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Comunicat de presă 
 
 

ITALIAN DESK,  

UN PROIECT BANCA TRANSILVANIA SI GRUPUL MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA 

 

Un parteneriat strategic pentru afacerile româno - italiene 

 

Timişoara, 17 mai 2006 – Banca Transilvania şi Grupul Monte dei Paschi di Siena 

inaugurează astăzi ITALIAN DESK, care va funcţiona în Timişoara, în cadrul 

Agenţiei Iosefin, aflată pe b-dul Tinereţii nr. 32.  

 

Obiectivul iniţierii proiectului ITALIAN DESK este dorinţa acestor instituţii 

bancare de a servi la cele mai înalte standarde reprezentanţii comunităţii 

oamenilor de afaceri italieni din Timişoara şi din zonele învecinate, prin produse 

şi servicii specifice. Toate acestea, cu ajutorul unei echipe profesioniste, care 

cuprinde atât reprezentanţi ai Băncii Transilvania, cât şi ai Grupului Monte dei 

Paschi di Siena. 

 

ITALIAN DESK va oferi persoanelor rezidente toate serviciile Băncii Transilvania, 

dedicate persoanelor fizice şi celor juridice: credite în lei şi valută, Contul de 

Economii la Vedere, Creditul 1 ORA, Creditul cu 0% dobândă, Creditul Start Up şi 

Scontare 100% – destinate întreprinderilor mici şi mijlocii, credite imobiliare şi 

ipotecare, depozite, carduri etc. De asemenea, banca pune la dispoziţia celor 

care doresc, trei soluţii gratuite de plată a facturilor la utilităţi – Direct Debit,     

BT 24 – Internet Banking şi achitarea sumelor la bancomatele BT, preluând astfel 

această sarcină de la clienţi. Pentru persoanele nerezidente, Banca Transilvania 

oferă produse şi servicii conform legislaţiei în vigoare. 
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Grupul Monte dei Paschi di Siena are 21 de proiecte ITALIAN DESK în toată lumea. 

Aici, clienţii italieni pot fi siguri de satisfacerea propriilor exigenţe în ceea ce 

priveşte iniţiativele pe pieţe externe. 

 

“In România, Grupul Monte dei Paschi di Siena a ales Banca Transilvania ca 

partener pentru a dezvolta acest program de susţinere a întreprinzătorilor, în 

special a companiilor mici şi mijlocii pe pieţe internaţionale” – declară              

Pier Luigi Corsi, Director General Adjunct, Grupul Monte dei Paschi                     

di Siena – „pentru că acest acord garantează  un sprijin adecvat firmelor italiene 

care au ales să investească în România, delocalizând o parte din procesele de 

producţie. Alegerea nu putea fi decât Timişoara, unul dintre centrele comerciale 

cele mai dezvoltate din ţară, unde îşi desfăşoară activitatea o importantă 

comunitate de oameni de afaceri italieni”. 

 

Banca Transilvania are în Timişoara 7 unităţi, amplasate în locuri accesibile şi 

vizibile. Sucursala băncii de aici este una dintre unităţile de succes ale băncii, în 

portofoliul său fiind peste 15.000 de clienţi activi. De asemenea, această unitate 

deţine pe plan local o cotă de piaţă de 7% în ceea ce priveşte clienţii persoane 

juridice, precum şi 7% din piaţa cardurilor. In acest an, Banca Transilvania va 

aduce pe piaţa din Timişoara conceptul de “cafenea bancară”, prima de acest gen 

din zonă, prin deschiderea BT Café™, care se adresează în special oamenilor de 

afaceri.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Este o 

onoare pentru noi să avem astfel de parteneri bancari puternici, cum este Grupul 

Monte dei Paschi di Siena şi, tocmai de aceea, suntem siguri de reuşita acestui 

proiect, care este o premieră pentru noi. Admirăm spiritul întreprinzător al 

italienilor, precum şi mentalitatea lor cosmopolită şi deschisă, provenind dintr-o 

ţară în care cultura bancară este demult o tradiţie, dar care se apropie de 

mentalitatea românească prin spiritul latin comun. Tocmai de aceea, ITALIAN 

DESK este o cale de a creşte împreună, de a găsi noi căi de a aborda afacerile, 

dar şi de a contribui astfel la dezvoltarea mediului de afaceri din zona Timişoara. 
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De asemenea, prin cele peste 255 de unităţi pe care le avem în întreaga ţară, 

suntem la dispoziţia clienţilor italieni, atât firme, cât şi persoane fizice”.  

 

Clienţii italieni sunt aşteptaţi la ITALIAN DESK de luni până vineri, între orele 9.00 

şi 17.00. De asemenea, aceştia pot apela echipa ITALIAN DESK la numerele de 

telefon: 0256 494 594 sau prin trimiterea unui mesaj pe adresa: 

italian.desk@bancatransilvania.ro. 

 

BANCA TRANSILVANIA & BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 

 

 

 

Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. In         

12 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, 

având peste 255 de unităţi. 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. 

 

Grupul Monte dei Paschi di Siena oferă, atât în Italia, cât şi pe pieţele 

internaţionale principale, operaţiuni complexe care cuprind, de la activitatea 

bancară tradiţională, până la Asset Management şi Private Banking (Fonduri de 

investiţii mobiliare şi Gestiune de Patrimonial, fonduri de pensii şi poliţe de 

asigurări de viaţă), de la Investment Banking, la finanţări inovative ale societăţilor 

(project finance, merchant banking, consultanţă financiară), cu o vocaţie specială 

atât pentru sectorul retail, cât şi IMM. La nivel internaţional oferta este 

caracterizată de un model inovativ de servicii, denumită “International       

Partner – Consultanţă şi Servicii”, care, împreună cu sprijinul  reţelei externe a 

grupului MPS, însoţeşte şi facilitează evoluţia şi procesele de creştere a 
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raporturilor comerciale şi a oportunităţilor de business  pe care le au IMM-urile. Cu 

aproximativ 27.000 de angajaţi, mai mult de 1.872 de filiale şi o structură 

articulată de canale de distribuţie alternative, printre care o reţea semnificativă 

de promotori financiari, Grupul Monte dei Paschi di Siena oferă propriile servicii la 

circa 4,5 milioane de clienţi şi are 188.000 milioane de euro fonduri atrase. 

 

Clienţii italieni pot veni la Italian Desk de luni pâna vineri,  între orele 9.00- 17.00 

sau pot contacta echipa la telefonul 0256-494.594. De asemenea, aceştia pot 

trimite mail-urile pe adresa: italian.desk@bancatransilvania.ro. 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing,  Banca Transilvania: 

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.   
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Fax:  0256 495 340 
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