
Octavian Radu, RTC Holding: Noi trebuie să creştem,
începutul capitalismului 
românesc, caracterizat de 
„haos ", după propriile-i 
păreri, l-a prins pe 
Octavian Radu, 47 de ani, 
proprietarul RTC Holding, 
făcând afaceri în Germania. 
Nu se gândea atunci nicio 
clipă că se va întoarce în 
ţară.
La mai bine de douăzeci de 
ani însă, omul de afaceri 
administrează RTC Holding, 
grup a cărui valoare o 
estimează între 100 de 
milioane de euro şi 300 de 
milioane de euro.
Ştie că într-un mom ent de 
criză ca acesta nu i-ar mai 
da nimeni nici 50 de 
milioane de euro pentru 
întreg grupul, dar nici nu se 
declară „disperat" să vândă. 
De ce?
„Pentru că niciodată 
nu am făcut afaceri pentru 
bani. Am făcut ce mi-a 
plăcut şi, în plus, încep să 
îmbătrânesc!"

C r i s t in a  S t o ia n

A  n 1990 a început să importe hârtie din Polonia în

I
 Germania, reuşind în scurt timp să câştige 100.000 
de mărd pe lună cu costuri aproape inexistente. „A 
fost cel mai mare business. Luam hârtia din 
Polonia, o duceam la fabrica din Germania fără 

niciun cost. Lucram pentru 
20 de ANI această afacere de acasă, singur,

---------------------  dintr-un apartament cu două
de CAPITALISM camere, din care o cameră era a 

copiilor, iar una era şi sufragerie, 
şi dormiror şi birou. Câştigam foarte mult, 1.000 de mărci 
pe camion şi făceam două-trei camioane pe zi“, spune 
Octavian Radu, care îşi aminteşte că minunea nu a durat 
prea mult, ci doar până când firme mai mari au făcut 
presiuni la fabrică să nu-i mai dea marfă.

De atunci nimic nu a mai fost la fel. în fiecare lună a 
distribuit altceva, de la pixuri şi şampon la ulei de motor 
sau celuloză. Principala problemă a fost întotdeauna însă 
gestionarea banilor. Furnizorii care permiteau plata la 30 
de zile îl determinau să încaseze rapid banii de la clienţi. 
„Puteam să am şi mai multe afaceri, dar nu aveam cu ce 
să finanţez. Azi este mai uşor să finanţezi, dar mai greu să 
găseşti businessuri“, crede Radu.

Primele contacte cu România
Cu România „a reluat relaţiile4* odată cu primele 

produse trimise spre vânzare în magazinul din Piteşti al 
surorii sale. Până atunci însă a evitat cât a putut 
întoarcerea. „Nu puteai să faci nimic în România. Era 
haos, oamenii nu munceau, citeau ziare şi se certau. 
Jumătate de an nu a muncit nimeni nimic. Cineva şi-a 
tras curent de la un stâlp, spunând că la cât l-a furat 
Ccauşcscu îşi ia curentul înapoi44, îşi aminteşte Radu.

Asaltul „consumerismului modem44 l-a atras ca un 
magnet. Cumpăra din Germania produse la bucată, le 
transporta în România şi le vindea la preţuri mult mai 
mari. „Am încărcat un Mercedes pe care l-am cumpărat 
cu 500 de mărci şi l-am dus în România. Am vândut 
maşina cu peste 1.000 de mărci, am mai câştigat câteva 
sute şi am vândut şi marfa. La graniţă a trebuit să umplu 
însă câteva pungi pentru vameşi ca să pot trece44, spune 
Radu.

A urmat afacerea cu cauciucuri la mâna a doua. 
luate tot din Germania, unde posesorii de autoturisme 
erau obligaţi să schimbe cauciucul a cărui limită de uzură 
depăşea 2 mm. „Erau ca noi. Le luam cu două 
mărci/cauciucul, mă mai costa două mărci transportul, 
mai dădeam o marcă la vamă, dar luam pe unul 15 
mărci44, face un calcul simplu omul de afaceri, lăsând să 
se înţeleagă cât profit a făcut de pe urma acestui 
business.

Primul pas important a fost făcut odată cu începerea 
producţiei de hârtie de imprimantă, chiar dacă ulterior a 
alergat după cea a cartonului ondulat. în 492 a început 
afacerea în condiţii rudimentare. „Nu vrei să ştii în ce 
condiţii, cum descărcăm camioanele. Nu aveam 
stivuitoare. ca maimuţele eram, ieşeam toţi, cu directori 
cu tot, să descărcăm cu răngi sau cu cc găseam, într-o 
cantină părăsită de la staţia de betoane de pe Cheiul 
Dâmboviţei44, îşi aminteşte Radu. care anunţă că ulterior 
a vândut afacerea, fără ca cei 200 de angajaţi să fie 
afectaţi.

Ce spune despre
începutul capitalismului in România

■Nu puteai sâ faci nimic in România. Era haos, oamenii 
nu munceau, citeau ziare >i se certau. Jumâtate de an 
nu a  muncit nimeni nimic'.

RTC
A fost gândit incâ din Germania ca o firmâ de 
consultantâ in afaceri. Aveam ideea câ investitorii vor 
sâ facă afaceri în România si câ vor gâsi oamenii cu o 
a ltâ  culturâ, care nu ştiu nici limbi strâine. Am vrut sâ 
mâ implic si in asta în ‘90.

