
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Leonard-Victor Lache 

Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 73-75, et. 3, ap. 5, sector 1, 011053 Bucure ti (România) ș

+40745585814    

leonard.lache@gmail.com 

Sexul Masculin | Data naşterii 28/06/1986 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

05/01/2015–Prezent Manager/Analist financiar-bancar Strategie, Dezvoltare i Proiecteș
Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A.
Babru Delavrancea 6A, 011355 Bucure ti (România) ș
www.eximbank.ro 

- coordonarea de proiecte critice pentru Bancă (pe ariile de Risc i Financiar, de ex. IFRS 9, ș
implementarea BRRD)

- furnizarea de input expert în cadrul procesului de planificare strategică

- realizarea de analize i prognoze macroeconomiceș

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări 

15/04/2013–11/04/2014 Supervizor - Biroul Controlling Risc de Credit
Banca Comercială Română S.A. - Membră a Erste Group
Calea Victoriei nr. 15, 030023 Bucure ti (România) ș
www.bcr.ro 

- coordonarea activităţilor de raportare risc de credit în cadrul Diviziei Controlling Risc (BNR, Holding, 
management local)

- input în cadrul procesului de bugetare/forecast (ajustări pentru riscul de credit, costul riscului, 
expuneri în stare de nerambursare etc.)
- contribuţie la dezvoltarea şi implementarea modelelor de risc de credit (PD, LGD)

- elaborarea şi revizuirea politicilor de risc de credit; asigurarea continuă a conformităţii cu cerinţele 
BNR şi de Grup

- implementarea de procese critice de monitorizare risc de credit (expuneri mari, limite de risc de 
credit) i monitorizarea activită ii de raportare risc de credit la nivelul subsidiarelorș ț

- asigurarea suportului necesar pentru subsidiarele Băncii în procesul de bugetare/forecast risc de 
credit

- implicare continuă în procese critice de risc de credit (conformitate cu reglementări BNR, analize de 
impact, implementare CRD IV - Basel III, în special în chestiuni de capital şi RWA)

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări 

06/10/2011–12/02/2013 Coordonator IFRS i Raportări de Grupș
Credit Europe Bank (România) S.A.
Bd. Timi oara nr. 26Z, 061331 Bucure ti (România) ș ș
www.crediteurope.ro 

- finalizarea tranzi iei la IFRSț

- întocmirea situa iilor financiare ale Băncii i ale Grupului în conformitate cu IFRSț ș

- coordonarea rela iilor cu ter e păr i pe ariile relevante (auditori externi, IFC etc.)ț ț ț

- participare în elaborarea, revizuirea i controlul politicilor contabile i procedurilor Băncii în ș ș
conformitate cu IFRS i având în vedere specificul proceselor de business, precum i tratamentele ș ș
contabile aplicabile i sistemele IT existenteș

- implicare în procesul de implementare a IFRS în calitate de specialist de business
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- întocmirea de rapoarte pentru management-ul local, atât cantitative, cât i calitative, periodice i ad-ș ș
hoc

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări 

07/09/2009–05/10/2011 Coordonator Colectiv/Ofi er Bancar - Raportări de Grupț
Banca Românească S.A. - Membră a Grupului NBG
George Constantinescu nr. 3, 020339 Bucure ti (România) ș
www.banca-romaneasca.ro 

- coordonarea sectorului de Raportări de Grup din cadrul Diviziei Financiar i MIS a Bănciiș

- întocmirea situa iilor financiare individuale i consolidate în conformitate cu RAS, IFRS i US GAAPț ș ș

- input expert în procesul de implementare a IFRS în Banca Românească

- implicare în procesul de implementare a sistemului core banking T24 în Banca Românească

- întocmirea de rapoarte i analize cantitative/calitative diverse pentru management-ul local i de Grupș ș
i pentru ter e păr i (EBRD, IFC, ARB)ș ț ț

- men inerea rela iei cu auditorii externiț ț

Tipul sau sectorul de activitate Activităţi financiare şi de asigurări 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

