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Bayer îl numeste pe Catalin Radu la conducerea diviziei Pharmaceuticals pentru
România si Republica Moldova
Operatiunile diviziei Bayer Pharmaceuticals din România si Republica Moldova vor fi coordonate,
începând cu luna iunie, de catre Catalin Radu, care preia astfel atributiile de la dr. Gerhard Waltl, se arata
într-un comunicat remis joi.

Potrivit comunicatului, Catalin Radu are 15 ani de experienta în domeniul farmaceutic si numeroase roluri detinute
la nivel national si international. Pentru mandatul sau propune o abordare strategica, cu perspective ambitioase
pentru viitor.
'Modelul de business al Bayer este unul axat pe inovatie si dezvoltare - ne dorim sa facem mereu mai mult,
învatam în permanenta si încercam sa punem în valoare cunostintele si personalitatea fiecaruia dintre membrii
echipei. Ma bucur sa pot duce mai departe aceasta viziune si sunt convins ca, alaturi de colegii mei din divizia
Pharmaceuticals, vom realiza proiecte prin care sa contribuim cu adevarat la cresterea calitatii vietii oamenilor în
România si Republica Moldova', a declarat Catalin Radu.
Catalin Radu s-a alaturat companiei Bayer în 2007, ca director al diviziei Pharmaceuticals în România. Doi ani
mai târziu a fost numit Regional Brand manager la sediul din Berlin al companiei, iar între 2012 si 2014 a ocupat
functia de Business Operations manager pentru zona Turcia-Maghreb în cadrul regiunii EMA. Perioada 2015 2018 a petrecut-o în Kazahstan, initial ca lider al diviziei Pharmaceuticals pentru Asia Centrala, apoi ca director
general al Bayer Kazahstan.
Bayer este o companie globala cu competente cheie în domeniul Ştiintelor Vietii, respectiv sanatate si agricultura.
La finalul anului fiscal 2017, grupul avea 99.820 de angajati si a înregistrat vânzari de 35 de miliarde euro.
Cheltuielile cu capitalul s-au ridicat la 2,4 miliarde de euro, iar cele cu Cercetarea si Dezvoltarea la 4,5 miliarde de
euro.
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