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Comunicat de presă, 30 ianuarie 2008 
 

 
 
 

2007 - UN AN EXCELENT PENTRU BANCA TRANSILVANIA 
 

- Rezultatele financiare preliminare individuale - 
 

 
Banca Transilvania a obţinut în anul 2007 rezultate financiare remarcabile, care i-au 

consolidat poziţia printre cei mai importanţi jucători bancari de pe piaţă. Au fost depăşite 

obiectivele propuse şi a fost confirmat încă o dată angajamentul băncii faţă de acţionari, 

clienţi şi angajaţi. 

 

Horia Ciorcilă, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Băncii Transilvania, declară: 

“Suntem extrem de mulţumiţi de performanţele obţinute de bancă în 2007. Acesta a fost 

cel mai bun an din istoria de 14 ani a Băncii Transilvania. Profitul operaţional a fost cu 

43.90% peste nivelul bugetat de noi. In plus, vânzarea companiei BT Asigurări, membră a 

Grupului Financiar BANCA TRANSILVANIA, a contribuit semnificativ la obţinerea unor 

rezultate excelente”.  
 

Performanţa Băncii Transilvania se măsoară în cifre: la 31 decembrie 2007, activele totale 

ale Băncii Transilvania erau de 13,875,927 mii RON, fiind mai mari cu 71.61% decât anul 

trecut. In ceea ce priveşte capitalurile proprii, acestea au fost de 1,480,773 mii RON.  

Profitul brut al Băncii Transilvania se ridică la 403,746 mii RON, din care 173,497 mii 

provin din vânzarea companiei BT Asigurări. Profitul net este de 340,480 mii RON, mai 

mare cu 183% decât cel înregistrat în anul 2006, în condiţiile în care, în 2007, s-au realizat 

investiţii de peste 85 mil. RON. 

 

In anul 2007, Banca Transilvania a investit mai ales pentru extinderea teritorială a băncii, 

aşa încât au fost deschise 116 unităţi în toate zonele cu potenţial din ţară. Reţeaua BT a  

ajuns, la 31.12.2007, la un număr de 457 de locaţii.  
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In Cluj-Napoca a fost extins şi amenajat Sediul Central al Grupului Financiar BANCA 

TRANSILVANIA şi tot aici a fost deschisă prima cafenea bancară din zonă, BT Cafè™.  

 

In plus, banca a pătruns pe piaţa internaţională, prin deschiderea, în luna octombrie, a 

Sucursalei Cipru. Argumentul extinderii reţelei Băncii Transilvania şi în Nicosia a fost 

dorinţa de a adăuga valoare serviciilor bancare oferite pieţei şi pentru a folosi, în 

beneficiul clienţilor, oportunităţile generate de relaţiile de afaceri româno-cipriote. 

 

In 2007 s-au alăturat echipei băncii nu mai puţin de 1.300 de persoane, ceea ce înseamnă 

108 angajări în fiecare lună, banca având la finalul anului 5.837 de angajaţi. 

 

Banca Transilvania a lansat şi în cursul anului trecut servicii şi produse dedicate 

persoanelor fizice şi juridice. A fost continuată strategia de a aduce pe piaţă, la fiecare 

trei luni, câte un produs dedicat antreprenorilor.  

 

Alături de cele trei trei linii principale de afaceri pe care îşi focusează           

activitatea - persoane fizice, întreprinderi mici şi mijlocii, respectiv companii           

mari - Banca Transilvania a lansat, tot în 2007, Divizia pentru Medici, concept care 

înseamnă acordarea de credite, consultanţă, persoanal dedicat şi locaţii specifice. Banca 

abordează astfel o nişă de piaţă foarte puţin exploatată de sectorul bancar, dar cu 

potenţial semnificativ. 

 

De asemenea, Banca Transilvania s-a înscris, în 2007, prin parteneriatul cu AEGON, în 

cursa pensiilor private obligatorii, înfiinţând compania BT AEGON. Colaborarea are la bază 

două premise, şi anume experienţa de peste 160 de ani pe piaţa internaţională a 

companiei olandeze, iar pe de altă parte notorietatea Băncii Transilvania şi reţeaua sa 

extinsă de distribuţie la nivel naţional. BT AEGON a încheiat cu succes perioada de 

aderare a cetăţenilor la fondurile de pensii private, aşa încât cele aproape 130.000 de 

adeziuni au propulsat compania pe locul 7 între fondurile de pensii private, respectiv locul 

întâi între companiile înfiinţate de bănci pentru a intra pe această piaţă. 

