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S-ar putea ca în 2016, când va avea 55 de 
ani, Octavian Radu să fie nevoit să răsfoiască 
un ziar — asta presupunând că ziarele nu vor 
fi dispărut deja până atunci — pentru a afla 
cum o mai duce RTC Holding. Sau să-si cum
pere noul volum al lui Malcom Gladwell — unul 
dintre autorii care-i plac - dintr-o Diverta 
care nu va mai semăna poate cu cea pe care 
el a fondat-o în anii ’90; asta presupunând 
că noii proprietari nu vor fi schimbat, între 
timp, $i numele librăriilor.

S
unt două experienţe 
ipotetice, dar perfect 
plauzibile, pentru care 
Octavian Radu a în
ceput deja să se pre
gătească. Decizia de 
vânzare a grupului, 
consecinţă directă a 
celor două cutremure esenţiale din 

viata lui -  criza personală declanşată 
de accidentul vascular din 2004 si 
criza financiară globală, care era pe 
punctul de a-i face praf businessul - . 
a fost deja luată. Au fost făcuţi chiar 
primii paşi spre vânzare: ne aflăm, în 
acest moment, în ceea ce unul dintre 
antreprenorii emblematici ai Români
ei numeşte „faza întâi” dintr-o listă de 
patru etape. Iar povestea ar trebui să 
se încheie undeva, probabil în 2012. 
„Vreau, treptat, să ies 100%“ din RTC. 
spune el -  iată câteva vorbe care nu 
sună deloc a Octavian Radu.

UN DRUM CĂTRE EXITUL FINAL.
Sigur, e vorba, până la urmă. de un 
nou exit. România nu are, probabil, 
vreun antreprenor cu exituri mai 
multe si mai surprinzătoare decât 
proprietarul RTC: poate doar direc
torii financiari şi avocaţii grupului 
să mai ştie precis, acum, câte com
panii a cumpărat şi vândut omul de 
afaceri în ultimii ani.

Doar că de data asta Radu. unul 
dintre favoriţii presei de business 
(tocmai pentru că e „mereu în 
mişcare” -  acesta e, de altfel, şi slo
ganul grupului -  si vorbeşte mult. 
colorat si în general fără ocolişuri), 
se gândeşte pentru prima dată la 
exitul final: a face business ca până 
acum nu mai are sens, de vreme ce 
Octavian Radu nu-si poate da siesi 
un răspuns clar si concret la între
barea „Ce las eu copiilor mei?”.

$i-a pus întrebarea pentru prima 
dată acum cinci ani, după un schimb 
de replici pe care l-a avut cu soţia 
sa în urma accidentului vascular pe 
care l-a suferit -  si care a schimbat, 
în mod abrupt, paradigma în care 
funcţiona. (Nu degeaba se  spune că 
„cel mai bun lucru care ti se poate 
întâmpla la mijlocul vieţii e  un infarct 
uşor” -  sau orice alt cutremur care te 
obligă să te  întorci la fundamente.)

„Sigur, Anca ştia foarte bine. că 
e fată inteligentă”, că grupul valora 
mult mai mult de 3-4 mii. euro. „Dar 
ea a  vorbit ca o  mamă rămasă sin
gură cu doi copii si alţi trei care trec 
l>e la noi -  deşi au altă mamă - . si cu 
zeci de firme pe care nu le înţelegea 
si cu 1.000 de probleme la care doar 
eu ştiam să  găsesc o  soluţie”, spune 
Octavian Radu. A fost. o  spune chiar 
el. „o revelaţie", una care l-a împins 
la reformarea din temelii a  RTC. Har
ta lăbărţată şi haotică a grupului a 
început să se structureze -  şi, im
plicit. să capete ceva sens si pentru 
cei din afară - . firmele neviabile au 
fost măritate pe rând. cele rămase 
au fost organizate pe divizii, fiecare 
divizie a fost dată |>e mâna unui ma
nager. iar Octavian Radu a început 
să-si ocupe cam jum ătate din timp, 
socoteşte el, predicând valori prin 
companie („mi-au trebuit câţiva ani 
să înţeleg la ce sunt bune”, râde el).

