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► Emilia Canea, 28 de ani
CEO divizia Diverta

Ramona Stănciulescu, 36 de ani
CEO divizia Rafar

Relu Cîrjan, 36 de ani
CEO divizia Proffice

Sorin Sof ian, 42 de ani
CEO Divizia TCE

Octavian Radu 
”Cred că sunt campion 
la vândut firme”

“Oricât de mare ar fi fost recesiunea externă 
nu avea de ce să vină la noi. pentru că noi 
trebuie să creştem, să recuperăm decalajul”, 
afirmă Octavian Radu.

(RIST1NA STOIAN

începutul capitalismului 
românesc, caracterizat dc 
“haos", după propriilc-i păreri, 
l-a prins po Octavian Radu.
48 dc ani. făcând afaceri 
in Germania. Nu se gândea 
nicio clipă că se va întoarce 
in tară. dar după 20  dc ani 
administrează RTC Holding, a 
cărui valoare o estimează între 
100 si 800 mii. curo. Ştie că 
intr-un moment dc criză ca 
acesta nu i-ar mai da nimeni 
nici 50 mii. curo pentru intreg 
grupul, dar nici nu se declară 
“disperat" să vândă.
In anii ‘.90. asaltul 
“consumcrismului modem" 
l-a atras ca un magnet înapoi 
in România. Cumpăra din 
Germania produse la bucată, 
le transporta in România 
$i le vindea la preturi mult 
mai mari. "Am încărcat 
un Mercedes pe care l-am 
cumpănit cu 500 de mărci 
si l-am dus in România. Am 
vândut maşina cu peste 1.000 
de mărci, am mai câştigat 
câteva sute şi am vândut şi 
marfa. Ui graniţă a trebuit 
să umplu însă câteva pungi 
pentru vameşi ca să pot trece", 
povesteşte Radu.
Revenirea definitivă în 
România s-a legat însă de 
piaţa cosmeticelor, o industrie 
în care Radu a început să 
facă afaceri in Germania şi 
pentru că nu mai face;» faţă cu 
cererea, s-a gândit să prwlucă 
în România |»cntru că mâna 
dc lucru era incomparabil

mai ieftină. Primul brand dc 
şampon a fost Lorclai, după 
poezia preferată, iar imaginea, 
o fotografic a unei tinere 
blonde, caro în realitate avea 
f>0 de ani. "Am luat o fotografie 
veche să nu trebuiască să 
plătesc pentru imagine", 
completează el.
După încercările din cosmetice, 
afacere cedată în 1996 fostei 
soţii în urma divorţului, 
Octavian Radu a intrat pe piaţa 
hârtiei, în IT&C, distribuţie 
de vin, legume-fructe, apă 
în regim watercooler, cartele 
preplătite, carte, retail dc 
fashion, curicrat sau cafenele 
şi restaurante. “Cred că sunt 
campion la vândut firme".

3.300
de angajaţi în 2009

în prezent, grupul RTC pe care 
îl conduce are opt divizii, se 
axează mai mult pe retail decât 
pe distribuţie şi mia în 2008 
afaceri de 200 mii. euro. 
Despre 2009 spune insă că 
este un dezastru. “Criza nu s-a 
terminat, mi-e teamă că vine 
al doilea val de la insolvenţe. 
Este ca o bombă cu neutroni 
care face boom, tu crezi că 
ai supravieţuit, dar de fapt 
eşti radiat tot", descrie Radu 
situaţia actuală a României.


