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Comunicat de presă, 3 iulie 2008 
 
 
 

BANCA TRANSILVANIA – 500 DE UNITATI 
 

- Robert C. Rekkers, Directorul General BT: „Creştem împreună cu clienţii noştri” - 
 
 
Banca Transilvania inaugurează azi unitatea cu numărul 500, Agenţia Luceafărul, aflată 

în Oradea. Cea mai nouă locaţie a băncii se adresează atât persoanelor fizice, cât şi 

companiilor, prin oferte dedicate. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: „Creştem împreună 

cu clienţii noştri. Avem acum peste 1.250.000 de clienţi activi, iar cu această unitate am 

atins o cifră rotundă a numărului de unităţi. 500 de sedii în toată ţara înseamnă pentru 

noi atingerea unuia dintre obiectivele majore pentru acest an. Desigur, nu ne vom opri 

aici deoarece pentru noi o reţea teritorială extinsă înseamnă apropiere tot mai mare de 

clienţi şi vizibilitate”.  

 

Gestionarea activităţii BT, organizaţie din ce în ce mai mare, are la bază două principii:  

centralizare şi descentralizare. Pe de o parte, în sprijinul centralizării, Banca Transilvania 

are acum un top management extins, cu membri noi, iar cele patru linii de           

afaceri – persoane fizice, IMM, companii mari şi Divizia Pentru Medici - au dobândit un 

grad sporit de autoritate. In ceea ce priveşte descentralizarea, au fost create mai multe 

centre de profit în ţară, aşa încât de curând 6 agenţii au fost transformate în sucursale, 

iar 25 dintre agenţii au devenit „Premium”, cu target-uri pe măsura performanţei deja 

demonstrate. 

 

Banca are alocat, pentru acest an, un buget de investiţii de 46,35 milioane EUR. Ca 

urmare a Hotărârii AGA din aprilie a.c., suma este direcţionată, cu prioritate, spre: 

consolidarea reţelei BT, achiziţionarea şi implementarea unui sistem IT de core-banking, 

dar şi spre subsidiarele Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA. Ritmul accelerat de 

creştere a reţelei BT s-a menţinut şi în prima jumătate a acestui an, când au fost 
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deschise, în medie, 9 sedii în fiecare lună. Banca Transilvania este prezentă şi în 

străinătate, din octombrie 2007, când a deschis o sucursală în Cipru, la Nicosia.  

 

Sucursala Oradea, care va coordona şi Agenţia Luceafărul, este una dintre unităţile de 

succes ale Băncii Transilvania, în topul intern BT aceasta fiind pe locul 2. De asemenea, 

pe plan local banca are o cotă de piaţă de 33% la depozitele la termen, în valută; peste 

25% la depozitele la termen, constituite în lei şi aproape 15% la creditele acordate în lei. 

Banca Transilvania are în judeţul Bihor 21 de locaţii şi 263 de angajaţi.  

 

Pentru Banca Transilvania a devenit o tradiţie marcarea prin evenimente speciale a 

unităţilor care poartă „cifre rotunde”. Din acest punct de vedere, unităţile simbol sunt: 

Agenţia Pata din Cluj-Napoca (unitatea cu numărul 100 – deschisă în 15 septembrie 2004), 

Agenţia Ampoi din Alba Iulia (unitatea cu numărul 200 – inaugurată în 2 decembrie 2005), 

Agenţia Moţilor din Cluj-Napoca (unitatea cu numărul 300 – în 23 august 2006), precum şi 

Sucursala Berceni din Bucureşti, care a marcat atingerea cifrei de 400, în 16 august 2007. 

 
Direcţia Marketing şi Comunicare 

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactacţi Direcţia Marketing şi Comunicare,       

Banca Transilvania: 

 

    Anca Rarău – Director Marketing şi Comunicare; Laura Petrehuş – Sef Birou PR 

℡ 0264.407.150 

 anca.rarău@btrl.ro; laura.petrehus@btrl.ro 