07/2018–Prezent Financial Risk Manager - Certified by the Global Association of Risk
Professionals
Global Association of Risk Professionals (GARP)

10/2017–Prezent Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder
CFA Institute, Charlottesville (VA) (Statele Unite ale Americii) 

10/2012–Prezent Doctor în Economie
Academia de Studii Economice Bucure ti - coala Doctorală Finan e, Bucure ti (România)ș Ș ț ș

- Proiect de cercetare: ”Modelarea cre terii economice în contextul globalizării”, sub coordonarea prof.ș
univ. dr. Daniel Armeanu

- Direcţii principale de cercetare: modelarea PIB real utilizând modele dinamice multifactoriale; 
modelarea PIB potenţial şi a output gap folosind abordări precum filtre Kalman, filtre multivariate i ș
func ia de produc ieț ț

10/2008–07/2010 Diplomă de Master
Academia de Studii Economice Bucure ti - Master Management-ul Riscului i Actuariat, ș ș
Bucure ti (România) ș

- Management-ul Riscului

- Modelare Financiară

- Matematici Actuariale i Financiareș

- Metode Cantitative

- Teoria Probabilită ilorț

Teză de diserta ie intitulată ”Analiza datelor pe pia a românească a asigurărilor”, sub coordonarea ț ț
prof. univ. dr. Iulian Mircea

10/2005–07/2008 Diplomă de Licen ă - Economistț
Academia de Studii Economice Bucure ti - Facultatea de Finan e, Asigurări, Bănci i Burseș ț ș
de Valori, Bucure ti (România) ș

- Management Bancar
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- Contabilitate Financiară i Raportăriș

- Finan e Corporativeț

- Burse de Valori

- Modelarea Deciziei Financiar-Monetare

- Inginerie Financiară

- Asigurări

- Macro- i Microeconomieș

Teză de licen ă intitulată ”Modelul Black-Scholes de evaluare a op iunilor”, sub îndrumarea prof. univ. ț ț
dr. Bogdan Negrea, notată cu 10.00 de către comisia de evaluare

09/2001–06/2005 Diplomă de Bacalaureat
Colegiul Na ional de Informatică ”Tudor Vianu”, Bucure ti (România) ț ș

- Matematică

- Fizică

- Informatică

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C2

franceză B2 B2 B2 B2 B2

Diplôme d'études en langue française (DELF) B2 

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - excelente abilită i de comunicare dobândite de-a lungul experien ei în medii multiculturaleț ț

- grad ridicat de adaptabilitate în medii complexe i eterogeneș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Leadership (am fost responsabil, de-a lungul timpului, de colective de diferite mărimi)

- Spirit organizatoric

- Management eficient al timpului 

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- expertiză dovedită în IFRS şi Basel II/III

- cunoştinţe solide de reglementări BNR, legisla ie europeană i recomandări Basel/EBA pe ariile de ț ș
financiar i management-ul risculuiș  

- Excelente abilită i numerice şi cantitativeț

- Capacitate de învă are rapidăț

- Bună abilitate de convertire a datelor brute în informa ie relevantă pentru procesul decizionalț

- Bună capacitate de a gestiona mai multe procese în timp limitat

- Bună abilitate de a interpreta i corela informa ii financiar-pruden ialeș ț ț

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme
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Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- Excelentă stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Access™ i ș
PowerPoint™)

- Cuno tin e de software bancar (SAP™, Temenos T24™, Asseco Absolut™)ș ț

- Utilizator experimentat de software statistic i de analiză multidimensională a datelor (Statsoft ș
STATISTICA™, IHS Markit EViews™, Mathworks MATLAB™)

- Bune aptitudini de SQL i VBAș

Alte competenţe - Hobby-uri: literatură, muzică, fotografie 

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

- Apari ie în Forbes Romania, edi ia Iunie 2010ț ț

- Studii de licen ă finalizate ca ef de promo ie - media 9.97/10ț ș ț

- Autor i co-autor al mai multorș  studii de specialitate i manuale universitare (listă inclusă în anexă)ș

