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Comunicat de presă 

 

BANCA TRANSILVANIA, 

PRIMA BANCA DIN ROMANIA, MEMBRU UTILIZATOR CLS® 

 

In întreaga lume, doar 68 de bănci sunt membri direcţi ai acestui sistem 

 

Cluj-Napoca, 24 martie 2006 – Banca Transilvania este prima bancă din România care, 

începând cu data de 28 martie a.c., va deconta tranzacţiile de trezorerie tip FOREX prin 

sistemul de decontare CLS® (Continuous Linked Settlement).  

 

CLS® este un sistem care permite decontarea simultană, finală şi irevocabilă a tranzacţiilor 

în valute eligibile: euro şi alte valute europene, dolarul american, dolarul australian, dolarul 

Hong Kong, yenul japonez, wonul corean, dolarul neo zeelandez, coroana norvegiană, 

dolarul singaporez şi randul sud – african. Decontarea se face pe valori nete, la sfârşitul 

sesiunii de tranzacţii, printr-o bancă special creată, CLS Bank, instituţie care a fost înfiinţată 

în anul 2002, în New York. Aceasta are deschise conturi de decontare prin RTGS (Real Time 

Gross Settlement) la 15 bănci centrale din ţările care au dorit să beneficieze de acest sistem 

modern. In plus, CLS® reprezintă un catalizator al schimbării, oferind servicii sofisticate şi o 

infrastructură performantă, disponibilă pentru prima dată în bănci şi în alte instituţii 

financiare.  

 

Banca Transilvania va avea, datorită folosirii acestui sistem, o serie de avantaje: acces mai 

facil la piata valutara internationala; obtinerea de cotatii mai bune; risc minim de decontare 

a operatiunilor care se deconteaza prin intermediul acestui sistem – având în vedere că 

decontarea tuturor tranzacţiilor are loc în cele 5 ore în care cele trei fusuri orare se 

intersectează pe parcursul unei zile;  prin aplicaţia WEB CLS este posibila urmărirea in timp 

real a stadiului decontarii tranzacţiilor FOREX, a poziţiei pe fiecare valută în parte şi pe 

total etc.  
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Rulajul zilnic al pietei valutare internationale înregistrează o valoare de aproximativ 2 mii 

de miliarde USD, cu o creştere spectaculoasă în ultimii doi ani, dar mai ales în ultimele 6 

luni.  

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, afirmă: “Beneficiind, de acum 

înainte, de acest sistem performant de decontare, Banca Transilvania va putea oferi 

clienţilor săi cotaţii valutare mult mai avantajoase. Aderarea la sistemul CLS® subliniază 

încă o dată, faptul că, pentru bancă, una dintre priorităţi este calitatea, toate eforturile 

fiind angrenate în această direcţie. Astfel, Banca Transilvania face încă un pas înainte în 

ceea ce priveşte servirea clienţilor la cele mai înalte standarde, căutând în permanenţă 

soluţii de dezvoltare şi perfecţionare a serviciilor sale”. 

 

DIRECTIA MARKETING 

 

Despre BANCA TRANSILVANIA: Banca Transilvania este nucleul Grupului Financiar             

BANCA TRANSILVANIA. In 12 ani de activitate, a devenit o instituţie financiară cu 

reprezentare naţională, având peste 230 de unităţi în întreaga ţară. In plus, cota de piaţă a 

crescut, ajungând la peste 3,9%. Astfel, 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, printre care şi “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, Laura Petrehuş, PR Officer, tel.: 0264 407 150,  fax: 0264 407 179, e-mail: 

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

 


