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Comunicat de presă 
 

 
300 DE UNITATI BANCA TRANSILVANIA 

 
 

Cluj-Napoca, 23 august 2006 -  Reţeaua teritorială a Băncii Transilvania a ajuns la 300 de 

unităţi, prin deschiderea Agenţiei Calea Moţilor, Cluj-Napoca. Noua unitate, aflată pe Calea 

Moţilor nr. 106, va oferi servicii atât persoanelor fizice, cât şi juridice. Printre clienţii noii 

unităţi vor fi, cu siguranţă, şi studenţi, având în vedere localizarea acesteia în apropierea 

celui mai mare complex studenţesc din Cluj. 

 

Banca Transilvania este recunoscută pentru creşterea sa accelerată, pe toate planurile. In 

prezent, se află pe locul 4 în topul bancar românesc, ca număr de sucursale şi agenţii, iar 

dezvoltarea sa va continua, în acelaşi ritm, şi în perioada următoare. 

  

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Am ajuns la 300 de 

unităţi, ceea ce înseamnă pentru noi respectarea angajamentului de a veni tot mai aproape 

de clienţi, dar şi depăşirea obiectivului propus pentru acest an, în ceea ce priveşte 

extinderea teritorială. Momentul coincide cu retragerea din activitate a                             

d-lui Nicolae Ploaţă, Director Executiv, Chief Operation Officer, care a făcut parte din top 

managementul băncii, membru al Comitetului de Management şi reprezentant în cadrul 

Consiliului de Administraţie, care a coordonat până acum domeniul decontări, carduri, 

informatică, investiţii şi logistică. Pe această cale, aş dori să-i mulţumesc, în numele 

echipei BT, pentru dăruirea sa şi pentru faptul că şi-a adus contribuţia la construirea 

poveştii de succes a Băncii Transilvania”.   

 

Activitatea d-lui Ploaţă va fi continuată de dl. Leontin Toderici, care, în prezent, are funcţia 

de Director Executiv, Deputy Chief Operation Officer în cadrul Băncii Transilvania şi care va 

coordona, în principal, domeniul decontări, carduri şi informatică.  
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Nicolae Ploaţă declară: “Am fost alături de Banca Transilvania încă de la începuturile ei. 

Primii paşi au fost grei, dar hotărâtori. Am ştiut, încă de atunci, că Banca Transilvania a 

fost creată cu un vis: acela de a deveni o instituţie bancară de succes. Au fost momente şi 

grele, şi frumoase, de neuitat, fără de care banca nu ar fi fost ceea ce reprezintă azi: un 

brand puternic şi o companie de top. Mă retrag cu bucuria unei cariere împlinite, ştiind că      

Banca Transilvania înseamnă OAMENI, PERFORMANTA, IMPLICARE şi SATISFACTIA EFORTULUI 

DEPUS”. 

 

Prima parte a acestui an a însemnat pentru bancă o creştere importantă a activităţii pe 

toate planurile: numărul de clienţi activi a ajuns la peste 750.000, au fost deschise nu mai 

puţin de 80 de unităţi, iar oferta de produse şi servicii dedicate atât persoanelor fizice, cât 

şi juridice, s-a îmbogăţit. 

 

DIRECŢIA MARKETING 

 

Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. In 12 ani de activitate, a devenit o 

instituţie financiară cu reprezentare naţională, având 300 de unităţi şi peste 4.200 de angajaţi. Cu o cotă de 

piaţă de peste 4,3%, 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 unor 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, tel.: 0264 407 150, fax: 0264 407 179, e-mail: anca.rarau@btrl.ro 

Laura Petrehuş, Senior PR Officer, tel.: 0264 407 150,  fax: 0264 407 179, e-mail: laura.petrehus@btrl.ro  

 


