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Omul de afaceri Octavian Radu, patronul 
holdingului RTC. estim ează că divizia de 
transpo rt şi curie ra t din po rto fo liu  va încheia 
anul 2009 cu o scădere de 30% a c ifre i de 
afaceri, revenind asupra es tim ărilo r iniţiale, 
m u lt mai op tim iste, care vorbeau despre o 
creştere uşoară, în ciuda crizei.

In u rm ă cu aproape două lun i, 
reprezentanţii companiei prognozau pen
tru  TCE, care anu l trecu t a fuzionat cu 
operatorul Curiero, o creştere a cifrei de 
afaceri de la 27 m ilioane de euro în  2008 
până la 34 m ilioane de euro în  20 09 .

“Piaţa de cu riera t merge ca toate  p ieţe
le, în  scădere. Cred că până la finele anu 
lui această industrie  va scădea cu 30%. 
Este norm al ca şi TCE să înreg istreze ace
eaşi scădere”, a declarat pen tru  B usiness 
S tandard  Octavian Radu. Totodată, în
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ciuda prăbuşirii unor pieţe, mai ales în  
prim ele trei lun i ale acestu i an , compa
nia de cu riera t a lui Radu aproape că şi-ar 
dublat portofoliul, după ce a preluat din 
clien ţii unor com panii m ici, care au dat 
falim ent. “Mai m ulte firm e au  in tra t în  
fa lim ent, fiecare lăsând în  u rm ă pierderi 
de sute de m ii de euro. Am preluat clien
ţii lor. Totodată, în  Ti 2008  nu am  pus la 
socoteală portofoliul Curiero”, a explicat

n
>rietarul RTC.
n vara anulu i trecu t, cele două compa

n ii, TCE şi Curiero, au an u n ţa t că vor fuzi
ona, scopul declarat fiind acela de a deve
ni lider în  p iaţa  de curierat. în  2009 , po
ziţie ocupată în  prezent de o altă  compa
nie rom ânească. FAN Courier. De fapt, a 
fost vorba despre achiziţionarea brandu
lui Curiero. care l-a costat pe Radu "câteva 
su ted em iid eeu ro ”. “C ândam fuz ionatcu  
operatorul Curiero, am  investit m ai m ult 
de un m ilion de euro. Noi ş tiam  de un  gol 
de 1,5  m ilioane de euro. S-a dovedit însă 
că erau datorii de trei m ilioane de euro, 
în  special către prestatorii de servicii", a 
m ai declarat om ul de afaceri.

TCE funcţionează d in  2009 pe o nouă 
s tru c tu ră , de şase lin ii de business şi ofe
ră clienţilor o gam ă completă de servicii 
logistice. In Rom ânia, m ai su n t prezente 
reprezentanţele locale ale m u ltina ţiona
lelor DHL, com panie care a preluat ope
ra to ru l local Cargus, şi TNT, despre care 
se zvonea anul trecu t că este in teresa tă  să 
achiziţioneze FAN Courier. De asem enea. 
Poşta Franceză a in tra t în  2008  pe piaţa 
rom ânească prin  preluarea unui pachet 
de 80% din  com pania rom ânească Pega- 
sus.