„A fost un job destul de greu”, 
spune Radu. „Doar ca să  formezi 
şap te  directori financiari a durat 
un an jum ătate sau doi”, adaugă 
el. N-a putut aduce oameni din afa
ră. cum  fac m ultinaţionalele -  pur 
$i simplu nu s-au integrat, nu s-au 
potrivit cu cultura grupului. Felul 
în  care ara tă  RTC Holding azi este 
deci, în  m are m ăsură, consecinţa 
crizei personale prin care fondato

ri to t holdingul RTC, spune Oc
tavian Radu, există doar o  sin-

I
gură firmă care n-a avut pierderi 
anul acesta: cea condusă de cel 
ma mare dintre cei cinci copii ai 
săi. Ioana Radu. care acum are 
24 de ani. Nu e vorba, admite 
râzînd fondatorul grupului, de 

vreo perfornantă specială în vremuri de 
criză: Ara Toys, o  companie de impor^de 
jucării, e  o  frmă micuţă -  un business de 
1,4 mii. euro în 2008 -  care a pornit foarte 
de jos si a p jtu t absorbi, astfel, impactul 
crizei. Satisfacţia fondatorului RTC nu e, 
deci, de  nat rră financiară. Ci personală.

0  JUCĂRE CONTRA 5 EURO PE ORĂ. E
mulţumit că i-a reuşit experimentul inspi
rat de un om de afaceri taiwanez. Charlie 
Chen. care i-a povestit că. în Asia, înainte 
de a le lăsa nostenire companiile, oamenii 
de afaceri îsiîncurajează copiii pe de o par
te  să facă stcrt-up-uri cu bani împrumutaţi 
de la familie şi. de cealaltă parte, să intre 
în consilii deadministraţie, unde nu poartă 
pe umeri, sirguri. povara deciziilor crucia
le. „Ioana cred că nici nu ştie că i se trage 
de la CharlieChen”, spune Octavian Radu. 
Nu i-a îm prunutat bani |>entru un start-up, 
cum fac asiaticii, ci i-a dat pe mână un bu
siness mic din RTC Holding. Ara Toys. „pe 
care nu putea să-l strice prea mult, pentru 
că era deja p e  pierdere”.

Punctul de cotitură s-a petrecut acum 
aproape trei ani. când Ioana, care-si în
cheiase studiile în Germania, i-a scris 
tatălui său, rugându-l să-i trim ită bani de 
chirie pentru următoarele sase luni. De
cisese să rămână în Germania, locul în 
care-$i cunoscuse viitorul sot şi în care 
găsise si un job. în Munchen, la Pricewa- 
terhouseCoopers -  asta după ce ratase 
interviul fata în fată pentru un post la 
Boston Consulting Group.

Atunci „a intervenit tata”, spune Ioa
na Radu. Nu i-a trimis banii de chi
rie, ci i-a spus să se ducă să lucreze la 
McDonald's, „unde plăteau 5 euro pe 
oră”, sau, dacă nu-i convine, să se întoar
că în tară si să preia o firmă de jucării 
aflată pe pierderi si care oricum urma 
să  fie închisă. Si. pentru a o  convinge să 
aleagă firma de jucării în locul jobului de 
la Munchen. Octavian Radu si-a trimis 
fata la Nurnberg. la cel mai mare târg de 
jucării din lume. Ioana Radu a ratat pri
ma' zi de târg -  n-a reuşit să se  trezească 
la timp. A doua zi, a  întârziat două ore. 
Dar în a  treia zi a ajuns. !$i între a lucra 
la McDonald’s cu 5 euro pe oră pentru a 
reuşi să-si plătească chiria la Munchren şi 
a salva o firmă muribundă în România a 
ales ultima variantă.


