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CURRICULUM VITAE 

Alexandru Leonard Leca 
Data nașterii: 17.12.1972 

Stare civilă: Căsătorit, un copil  

Adresa: București, România  

Telefon mobil: 0748.888.666  

E-mail: leca.leo@gmail.com 

 

Studii: 

Academia de Studii Economice, Facultatea de Finanțe-Contabilitate (licență în contabilitate), 
București, 1992-1997 

Liceul de Matematică-Fizică, Drobeta-Turnu Severin, 1988-1992 

 

Competențe lingvistice: 

• Limba engleză – nivel avansat 

• Limba franceză – nivel intermediar 

Competențe informatice: 

• Bun cunoscător al pachetului Microsoft Office 

• Bun cunoscător al diverselor software-uri contabile locale și internaționale: Spectra, 
Contas, Petroware, Insight General Ledger, Scala, Charisma. Cunoștințe introductive 
despre Sun System 

Permis de conducere: • categorie – Permis de conducere fără evenimente 

 

Experiență profesională : 

 

Din octombrie 2018 – Investitor în Proiecte Imobiliare (Trastevere, Triana și Cap Nord) – 
București și județul Ilfov 

Din ianuarie 2019 – Investitor în DRUID SA 

Din mai 2019 – Investitor și membru al Consiliului de Administrație al Holde Agri Invest 
SA 
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Din iulie 2019 – Investitor în Early Game Ventures 

Din noiembrie 2019 – Investitor și membru al Consiliului de Administrație al Mobilo 
Finance IFN 

Din ianuarie 2020 – Investitor în One United Properties SA 

Din iunie 2020 – Investitor și Co-fondator al Drop&Go 

 

 

 

A&D Pharma – București, România, Director Financiar (CFO)  

Septembrie 2014 - iunie 2018 

 Coordonarea tuturor Managerilor din companiile existente, coordonarea întocmirii 
rapoartelor operaționale și financiare, a bugetelor, a fluxurilor de numerar, P&L, B/S 
în IAS. 

 Gestionarea finanțării companiei din surse externe, bănci și leasing. 

 Raportarea către CEO și Acționarul grupului a tuturor aspectelor legate de finanțe, 
sisteme IT, audit, finanțare, strategii de grup, taxe și impozite 

Dezvoltarea unor relații puternice cu băncile, obținerea unei linii de refinanțare de 250 
M euro, dezvoltarea unei relații puternice cu auditorii și companiile Big four 

Finalizarea cu succes a procesului de exit după 1 an și jumătate de negocieri și procese 
DD cu Penta Investments. 

TIRIAC HOLDINGS Director General (CEO) 

Iunie 2013 - august 2014 

Cea mai mare societate de tip holding din România cu o cifră de afaceri de peste 2 
miliarde de euro/an, activând în următoarele sectoare principale: auto, proiecte 
imobiliare, servicii bancare, servicii de leasing, altele, și având peste 5000 de angajați. 

 Coordonarea tuturor Directorilor Generali din companiile existente (30), coordonarea 
întocmirii rapoartelor operaționale și financiare, a bugetelor, a fluxurilor de numerar, 
P&L, B/S în IAS. 

 Gestionarea finanțării companiei din surse externe, bănci și leasing. 

 Raportarea către Acționarul grupului a tuturor aspectelor legate de finanțe, sisteme IT, 
audit, finanțare, strategii de grup, taxe și impozite etc. 

Director Financiar (CFO) noiembrie 2005 – iunie 2013 

Cea mai mare societate de tip holding din România cu o cifră de afaceri de peste 2 
miliarde de euro/an, activând în următoarele sectoare principale: auto, proiecte 
imobiliare, servicii bancare, servicii de leasing, altele, și având peste 5000 de angajați. 

• Coordonarea tuturor Directorilor Financiari din companiile existente (30), coordonarea 
întocmirii rapoartelor operaționale și financiare, a bugetelor, a fluxurilor de numerar, 
P&L, B/S în IAS. 

• Gestionarea finanțării companiei din surse externe, bănci și leasing. 
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• Raportarea către CEO și Acționarul grupului a tuturor aspectelor care decurg din 
finanțe, sisteme IT, audit, finanțare, strategii de grup, taxe și impozite. 

