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    BANCA TRANSILVANIA  

      ARE ACUM CENTRU REGIONAL SI 50 DE UNITATI OPERATIONALE IN BUCURESTI 
  
Banca Transilvania, instituţie bancară clujeană cu reţea teritorială naţională, şi-a propus – şi a    

reuşit – să aibă o prezenţă notabilă în capitală. Astfel, Reprezentanţa Bucureşti a devenit, începând 

cu această lună, Centrul Regional Bucureşti, fiind entitatea care asigură, de acum înainte, 

coordonarea şi suportul activităţii băncii în capitală, pentru cele 50 de unităţi operaţionale. 

  

Robert C. Rekkers, Director General Banca Transilvana, declară: „Cele 50 de unităţi ale băncii 

înseamnă, de fapt, peste 700 de angajaţi pasionaţi de munca pe care o fac. Aceştia au ajuns să 

servească în Bucureşti aproape 135.000 de clienţi – persoane fizice, IMM-uri şi corporate.         

Banca Transilvania are acum, în capitală, cel mai mare număr de sucursale şi agenţii faţă de orice 

alt oraş, iar acest fapt subliniază atât dinamismul nostru, cât şi importanţa pe care o acordăm 

dezvoltării noastre în Bucureşti“. 

 

Banca Transilvania este prezentă acum, prin cele 50 de locaţii, în toate cartierele capitalei şi în cele 

mai importante zone comerciale. In Piaţa Unirii sau Piaţa Dorobanţi, pe Magheru, pe Rosetti sau în 

Militari, în Ştefan cel Mare, Giuleşti sau Ghencea, în Obor, în Pipera sau Voluntari, sucursalele şi 

agenţiile din Bucureşti oferă întreaga gamă de servicii şi produse bancare, de luni până vineri, dar şi 

sâmbăta, până la ora 12:30. 

 

Preocuparea Băncii Transilvania de a sprijini spiritul întreprinzător se reflectă astfel şi în crearea 

unei reţele importante de unităţi în Bucureşti.  

  

Andrei Dudoiu, Director Executiv Bucuresti, Banca Transilvania, afirmă: “Acum, cu cele 50 de unităţi 

ale băncii aflate în toată capitala, se poate spune că bucureştenii au şi ei Transilvania lor. In ultimul 

an de zile ne-am dublat reţeaua în Bucureşti, ajungând pe locul 5 ca număr de unităţi, însă ne dorim 

să fim pe primul loc prin profesionalismul şi căldura cu care ne servim clienţii”. 
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Banca Transilvania nu se opreşte aici cu planurile privind consolidarea prezenţei în cel mai important 

centru financiar şi economic al ţării, aşa încât, până la sfârşitul anului, se vor mai deschide cel puţin 

10 locaţii - doar în Bucureşti. 

  

 

DIRECTIA MARKETING 

 

 

 

 

 

 

Banca Transilvania, în cei 13 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu reprezentare naţională, 

având în prezent 350 de unităţi şi apoximativ 4.500 de angajaţi. Cu o cotă de piaţă de 4,7%, 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. Activitatea  Băncii  Transilvania  este  organizată pe 

trei linii principale de afaceri – persoane fizice, IMM şi companii mari – pentru care banca are produse şi servicii 

specifice, precum şi un personal dedicat. 

 www.bancatransilvania.ro 
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Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Directia Marketing, persoane de contact: 

Zânul Băncii Transilvania, Anca Rarău - Director Maketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

Tel.:  0264 407 150, fax: 0264 407 179 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