- Referin e profesionale disponibile la cerereț

Publicaţii 1. "Application of Principal Component Analysis on Romanian Insurance Market" - în colaborare cu 
Daniel Armeanu, Economie Teoretică i Aplicată nr.ș  6/2008 (523)

2. "Putem utiliza modelul Black-Scholes pentru a evalua op iuni pe indicele bursier BET?" - în ț
colaborare cu Daniel Armeanu i Dorina Poantă, Studii i Cercetări de Calcul i Cibernetică ș ș ș
Economică nr. 2/2008

3. "Analiza cluster pe pia a românească a asigurărilor" - în colaborare cu Daniel Armeanu, Studii i ț ș
Cercetări de Calcul i Cibernetică Economică nr. 1/2008ș

4. "The NPV Criterion for Valuing Investments under Uncertainty" - în colaborare cu Daniel Armeanu, 
Studii i Cercetări de Calcul i Cibernetică Economică nr. 4/2009ș ș

5. "Gestiunea Portofoliului" - în colaborare cu Daniel Armeanu, Editura Universită ii Româno-Britanice,ț
2008, ISBN 978-973-88728-1-3

6. "Metode i Tehnici Bancare" - în colaborare cu Daniel Armeanu, Carmen Armeanu i Claudia Mariaș ș
Chi ea,ț  Editura Universită ii Româno-Britanice, 2008, ISBN 978-973-88728-6-8ț

7. "The Role of SMEs in Assessing the Contribution of Entrepreneurship to GDP in the Romanian 
Business Environment" - în colaborare cu Daniel Armeanu i Nicolae Istudor,ș  Amfiteatru Economic nr.
1/2015

8. "Estimating Potential GDP for the Romanian Economy and Assessing the Sustainability of 
Economic Growth: A Multivariate Filter Approach" - în colaborare cu Daniel Armeanu, Georgiana 
Camelia Cre anț  i Mihaela Mitroi,ș  Sustainability 2015, vol. 7, nr. 3 

