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Comunicat de presă, 15 octombrie 2007 
 
 
 

BANCA TRANSILVANIA LANSEAZA “DIVIZIA PENTRU MEDICI” 

 

 

După ce a lansat în ultimii ani produse pentru micii întreprinzători,                   

Banca Transilvania sprijină acum şi medicii întreprinzători. Cea mai importantă bancă 

a întreprinzătorilor români vine astfel să sprijine eforturile medicilor de a se integra 

în această categorie. Tocmai de aceea, înfiinţează “DIVIZIA PENTRU MEDICI”, cea mai 

importantă investiţie din domeniul bancar destinată susţinerii spiritului 

antreprenorial al medicilor din România. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: “Prin 

lansarea “DIVIZIEI PENTRU MEDICI” abordăm un segment important al pieţei, foarte 

puţin exploatat de sectorul bancar şi care are un potenţial foarte mare”. 

 

Pentru că Banca Transilvania îndeplineşte şi dorinţele medicilor întreprinzători, 

conceptul “DIVIZIA PENTRU MEDICI” cuprinde pachete integrate de credite şi 

consultanţă, majoritatea bazate pe criterii exclusiv calitative. In unele cazuri se 

poate vorbi chiar de “credite cu diploma”. Mai mult, Divizia cuprinde 125 de 

angajaţi, jumătate medici şi jumătate specialişti bancari. Pentru următoarele luni 

banca lucrează la deschiderea în oraşele universitare a zece agenţii specializate, 

dedicate exclusiv medicilor. In ceea ce priveşte finanţările din partea băncii, acestea 

se adresează atât rezidenţilor, medicilor specialişti, cât şi cabinetelor medicale. Se 

finanţează afaceri existente, dar este încurajată şi iniţiativa oricărui medic de a 

începe de la zero, autorizându-se ca şi cabinet medical sau altă formă juridică.  

 

“Avem un respect deosebit pentru medici şi pentru munca acestora. Cunoaştem 

problemele lor şi încercăm să le rezolvăm măcar pe cele legate de finanţare. Credem 

că drumul către rezolvarea celorlalte este cel al integrării medicilor în clasa 

întreprinzătorilor, în sectorul privat. Chiar şi în sisteme medicale evoluate părerea 
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specialiştilor este că  practicarea medicinei în mediul economic actual, mai mult ca 

niciodată, îl determină pe medic să se gândească la cariera lui ca la propria lui 

afacere” adaugă Ionuţ Pătrăhău, Directorul General Adjunct al Băncii Transilvania.  

 

Noul concept se adresează tuturor medicilor, maximizând valoarea pentru persoane 

juridice şi fizice autorizate din domeniul medical, adică medicilor rezidenţi şi 

specialişti, cabinetelor medicale individuale, cabinetelor medicale grupate sau 

asociate, societăţilor civile medicale, clinicilor private etc.  

 

Banca Transilvania a lansat, la fiecare trei luni, în decurs de aproape trei ani,          

10 produse dedicate IMM-urilor. Divizia pentru Medici vine în completarea acestei 

oferte, fiind încă o etapă în consolidarea poziţiei Băncii Transilvania, ca principal 

susţinător al întreprinzătorilor români. 

 

DIRECTIA  MARKETING 

 
         - - - - - 

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

reprezentare naţională, având în prezent 412 de unităţi şi peste 5.200 de angajaţi. Banca 

Transilvania se află în topul primelor 5 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: 

 Anca Rarău - Director Marketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer, Banca Transilvania 

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

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