
 

 

Comunicat de presă  

 

Tranzacţie ROMTELECOM – Banca Transilvania 

pentru achiziţionarea unuia dintre cele mai atractive imobile din Cluj 

 

 

Bucureşti, 23 noiembrie 2005 - ROMTELECOM şi Banca Transilvania (BT) au încheiat 

cu succes tranzacţia privind achiziţionarea de către BT a imobilului din Cluj-Napoca,        

str. G. Bariţiu nr. 1, în urma licitaţiei organizate ieri, 22 noiembrie 2005.  

 

Ca urmare a publicării anunţului de vânzare, la începutul lunii noiembrie a.c., dintre 

cele şase firme care au achiziţionat caietul de sarcini, Banca Transilvania a fost 

singura companie care a depus oferta. Conform procedurilor ROMTELECOM, s-a 

trecut la negocieri directe, preţul final convenit de cele două părţi fiind de            

4,4 milioane Euro + TVA.  

 

Cristina Dinu, Director Executiv Adjunct Administrativ al ROMTELECOM, declară: 

„Suntem mulţumiţi de modul în care au decurs negocierile şi ne bucurăm că această 

clădire, în care ROMTELECOM a investit o sumă semnificativă, va fi preluată de o 

instituţie bancară puternică şi valoroasă, ca Banca Transilvania. Sperăm că acest 

edificiu va deveni un simbol al vieţii financiare a Clujului.” 

 

Imobilul achiziţionat de Banca Transilvania este în construcţie, iar infrastructura, 

structura de rezistenţă, anvelopa clădirii, precum şi sistematizarea verticală sunt 

complet finalizate.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: „Achiziţionarea 

acestei clădiri, aflată într-o zonă ultracentrală din Cluj-Napoca, este pentru noi 

împlinirea unei nevoi de spaţiu, în corelaţie cu dezvoltarea activităţii, marcând 

pregnant prezenţa Sediului Central al băncii în acest oraş. Momentul coincide, în 



mod fericit, cu apropierea deschiderii unităţii cu numărul 200 a băncii, tot în 

Transilvania, la Alba Iulia. Noua clădire va completa şi necesităţile de spaţiu ale 

Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, din care mai fac parte: BT Asigurări,     

BT Leasing, BT Securities, BT Direct şi BT Asset Management. Amenajările 

interioare vor respecta standardele privind promovarea identităţii de corporaţie. 

Această nouă locaţie va fi, bineînţeles, un nou element al promovării imaginii 

noastre, incluzând dezvoltarea unor proiecte inedite, cum ar fi prima cafenea 

bancară din Cluj-Napoca, BT Café”. 

 

Banca Transilvania este singura instituţie bancară cu Sediul Central în Cluj-Napoca. 

De asemenea, aici deţine 13 entităţi operaţionale, aproximativ 100.000 de clienţi şi 

o cotă de piaţă de 15%. Clujul este pentru banca oraşul de suflet, având conotaţii 

aparte, locul care a marcat decisiv înfiinţarea şi dezvoltarea sa. Banca Transilvania 

are o reţea de sucursale şi agenţii în întreaga ţară şi aproape 3.000 de angajaţi. 

 

 

ROMTELECOM & BANCA TRANSILVANIA 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:  

 

Banca Transilvania, Direcţia  Marketing,  persoane  de  contact:  Anca  Rarău, Director Marketing, tel.: 

0264 407 150,  fax: 0264 407 179,  e-mail: anca.rarau@btrl.ro şi Laura Petrehuş, PR Officer, tel.: 

0264 407 150,    fax: 0264 407 179, e-mail: laura.petrehus@btrl.ro.  

 

 