LA FANTANA Director General Adjunct  

Aprilie 2004-octombrie 2005 Director Financiar 

2003-2004 

Companie deținută 80% de Oresa Ventures Fund și 20% de o persoană fizică. 

Realizări: 

• Coordonarea managementului companiei, coordonarea întocmirii rapoartelor 
operaționale și financiare, a bugetelor, a fluxurilor de numerar, P&L, B/S în IAS. 

• Gestionarea finanțării companiei din surse externe, bănci și leasing. 

• Perfectarea unor tranzacții de vânzare 

• Gestionarea unui număr de 350 de persoane, spirit de echipă 

• Experiență în vânzări B2B, managementul logistic (flotă de 150 de camioane) 

• Creșterea continuă a companiei, +30%/an, cotă de piață de 80% 

• Implementarea sistemului ERP Charisma 

CHURCHILL MEDIA 

2001-2003 Director Financiar & Director General – Companie deținută 95% de Oresa 
Ventures Fund 

Realizări: 

• Rezistența companiei într-o situație de criză pe piața de publicitate outdoor în acea 
perioadă 

• Reorganizarea companiei, reducerea costurilor cu chiria (principalul cost operațional) 

• Dezvoltarea companiei de la o situație de criză la profit 

• Participarea la negocierea procesului de exit al companiei și ieșirea companiei 

AIG LIFE, LUKOIL, TELEMOBIL 1998-2001  

Controlor și Director Financiar 

• Experiență de lucru de 4 ani în multinaționale  

• Implementarea sistemului ERP, SAP R3, SCALA, SUN SYSTEMS 

• Implementarea și aplicarea procedurilor 

• Colaborarea cu auditorii interni & externi 

INVESCO CEAM 1996-1998 

Controlor al Grupului de societăți Omega Oil & Gas, Excelent, Kandia, Romarc Fuel 
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• Vânzarea Omega Oil către Petromidia 

AMOCO ROMANIA PETROLEUM COMPANY 1995-1996 

Contabil Senior 

• Ținerea contabilității din România și a unei părți din registrele contabile din SUA 

• Întocmirea bilanțului anual și a raportului de activitate 

• Înregistrarea facturilor între companii; calcularea impozitelor pentru expatriați, 
întocmirea raportului de TVA și a declarației lunare din SUA 

• Contabilitate de gestiune, experiență în controlul bugetar: real vs. proiectat 

DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL  

1993 - 1995 Contabil 

• Gestionarea și codificarea conturilor bancare și a registrului de casă (contabilitatea din 
România și cea din SUA) 

• Ținerea registrului de active imobilizate 

• Salarizarea lunară, declararea TVA, întocmirea balanței de verificare, a bilanțului și a 
contului de profit și pierdere anuale 

Activitate desfășurată în calitate de Membru al Consiliilor de Supraveghere ale 
companiilor: 

• Allianz Tiriac Asigurari SA - din 2008 până în 2013 

• Unicredit Tiriac Bank - 2009 - 2015 

Activitate desfășurată în calitate de reprezentant al Acționarului Principal pentru 
următoarele companii: 

• Daimler Mercedes Benz Romania - din 2007 până în 2009 

• Metro Cash&Carry Romania - din 2007 până în 2014 

Alte abilități și competențe non-tehnice: 

• Bună cunoaștere a mediului de afaceri 

• Experiență relevantă de succes în companii multinaționale 

• Foarte bună cunoaștere a sistemului contabil românesc, a sistemului de contabilitate 
bazat pe GAAP și a IAS 

• Experiență solidă în relația cu autoritățile fiscale, băncile 

• Prezentarea comparativă și paralelă și conversia planului de conturi și a sistemului 
contabil românesc la Principiile Contabile General Acceptate. 

• Abilități puternice de negociere  

• Spirit de echipă 

• Spirit de câștigător 
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• Bune abilități de gestionare a timpului și a proiectelor 

• Abilități de gestionare a echipei 

• Abilitatea de a gestiona sarcini multiple și de volum mare în același timp și de a 
respecta cu succes termenele scurte solicitate și propuse 

Obiectiv de carieră: 

• Continuarea dezvoltării carierei într-un mediu competitiv și plin de provocări într-o 
poziție de nivel înalt 
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