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INFORMAŢII PERSONALE Tudor Geangălă  
 
 

  

 Toamnei 8, Brașov  

 0744 958 001 

 tudor@mtbcup.ro  

 

 

Sexul M | Data naşterii 06/08/1986 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 
 
 
 
 

CANDIDEZ PENTRU 
 

Membru in Consiliul de Administratie a Federatiei Romane de 
Ciclism   

Septembrie 2015 - prezent  Presedinte   

Asociatia Pentru Dezvoltarea Mountain Biking-ului din Romania  

▪ Initiativa a organizatorilor de evenimente de tip downhill si enduro din tara ce vizeaza dezvoltarea 
mountain biking-ului prin adresarea punctuala a problemelor cu care se confrunta disciplina 

▪ Am contribuit la coordonarea activitatii asociatiei care a organizat in parteneriat cu FRC prima Cupe 
Nationale de Downhill si prima Cupa Nationala de Enduro 
 

 
ONG / Ciclism 
 

Septembrie 2015 - prezent  Presedinte   

Kronstadt Cycling, Brașov  

▪ Clubul sportiv cu cele mai multe podiumuri in 2016 la evenimentele de mountain biking gravitational 

▪ Am organizat impreuna cu echipa evenimentele CND Cheile Gradistei si CND Sinaia, concursuri de 
downhill parte a Cupei Nationale de Downhill 

▪ Am participat ca Team Manager si am coordonat echipa Kronstadt Cycling care a reprezentat 
Romania la Campionatul Mondial de Downhill de la Val di Sole, categoria Juniori. Riderul nostru, 
Sebastian Grosu a fost insotit de o echipa formata din mecanic, kineto-osteopat, fotograf, videograf 
si team manager. 

 
ONG / Ciclism 
 

Septembrie 2015 - prezent  Java developer  

SynerTrade Brașov  

▪ Lucrez într-o echipă ce dezvoltă un modul nou în sfera Procurement and Ordering pe o arhitectura 
noua, bazata pe microservicii. 

▪ Arhitectura noua a fost un proiect pilot care s-a dovedit a fi un succes, in prezent toate modulele noi 
dezvoltate de companie urmeaza arhitectura pe microservicii 

▪ Stackul de tehnologii include: Springboot, Kubernetes, Vagrant, Docker, FlyWay 

▪ In octombrie 2016 am sustinut un workshop pe subiectul arhitecturii de tip microservicii la targul de 
joburi de la Casa Armatei, Brasov 

 
IT Software  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Iunie 2014 – Septembrie 2015  Java developer  

SynerTrade Brașov  

▪ Am lucrat pe un proiect de tip monolit pornit în urma cu 8 ani avand la baza STRUTS 1 si JSP. 

▪ Echipa din care am facut parte a avut ca misiune dezvoltarea de noi aplicatii in sfera Procurement 
and Ordering folosind Spring si servicii REST, generatia a2a de arhitectura 

▪ Proiectele la care am lucrat au fost terminate cu succes si au ajuns in productie iar ulterior am fost 
selectat pentru a face parte din echipa ce urma sa faca trecerea de la generatia a2a de arhitectura 
tip monolit la generatia 3 bazata pe microservicii si ruland pe stack de tehnologii 2015+ 

▪ Stackul de tehnologii include: Springboot, Kubernetes, Vagrant, Docker, FlyWay 

IT Software 

Iunie 2013 – Iunie 2014  Java freelancer  

One Foort Productions  

▪ Perioadă învățare – JavaEE, Struts, Spring, Hibernate, WildFly, REST Services 

▪ Freelancing pentru o companie americana a carui produs este o aplicatie web de event 
management folosita la MTV Music Awards 

▪ Am construit si am integrat cu arhitectura existenta un modul de generare si export rapoarte folosind 
Jasper Reports 

IT Software  

Mai 2009 – Iunie 2013  Coordonator Complex Turistic 

Club Vila Bran - Brașov  

▪ Am organizat activitatea complexului turistic pe toate departamente (Aprovizionare, Restaurant, 
Receptie, Intretinere, HouseKeeping, Parc auto, Entertainment etc )  

▪ Sef personal, am planificat, coordonat si supravegheat activitatea intregului personal din subordine, 
140 de oameni 

▪ Factor de decizie in orice probelma aparuta pe orice departament 

Management /Turism 

Martie  2006 –2009  Consultant Financiar/ Broker / Team Manager / Trainer  

Aviva / FinCop Broker / Eureko  

▪ Ca si Consultant Financiar am vandut produse financiare de tip Asigurari de Viata, Pensii Private, 
Planuri de economisire etc. In timpul activitatii de consultant, intr-una din luni, pentru rezultatele 
realizate in vanzari am fost desemnat ca fiind de Agentul Lunii in Agentia Brasov. 

▪ In perioada activitatii de Broker la FinCop, intr-una din luni, pentru rezultatele realizate in vanzari am 
fost desemnat Brokerul Lunii pe regiunea Transilvania. 

▪ In perioada reformei pensiilor private am construit o echipa de 70 colaboratori realizand peste 2500 
polite 

▪ In perioada in care am activat ca Team Manager am pregatit si am coordonat o echipa de 
Consultanti Financiari spre a atinge targetul lunar de vanzari 

▪ Perioada de Trainer s-a suprapus cu cea de Team Manager si a presupus pregatirea agentilor noi 
pe partea de produse financiare, dinamica a pietei si tehnici de vanzari 

Management / Financiar 

Iunie 2009 - 2011  Universitatea Transilvania 
Facultatea de Stiinta si Ingineria Calculatoarelor 
  

  

Masterat in Limba Engleza – Advanced Electronic Systems 
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Iunie 2006 - 209  Universitatea Spiru Haret 
Facultatea de Management  si Stiinta Afacerilor 
  

  

Masterat in Limba Engleza – Advanced Electronic Systems 