9. "A multifactor approach to forecasting Romanian gross domestic product (GDP) in the short run" - 
în colaborare cu Daniel Armeanu, Jean Vasile Andrei i Mirela Panait,ș  PLOS ONE 12(7): e0181379
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   ECV 2019-07-28T22:25:10.353Z 2019-07-29T07:33:28.498Z V3.3 EWA Europass CV true                   Leonard-Victor Lache    Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 73-75, et. 3, ap. 5, sector 1 011053 București  RO România  leonard.lache@gmail.com   +40745585814  mobile Mobil    M Masculin   RO română      true  Manager/Analist financiar-bancar Strategie, Dezvoltare și Proiecte <p>- coordonarea de proiecte critice pentru Bancă (pe ariile de Risc și Financiar, de ex. IFRS 9, implementarea BRRD)</p><p>- furnizarea de input expert în cadrul procesului de planificare strategică</p><p>- realizarea de analize și prognoze macroeconomice</p>  Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A.    Babru Delavrancea 6A 011355 București  RO România  www.eximbank.ro  business  K Activităţi financiare şi de asigurări     false  Supervizor - Biroul Controlling Risc de Credit <p>- coordonarea activităţilor de raportare risc de credit în cadrul Diviziei Controlling Risc (BNR, Holding, management local)</p><p>- input în cadrul procesului de bugetare/forecast (ajustări pentru riscul de credit, costul riscului, expuneri în stare de nerambursare etc.)<br />- contribuţie la dezvoltarea şi implementarea modelelor de risc de credit (PD, LGD)</p><p>- elaborarea şi revizuirea politicilor de risc de credit; asigurarea continuă a conformităţii cu cerinţele BNR şi de Grup</p><p>- implementarea de procese critice de monitorizare risc de credit (expuneri mari, limite de risc de credit) și monitorizarea activității de raportare risc de credit la nivelul subsidiarelor</p><p>- asigurarea suportului necesar pentru subsidiarele Băncii în procesul de bugetare/forecast risc de credit</p><p>- implicare continuă în procese critice de risc de credit (conformitate cu reglementări BNR, analize de impact, implementare CRD IV - Basel III, în special în chestiuni de capital şi RWA)</p>  Banca Comercială Română S.A. - Membră a Erste Group    Calea Victoriei nr. 15 030023 București  RO România  www.bcr.ro  business  K Activităţi financiare şi de asigurări     false  Coordonator IFRS și Raportări de Grup <p>- finalizarea tranziției la IFRS</p><p>- întocmirea situațiilor financiare ale Băncii și ale Grupului în conformitate cu IFRS</p><p>- coordonarea relațiilor cu terțe părți pe ariile relevante (auditori externi, IFC etc.)</p><p>- participare în elaborarea, revizuirea și controlul politicilor contabile și procedurilor Băncii în conformitate cu IFRS și având în vedere specificul proceselor de business, precum și tratamentele contabile aplicabile și sistemele IT existente</p><p>- implicare în procesul de implementare a IFRS în calitate de specialist de business</p><p>- întocmirea de rapoarte pentru management-ul local, atât cantitative, cât și calitative, periodice și ad-hoc</p>  Credit Europe Bank (România) S.A.    Bd. Timișoara nr. 26Z 061331 București  RO România  www.crediteurope.ro  business  K Activităţi financiare şi de asigurări     false  Coordonator Colectiv/Ofițer Bancar - Raportări de Grup <p>- coordonarea sectorului de Raportări de Grup din cadrul Diviziei Financiar și MIS a Băncii</p><p>- întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate în conformitate cu RAS, IFRS și US GAAP</p><p>- input expert în procesul de implementare a IFRS în Banca Românească</p><p>- implicare în procesul de implementare a sistemului core banking T24 în Banca Românească</p><p>- întocmirea de rapoarte și analize cantitative/calitative diverse pentru management-ul local și de Grup și pentru terțe părți (EBRD, IFC, ARB)</p><p>- menținerea relației cu auditorii externi</p>  Banca Românească S.A. - Membră a Grupului NBG    George Constantinescu nr. 3 020339 București  RO România  www.banca-romaneasca.ro  business  K Activităţi financiare şi de asigurări     true Financial Risk Manager - Certified by the Global Association of Risk Professionals  Global Association of Risk Professionals (GARP)    true Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder  CFA Institute    Charlottesville (VA)  US Statele Unite ale Americii    true Doctor în Economie <p>- Proiect de cercetare: ”Modelarea creșterii economice în contextul globalizării”, sub coordonarea prof. univ. dr. Daniel Armeanu</p><p>- Direcţii principale de cercetare: modelarea PIB real utilizând modele dinamice multifactoriale; modelarea PIB potenţial şi a output gap folosind abordări precum filtre Kalman, filtre multivariate și funcția de producție</p>  Academia de Studii Economice București - Școala Doctorală Finanțe    București  RO România     false Diplomă de