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Comunicat de presă 
 

BANCA TRANSILVANIA  

ARE 250 DE UNITATI IN INTREAGA TARA 

Banca a deschis deja peste 30 de agenţii în primele luni ale anului 

 

Cluj-Napoca, 3 mai 2006 – Reţeaua teritorială a Băncii Transilvania cuprinde în prezent    

250 de unităţi în toată ţara, consolidându-şi poziţia a patra în topul băncilor din România, 

clasament alcătuit în funcţie de numărul de sucursale şi agenţii.  

 

Dorind să vină tot mai aproape de clienţii săi, banca a deschis unităţi atât în localităţile în 

care era deja prezentă, întărindu-şi astfel poziţia pe piaţa respectivă, dar a pătruns şi în 

oraşe noi, fapt care a sporit vizibilitatea BT. In plus, pentru a oferi clienţilor – în număr tot 

mai mare – un mediu plăcut şi confortabil, Banca Transilvania a continuat, inclusiv în acest 

an, programul de modernizare şi relocare a 11 unităţi pe care le deţinea deja. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Banca s-a dezvoltat 

spectaculos, mai ales în ultimii doi ani, ajungând la peste 750.000 de clienţi şi la o cotă de 

piaţă semnificatvă la nivel naţional - 3,9% -  datorită strategiei implementate, de creştere 

rapidă. In anul 2006 continuăm deschiderea de sucursale şi agenţii, având sprijinul 

acţionarilor pentru a investi nu mai puţin de 30 mil. EURO în acest proiect”. 

 

Banca Transilvania este acum mai puternică în câteva dintre cele mai importante centre 

economice din ţară, cum sunt: Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea, Constanţa, Arad şi 

Timişoara. Pe lângă unităţile operaţionale, reţeaua teritorială BT cuprinde şi două cafenele 

bancare în Bucureşti, respectiv Constanţa, BT Café™. Aceste locaţii sunt destinate în special 

oamenilor de afaceri, care au aici posibilitatea efectuării de operaţiuni bancare, dar şi de a 

servi produse specifice unei cafenele. 
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La sfârşitul anului 2006, Banca Transilvania va avea aproximativ 300 de unităţi. In perioada 

imediat următoare vor fi demarate două proiecte importante, astfel că în Cluj-Napoca vor 

începe lucrările de amenajare a Sediului Central al Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, 

str. G. Bariţiu nr. 1, iar în Bucureşti va fi construit Sediul Regional Bucureşti, în zona 

Băneasa. 

 

Robert C. Rekkers adaugă: “Banca Transilvania este astăzi un brand puternic, reprezentat, 

în primul rând, de oamenii săi. Echipa BT cuprinde peste 3.500 de angajaţi dedicaţi şi 

profesionişti. Stim să dăm valoare echipei băncii pentru că aceasta este cea mai de preţ 

resursă a companiei”. 

 

Datorită numărului considerabil de locuri de muncă, creat de Banca Transilvania, coroborat 

cu creşterea accelerată a numărului de unităţi, banca a obţinut premiul “Best Job Creation 

Story”, în 2006, din partea publicaţiei “Business Review”. 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

Despre BANCA TRANSILVANIA: Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. In        

12 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, având 250 de unităţi în 

întreaga ţară. Cu o cotă de piaţă de peste 3,9%, Banca Transilvania se află în topul primelor 10 bănci din 

România, în funcţie de active. Este prima instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti 

(BVB), în anul 1997. Datorită rezultatelor obţinute anul trecut, Banca Transilvania a primit mai multe premii 

din partea umor publicaţii financiare, printre care şi premiul “Banca Anului 2005”. Pentru mai multe 

informaţii, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.bancatransilvania.ro. 

 

* * * 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact:                   

Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - PR Officer, tel.: 0264 407 150,  fax: 0264 407 179,                

e-mail: anca.rarau@btrl.ro, laura.petrehus@btrl.ro.   

 

 


