Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Radu Stoicoviciu
PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.
Clădire Lakeview | Str. Barbu Văcărescu 301-311 | RO-020276, Bucureşti, România

Telefon(oane)

+40.21.225.3500

Fax(uri)

+40.21.225.3650

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

radu.stoicoviciu@ro.pwc.com
Română
30 Septembrie 1964

Funcţia sau postul ocupat Partener Advisory
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

1992 – prezent
Partener – departament Advisory din Iulie 2007
Director – departament Advisory din Iulie 2002
Senior Manager – departament „Corporate Finance and Recovery” din Martie 1999
Manager – departament „Corporate Finance and Recovery” din Ianuarie 1998
Assistant Manager – departament „Privatizare, Evaluare şi Restructurare” din Martie 1996
Senior Consultant din Mai 1994
Asistent Marketing din 1992
Radu Stoicoviciu este Partener şi coordonator al liniei de servicii Consultanţă pentru Afaceri în
Romania, responsabil pentru domeniile: Finanţarea Proiectelor şi Privatizări, Fuziuni & Achiziţii şi
Evaluare & Analize Economice, fiind implicat în cei 21 ani petrecuţi în PwC într-un număr mare de
proiecte în diverse industrii precum sectorul de energie, infrastructură, servicii financiare , retail,
FMCG, telecomunicatii etc.
Radu a fost implicat în peste 200 de tranzacţii în care a acordat consultanţă de tip M&A, evaluare,
studii de fezabilitate.
Dintre proiectele în care Radu a acordat consultanţă tip M&A cele mai importante au fost:
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Electrica Muntenia Sud (distribuție şi furnizare energie electrică) – asistenţă acordată
Electrica SA pentru privatizarea filialei sale către ENEL. Tranzacţia a presupus vânzarea
unui pachet majoritar plus o majorare de capital şi a avut valoarea de 860 m EUR



Energobit (servicii pentru firme de energie) – asistenţă acordată proprietarilor Energobit la
vânzarea unui pachet majoritar către Innova şi EBRD



Supreme Chocolat (producţie alimentară – ciocolată) – asistenţă acordată proprietarilor
Supreme la vânzarea 100% către Kandia (Meinl Group)



Clinica Dialmed (servicii medicale) - asistenţă acordată proprietarilor (Grupul Polisano) la
vânzarea 100% către Diaverum
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Profi Rom Food (lanţ de supermaket-uri) - asistenţă acordată proprietarilor Profi la vânzarea
100% către Enterprise Investors la valoarea de 66 m EUR



Top Diagnostics (distribuţie aparatură medicală) - asistenţă acordată proprietarilor Top
Diagnostics la vânzarea 100% către Roche



Artima (lanţ de supermaket-uri) - asistenţă acordată proprietarilor Artima (Enterprise
Investors) la vânzarea 100% către Carrefour la valoarea de 55 m Eur



Albinuţa (lanţ de supermaket-uri) - asistenţă acordată proprietarilor Albinuța (VP Market) la
vânzarea 100% către Profi Rom Food



Diana Forest (producţie parchet) - asistenţă acordată proprietarilor Diana Forest (Fadesa) la
vânzarea 100% către Barlinek la valoarea de 23 m EUR



Mobexpert (producție şi distribuţie de mobilă) - asistenţă acordată acţionarului minoritar la
vânzarea pachetului de acţiuni către acționarul majoritar la valoarea de 40 m EUR



Astral Telecom (cabluri TV) - asistenţă acordată proprietarilor în vederea unei majorări de
capital efectuate de către AIG Private Equity



Resource International - asistenţă la achiziţie în procesul de privatizare a Şantierului Naval
Constanţa

2000 – 2011 - Alte proiecte relevante
Radu a coordonat peste 200 proiecte de evaluarea de afaceri şi de active din România şi alte ţări din
Europa de Sud-Est ,printre cele mai complexe proiecte numărându-se:
 Petrom (energie)
 Rompetrol (energie)
 Asirom (servicii financiare)
 Grupul Media Pro (evaluare mărci)
 Prima TV
 CEZ România (energie)
 Aeroportul Internaţional Otopeni
 Poşta Româna
 Distrigaz Sud (energie)
 Garanti Bank (servicii financiare)
 BCR – Erste (servicii financiare)
 European Drinks (producţie / distribuţie băuturi alcoolice , nealcoolice şi alimentare)
 Lukoil (pentru o companie ţintă) staţii de benzină
 Romarc Fuel şi Grivcorelf (companii de re-alimentare);
 Compania Naţională Română de Tutun;
 CHIR (Grup Hotelier Major din România);
 CRD (Operator de Cablu);
 Stirom (producător de produse din sticlă);
 ICME – Hellenic Cables (furnizor de cablu);
 MyX (evaluare marcă);
 Forum Business Center;
 Toys Manufactury;
 Astra Română (rafinărie);
 Fondul Proprietatea (portofoliu de companii)
 Luxten (energie)
 Zimrom (logistică)
 Transavia (industria alimentară
Radu a fost implicat şi în proiecte de tip studii de fezabilitate sau proiecte de restructurare, după cum
urmează:
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 Bankcoop – coordonarea vânzării tuturor sediilor de bancă (peste 200) precum şi vânzarea
filialelor bancare din Serbia şi Republica Moldova
 Romgaz – studiu de fezabilitate pentru realizarea unei investiţii în domeniul transporturilor de
gaze
 Grup servicii Petroliere – studiu de fezabilitate pentru construirea unui vapor destinat forajului
de mare adâncime
 Arcelor Mittal – asistenţă în vederea intrării în compania de proiect Energonuclear (având ca
scop dezvoltarea unităţilor 3 şi 4 de la centrala nucleară Cernavodă)
 RENEL – asistenţă în vederea restructurării sectorului energetic
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

PricewaterhouseCoopers Management Consultants S.R.L.
Clădire Lakeview | Str. Barbu Văcărescu 301-311 | RO-020276, Bucureşti, România
Consultanţă financiară în vederea desfăşurării tranzacţiilor pentru companii din domenii de activitate
precum: industria grea, materiale de construcţii, energie şi utilităţi, producţia de bunuri de larg
consum, industria farmaceutică, real estate, media şi divertisment, industria auto, furnizarea de
servicii medicale.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

1984 - 1989
Diplomă inginer
Tehnologia Construcţiilor de maşini
Institutul Politehnic Bucureşti
Facultatea - Tehnologia Construcţiilor de maşini
Studii universitare
1996

Calificarea / diploma obţinută

ANEVAR

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Evaluare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România
Membru
2006
Evaluator
Evaluarea şi restructurarea companiilor
Harvard Business School (USA)
Studii postuniversitare
2010

Calificarea / diploma obţinută

Evaluator

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Evaluare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
Membru RICS
2010

Calificarea / diploma obţinută

Evaluator

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Evaluare
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA)
Membru REV

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Engleză

C1

Vorbire
Citire
C1

Participare la
conversaţie
C1

Scriere
Discurs oral
C1

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis(e) de conducere

Baze de date , Lotus Notes, Microsoft Office: Access, Excel, Power Point , Word

DA

Informaţii suplimentare
Anexe
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Exprimare scrisă
C1