Master <p>- Management-ul Riscului</p><p>- Modelare Financiară</p><p>- Matematici Actuariale și Financiare</p><p>- Metode Cantitative</p><p>- Teoria Probabilităților</p><p>Teză de disertație intitulată ”Analiza datelor pe piața românească a asigurărilor”, sub coordonarea prof. univ. dr. Iulian Mircea</p>  Academia de Studii Economice București - Master Management-ul Riscului și Actuariat    București  RO România     false Diplomă de Licență - Economist <p>- Management Bancar</p><p>- Contabilitate Financiară și Raportări</p><p>- Finanțe Corporative</p><p>- Burse de Valori</p><p>- Modelarea Deciziei Financiar-Monetare</p><p>- Inginerie Financiară</p><p>- Asigurări</p><p>- Macro- și Microeconomie</p><p>Teză de licență intitulată ”Modelul Black-Scholes de evaluare a opțiunilor”, sub îndrumarea prof. univ. dr. Bogdan Negrea, notată cu 10.00 de către comisia de evaluare</p>  Academia de Studii Economice București - Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori    București  RO România     false Diplomă de Bacalaureat <p>- Matematică</p><p>- Fizică</p><p>- Informatică</p>  Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”    București  RO România      ro română     en engleză  C2 C2 C2 C2 C2   fr franceză  B2 B2 B2 B2 B2   Diplôme d'études en langue française (DELF) B2  <p>- excelente abilități de comunicare dobândite de-a lungul experienței în medii multiculturale</p><p>- grad ridicat de adaptabilitate în medii complexe și eterogene</p>  <p>- Leadership (am fost responsabil, de-a lungul timpului, de colective de diferite mărimi)</p><p>- Spirit organizatoric</p><p>- Management eficient al timpului </p>  <p>- expertiză dovedită în IFRS şi Basel II/III</p><p>- cunoştinţe solide de reglementări BNR, legislație europeană și recomandări Basel/EBA pe ariile de financiar și management-ul riscului </p><p>- Excelente abilități numerice şi cantitative</p><p>- Capacitate de învățare rapidă</p><p>- Bună abilitate de convertire a datelor brute în informație relevantă pentru procesul decizional</p><p>- Bună capacitate de a gestiona mai multe procese în timp limitat</p><p>- Bună abilitate de a interpreta și corela informații financiar-prudențiale</p>  <p>- Excelentă stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Access™ și PowerPoint™)</p><p>- Cunoștințe de software bancar (SAP™, Temenos T24™, Asseco Absolut™)</p><p>- Utilizator experimentat de software statistic și de analiză multidimensională a datelor (Statsoft STATISTICA™, IHS Markit EViews™, Mathworks MATLAB™)</p><p>- Bune aptitudini de SQL și VBA</p>  C C C B C   B  <p>- Hobby-uri: literatură, muzică, fotografie </p>   <p>- Apariție în Forbes Romania, ediția Iunie 2010</p><p>- Studii de licență finalizate ca șef de promoție - media 9.97/10</p><p>- Autor și co-autor al mai multor studii de specialitate și manuale universitare (listă inclusă în anexă)</p><p>- Referințe profesionale disponibile la cerere</p>   Publicaţii <p>1. &#34;Application of Principal Component Analysis on Romanian Insurance Market&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Economie Teoretică și Aplicată nr. 6/2008 (523)</p><p>2. &#34;Putem utiliza modelul Black-Scholes pentru a evalua opțiuni pe indicele bursier BET?&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu și Dorina Poantă, Studii și Cercetări de Calcul și Cibernetică Economică nr. 2/2008</p><p>3. &#34;Analiza cluster pe piața românească a asigurărilor&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Studii și Cercetări de Calcul și Cibernetică Economică nr. 1/2008</p><p>4. &#34;The NPV Criterion for Valuing Investments under Uncertainty&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Studii și Cercetări de Calcul și Cibernetică Economică nr. 4/2009</p><p>5. &#34;Gestiunea Portofoliului&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Editura Universității Româno-Britanice, 2008, ISBN 978-973-88728-1-3</p><p>6. &#34;Metode și Tehnici Bancare&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Carmen Armeanu și Claudia Maria Chițea, Editura Universității Româno-Britanice, 2008, ISBN 978-973-88728-6-8</p><p>7. &#34;The Role of SMEs in Assessing the Contribution of Entrepreneurship to GDP in the Romanian Business Environment&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu și Nicolae Istudor, Amfiteatru Economic nr. 1/2015</p><p>8. &#34;Estimating Potential GDP for the Romanian Economy and Assessing the Sustainability of Economic Growth: A Multivariate Filter Approach&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Georgiana Camelia Crețan și Mihaela Mitroi, Sustainability 2015, vol. 7, nr. 3 </p><p>9. &#34;A multifactor approach to forecasting Romanian gross domestic product (GDP) in the short run&#34; - în colaborare cu Daniel Armeanu, Jean Vasile Andrei și Mirela Panait, PLOS ONE 12(7): e0181379</p> 