 

 



 

 

Sediul Central 
Str. G. Bariţiu nr. 8 
Cluj Napoca 400027, România 
Tel.:  +(40.264) 407.150 
Fax:  +(40.264) 407.179 
www.bancatransilvania.ro 
 

Banca Transilvania a beneficiat, şi în 2007, de suportul unor importante instituţii 

financiare internaţionale. A fost obţinut, din partea BERD, acţionarul semnificativ al 

băncii, un credit pentru microcompanii, în valoare de 15 milioane EUR, precum şi           

10 milioane EUR pentru finanţarea rurală. EFSE a acordat băncii un credit de 20 milioane 

EUR pentru credite ipotecare destinate persoanelor fizice şi companiilor, iar ABN AMRO 

Bank Romania a finanţat Banca Transilvania cu suma de 60 milioane EUR, sumă care are 

destinaţie generală. 

 

Un moment notabil l-a reprezentat vânzarea BT Asigurări către compania franceză 

Groupama, unul dintre jucătorii importanţi de pe piaţa europeană a asigurărilor. 

 

Tot în anul 2007, Banca Transilvania a fost clasată în “Topul primelor 1.000 de bănci din 

lume”, realizat de revista “The Banker”. In plus, Banca Transilvania a primit, din partea 

prestigioasei publicaţii Euromoney, unul dintre premiile “Best Managed Banks in Central    

& Eastern Europe”. In acest ultim caz, banca a fost selectată dintre toate companiile 

româneşti, cu cele mai bune performanţe în 2007. 

 

Anul trecut a constituit pentru bancă inclusiv întărirea poziţiei pe piaţa creditelor, 

valoarea netă a acestora fiind, la data de 31 decembrie 2007, de 8,561,893 mii RON, 

dintre care aproximativ 59% reprezintă credite pentru persoane juridice, iar 41% pentru 

persoane fizice. In plus, resursele atrase de la clienţi se ridică la valoarea de       

10,586,408 mii RON, la data de 31 decembrie 2007.  

 

Ca în fiecare an, Banca Transilvania a acordat atenţie deosebită protejării în faţa 

riscurilor, drept pentru care nivelul provizioanelor la 31 decembrie 2007 reflectă o 

politică prudentă şi preocuparea adecvată pentru managementul riscului de credit şi nu 

numai.  
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  Indicatori economico-financiari preliminari -  2007   
    Mii RON/2006 Mii RON/2007 

1 Casa, disponibilităţi la bănci centrale 1,963,951 2,957,191 
2 Creanţe asupra instituţiilor de credit 668,514 1,234,799 
3 Creanţe asupra clientelei 4,893,130 8,561,898 
4 Valori imobilizate 368,318 445,790 
5 Activ total 8,085,869 13,875,927 
6 Datorii privind instituţiile de credit 1,171,842 1,495,394 
7 Datorii privind clientela 5,820,180 10,586,408 

8 Dobânzi de primit şi venituri asimilate 
  

517,470 
  

900,999 
9 Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 267,178 458,806 

10 Venituri din comisioane 224,162 303,317 
11 Cheltuieli din comisioane 23,212 32,591 

12 
Influente nete din provizioane şi creanţe 
extrabilanţiere (cheltuieli) 34,560 76,414 

13 Venituri totale 1,358,196 2,706,282 
14 Cheltuieli totale 1,225,679 2,302,536 
15 Rezultatul brut al activităţii curente 132,517 403,746 
16  - din care câştig net din vânzarea BT Asigurări  173,498 
17 Impozit pe profit  12,305 63,266 
18 Rezultatul net al exerciţiului financiar 120,212 340,480 

19 Capitaluri proprii:                                              961,399 1,480,773 
  20  - din care: capital social subscris şi vărsat 393,355 611,080 
 21                  împrumut subordonat  259,338  270,358  
22 Număr de salariaţi 4,537 5,837 

 

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

financiare remarcabile din anul trecut au fost obţinute printr-o strategie implementată 

diferenţiat la nivelul direcţiilor de business ale băncii. In 2007 am dus la îndeplinire un 

obiectiv important, anunţat, acela de a avea 1 milion de clienţi activi. Pornim aşadar 

acest an de pe baze solide, în ceea ce priveşte rezultatele financiare, portofoliul de 

clienţi, capitalul si resursele. Ştim că acest lucru ne obligă, aşa încât 2008 va fi o perioadă 

în care eforturile noastre se vor concentra în continuare pe succesul liniilor de afaceri, pe 

creşterea profitabilităţii BT şi pe consolidarea poziţiei băncii în general”. 
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Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi Direcţia Marketing, Banca Transilvania. 

Persoane de contact: Anca Rarău – Director Marketing, Laura Petrehuş - Senior PR Officer 

Tel.: (0264) 407.150, fax: (0264) 407.179 

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

 

 

 
 
 
 
 


