele fizice, judecând suprafețele pieselor, 

texturile și culorile. 

 

07/2017–09/2017 Food runner 

The Hangout Restaurant, Gulf Shores (Statele Unite ale Americii) 

- În cadrul acestui job am deprins abilități de relaționare, atât în raport cu echipa din care am făcut parte, cât și cu 

clienții. Mi-am dezvoltat capacitatea de a fi atent la nevoile clienților și de a le crea un ambient plăcut.  

 

 

06/2017–09/2017 Host 

The Shrimp Basket, Orange Beach (Statele Unite ale Americii) 

- Ca host, am avut oportunitatea de a interacționa cu persoane de diferite naționalități, fapt ce a condus la a-mi 

îmbunătăți cunoștințele de limbă engleză și abilitățile de comunicare.  

 

04/2017–11/2017 Pictor voluntar 

Spitalul pentru copii "Sf. Maria", Iași (Romania) 

- Am avut ocazia să experimentez pictura murală, desenând personaje din desene animate în posturi vesele, cu 

scopul de a bucura copiii din secția de recuperare. 
 

06/2016–07/2016 Practicant 

SC OMCO Romania SRL, Iași (Romania) 

- În cadrul firmei am văzut și învățat despre producția industrială, despre prelucrarea cu ajutorul mașinilor CNC și 

îi ajutam pe angajați să îndeplinească felurite sarcini. 
 

02/2012–06/2013 Actor 

Trupa de teatru Protha, Panciu (Romania) 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENȚE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 
  

 

 

- Am învățat să îmi controlez emoțiile și mai ales, să transmit emoții audienței, prin interpretarea diferitelor roluri 

avute, folosind limbajul non-verbal și paraverbal. Am avut ocazia să cunosc oameni noi și locuri frumoase. Am 

întâlnit atât actori aflați la început de drum, dar și actori de succes. Întotdeauna mi-au plăcut provocările și am 

iesit din zona de confort, acceptând noi oportunități. 

2020 – prezent  Masterat: Grafică și modelare computerizată  

Facultatea de Inginerie 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galați 
 

2014 – 2018 Licență: Tehnologia Construcțiilor de Mașini  
Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial 

Universitatea Politehnică “Gh. Asachi” Iași 

 

Participarea in anul 2017 la cursurile: 

 - “Inginer-antreprenor, noua oportunitate pentru studenții ieșeni”;  

-  “Studenții ieșeni învață să managerieze proiecte”; 

 - “Studentul de azi, managerul de mâine”. 

Limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la conversaţie  Discurs oral   

Engleză B2  B2  B2  B2  B2  

  

Franceză B1  B2  B2  B1  B2  

 DELF B1 – Certificat în studii de limba franceză 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

 

 - Utilizator experimentat în softwarele de birou (outlook, email, calendar și programe folosite pentru realizarea 

prezentărilor). 

- Cunoștințe elementare în softwarele de proiectare CAD Catia, SolidWorks, SolidEdge, AutoCad. 

- Cunoștințe elementare  în softwarele de editare foto și video Adobe Photoshop și Adobe Premiere Pro, în 

construirea de website-uri prin platforma Wix,  precum și în desenul în programul MangaStudio cu ajutorul unei 

tablete grafice. 

Alte competenţe    - O personalitate dinamică și foarte creativă, deschisă spre nou și dornică de a învăța continuu,  caracterizată de 

păstrarea calmului și de ușurința adaptării la orice fel de situație. 

Permis de conducere  AM, A1, A2, A, B, B1. 

Hobby-uri 

 

- Pasionat de artele vizuale (desen, pictură, sculptură), citit și sport (fotbal, fitness, tenis de masă). 


