
S
ăptămâna trecută, Rodica Pes-
caru se grăbea să ajungă acasă. 
A sărit în primul tramvai care 
mergea în direcția dorită şi s-a 
aşezat pe scaun. Conversația 

unui cuplu din imediata apropiere i-a atras 
atenția. Primul ei gând: „Ce mulți italieni 
au mai apărut şi în Bucureştiul ăsta!“. După 
câteva secunde, şi-a dat seama, amuzată, 
că... nu se află în Bucureşti, ci în Milano. 
„Uneori nici eu nu mai ştiu bine în ce oraş 
mă aflu“, glumeşte ea, făcând haz de necaz. 
De mai bine de 20 de ani, Rodica Pescaru 
face naveta lunar între Italia şi România. 

Deținătoare a francizei brandului de 
îmbrăcăminte Rifle în România, Rodica 
are o carieră ce seamănă cu o carte de 
aventuri. Una care te ține în suspans la 
fiecare pagină, având în vedere că „pro-
tagonista“ a trecut cu nonşalanţă de la 
competițiile de caiac-canoe la industria 
metalurgică şi mai apoi de la metalurgie 
la modă şi parfumuri. Fiecare experiență 
i-a schimbat imaginea despre afaceri dar 
şi despre cariera ideală. 

FĂRĂ VESTĂ DE SALVARE. Cu ani 
în urmă, visând la o imagine de campioa-
nă dar şi cu inconştiența vârstei de 15 ani, 
Rodica a ales canotajul. Cu inconştiență 
pentru că... nu ştia să înoate, iar la prima 
ieşire pe Herăstrău s-a răsturnat cu caia-
cul.  Când într-un final a învățat să dea din 
mâini şi din picioare, a venit vremea să dea 
caiacul pe facultate, iar soțul său - campio-
nul olimpic Mihai Zafiu - a rămas singu-
rul canotor al familiei. 

După terminarea studiilor - Institutul 
de Comerț Exterior, actuala Facultate de 
Relații Economice Internaționale - ima-
ginea sa despre viitor a devenit foarte cla-
ră. Deşi media de absolvire îi permitea să 
aleagă turism sau industrie uşoară, ima-
ginea de campioană la care visase în liceu 
se transformase în cea de... „erou al mun-
cii socialiste“. „Mi-am zis: unde este cel 
mai greu? În metalurgie! Și metalurgie 
am ales!“, îşi aminteşte Rodica, râzând. 
Petrecea ore în şir căutând denumiri de 
şuruburi şi piulițe în limba germană, 
după care venea cu oferte şi comparații de 
preț. A început să capete dexteritate, dar 
şi o surprinzătoare pasiune pentru dome-
niul metalurgic, aşa că în 1977 a plecat în 

Viaţă de negustor
Cât înseamnă imaginea în business? totul, dacă 
asculţi povestea rodicăi Pescaru, care-și împarte 
cariera între Milano și bucurești. De Diana-Florina Cosmin
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