Crearea companiilor
Cheia a  fost când am început sâ produc hârtie de 
imprimantâ în România. Apoi au venit $i altele, una 
aducând-o pe cealaltâ. Nu au fost chestii fâcute sau 
gândite în laborator.

Cea mai valoroasa companie
Proffke, Diverta, Rafar si TCE mi se par deopotrivâ la 
fel de valoroase pentru câ la mine marja este criteriul. 
Sâ foci un leu la TCE este de douâ ori mai bine decât 
sâ faci un leu la Diverta si atunci, chiar dacâ este de 
douâ ori mai micâ, ca rulaj e tot pe acolo.

Posibilitatea unui exit
Diverta a fost singura divizie care nu a  fost gânditâ 
pentru exit sub nicio formâ. In rest, totul poate fi 
vândut. TCE este de vânzare, iar Proffice este 
pregâtitâ pentru exit de zece ani.

Criza financiară
Nicio clipâ nu m-am gândit câ o sâ avem o recesiune 
majorâ în România. O ricât de mare ar fi fost o 
recesiune extemâ nu avea de ce sâ vină la noi, pentru 
câ noi trebuie sâ creştem, sâ recuperâm decalajul. Este 
absurd ceea ce se întâmplâ.

Viitor
Vreau sâ-mi echilibrez viata mai bine între cele trei 
componente Radu Octavian-familie-business. De 4  ani 
încerc sâ mâ retrag, sâ scap de partea operationalâ, 
sâ râmân doar pe strategie. Aproape am reuşit.

Cosmeticele. începutul şi sfârşitul
Pe piaţa cosmeticelor a intrat tot în Germania, de data 

aceasta cu un asociat polonez. „El se ducea în parcările 
din Germania, dădea 10 mărci la şoferii polonezi să vadă 
ce transportă, iar dacă i se părea un produs interesant, 
venea şi îmi spunea.

Aveam un deal corect. Luam şamponul cu 85 de 
pfenigi, îl dădeam cu 95 în loc de o marcă, cât era în 
comerţ, şi câştigam fiecare câte 5 pfenigi.

Am vândut două camioane, dar al treilea nc-a fost 
reclamat pentru că şamponul era tăiat şi, pentru că nu 
aveam ce să facem cu el, l-am trimis în România. Aici s-a 
vândut ca pâinea caldă pentru că mirosea frumos, avea 
aromă de măr", zice Radu.

Pentru că nu mai făcea faţă cu cererea, s-a gândit să 
producă în România, mai ales că aici mâna de lucru era 
incomparabil mai ieftină decât în Germania. La început 
şamponul era făcut în bucătărie, se turna cu ibricul, 
capacele erau înşurubate cu o bormaşină, iar transportul 
în pieţe se făcea cu sacoşa. în 1995 a vrut o schimbare.

„Am luat o maşină care făcea sticle, mixere, nc-am 
mutat într-o vilă, am luat ingredientele de la Henkel, şi 
de la câteva tone de şampon pe an am ajuns la 300 de 
tone. Am început să le distribuim în cutii de carton, dar 
şi costurile au fost mai mari. Ca să câştig la fel de mult 
cât câştigam cu două tone trebuia să fac cinci tone44, 
explică Octavian Radu.

Primul brand de şampon a fost Lorelai, după poezia 
preferată, iar imaginea, o fotografie a unei tinere blonde, 
care în realitate avea 60 de ani. „Am luat o fotografie 
veche să nu trebuiscă să plătesc pentru imagine44, 
completează el.

Când a trecut la produse pentru segmentul de lux, 
strategia a trebuit schimbată, ia fel ca şi brandul. „Am 
căutat trei ore în cartea de telefoane a Romei pentru un 
num e cu  rezonanţă. P ână  la urm ă am  vizitat un partener

de afaceri la Torino şi am cunoscut-o pe secretara sa- 
Vcronica Feltro. Cc nume putea fi mai bun?“, se 
întreabă Radu.

în 1996, după ce a dezvoltat businessul adăugând în 
producţie şi săpun şi detergent, a obţinut un profit de 
peste un milion de mărci, dar doi ani mai târziu a 
divorţat, cedând afacerea fostei soţii, împreună cu un 
milion şi jumătate de mărci. Aproape de anul 2000 firma 
era deja pe pierdere, iar încercarea lui Radu de a 
recupera ceva a fost inutilă. „Au fost pe de o parte 
greşeli interne. Fosta soţie a vrut să crească prea repede 
şi nu s-a uitat pe costuri. A angajat mulţi oameni, a băgat 
toţi banii în fabrică, a împins marfă în piaţă fără să umble 
după bani. Când s-a dus după bani, marfa nu se vândusc. 
pentru că era mai multă decât cererea. în plus, trebuia să 
intre pe o nişă, nu să se bată cu L’Orcal sau P&G. Apoi 
a fost concurenta neloială, care a tras în jos firma44, crede 
proprietarul RTC.

^  Radu nu ar mai intra pe piaţa cosmeticelor decât 
dacă i s-ar oferi oportunitatea de a avea cosmetice 
naturiste, pentru că „nu se fac în scrie marc, iar costurile
n u  sunt atât de  m ari".


