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Comunicat de presă 

12 ianuarie 2010 

 

BANCA TRANSILVANIA, PRIMA INSTITUŢIE DIN ROMÂNIA 

CARE BENEFICIAZĂ DE MAŞINA DE BAZE DE DATE Sun Oracle 
 

Banca Transilvania este prima instituţie bancară din lume şi, implicit, prima organizaţie 

din România care beneficiază de sistemul integrat Exadata Database Machine Versiunea 2, 

prin parteneriatul cu companiile Oracle România şi Trend Import - Export. Acest sistem, 

produs de Oracle şi Sun, este cel mai rapid server pe plan mondial - atât în ceea ce 

priveşte stocarea de date, procesarea de tranzacţii online, cât şi pentru consolidarea 

bazelor de date.  

 

Această infrastructură va permite băncii să-şi servească într-un timp mai scurt clienţii, să 

susţină constant inovaţia şi să asigure servicii performante. 

 

Robert C. Rekkers, Directorul General al Băncii Transilvania, declară: “BT şi Oracle, 

alături de compania Trend Import – Export, au construit, în timp, un parteneriat 

puternic. Ca bancă a oamenilor întreprinzători, ne dorim să creştem performanţa 

operaţiunilor şi să continuăm să inovăm. Noul sistem ne permite un acces de 30 de ori 

mai rapid la informaţiile de business, ceea ce înseamnă decizii şi mai rapide, precum şi o 

segmentare mai acurată a bazei de date. Iar beneficiarii direcţi sunt cei 1,5 milioane de 

clienţi pe care îi avem”. 

 

Leontin Toderici, Director Executiv Operaţiuni, Banca Transilvania, afirmă:  „Consider că 

această achiziţie s-a făcut la un cost excelent deoarece am reuşit să ne încadrăm sub 

costurile unui sistem clasic; cooperarea de peste ani cu firmele Oracle şi Trend, precum 

şi existenţa acordurilor - cadru dintre organizaţiile noastre au făcut ca acest lucru să fie 

posibil”.  

 

Banca Transilvania are în plan şi alte proiecte pentru acest an, ca parte a strategiei de IT. 

Aşa ar fi înlocuirea aplicaţiei de emitere şi acceptare a cardurilor, precum şi upgradarea 

aplicaţiei de Internet Banking, ceea ce înseamnă funcţionalităţi noi. 
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Sorin Mîndruţescu, Country Leader, Oracle România, declară: „Oracle Exadata v2 este 

rezultatul a peste 30 de ani de experienţă în dezvoltarea domeniilor hardware şi 

software a două companii lider. Acest sistem furnizează rezultate remarcabile în 

procesarea tranzacţiilor online, stocare şi consolidare. Mă bucur foarte mult că o 

companie românească de top este printre primele organizaţii din lume care să facă uz de 

beneficiile oferite de acest produs inovator.”  

 

Maşina de baze de date Sun Oracle oferă performanţe ridicate şi scalabilitate pentru toate 

aplicaţiile bazelor de date. Totodată, include aplicaţii tranzacţionale (OLTP), depozite de 

date (Data Warehousing) şi consolidarea bazelor de date. Construită folosind tehnologii 

hardware standard Sun şi un software Oracle “inteligent” de stocare a datelor, Exadata V2 

este un pachet complet de software, servere şi medii de stocare. Simplu şi rapid de 

implementat, acestă soluţie inovatoare se integrează cu cele mai mari şi mai importante 

aplicaţii de baze de date şi îmbunatăţeşte performanţele de cel puţin 10 ori, fară a 

necesita modificarea aplicaţiilor existente.  

 

Tudor Iliescu, Director General Trend Import – Export, declară: „După  o serie 

de întâlniri  care au avut loc la  Cluj în 2008, în care a fost prezentat produsul Exadata, 

Banca Transilvania a decis începerea testelor în zona de Data Warehouse, folosind date 

proprii la Oracle ETC Reading, Anglia, în vara lui 2009. Rezultatele 

testelor au fost  excelente, obţinându-se timpi de 10 până la 72 de ori mai  buni  decât 

cu soluţia existentă la momentul respectiv . Ca urmare, Banca Transilvania a demarat 

procesul de implementare a unui nou proiect bazat pe produsul Exadata V2. 

Implementarea a fost realizată de către Trend, ca partener de tip Gold al Oracle”.       

 

Parteneriatul dintre Banca Transilvania, Oracle România şi Trend Import – Export aduce 

valoare adăugată pe piaţă, aşa încât implementarea - în cadrul BT - a celui mai rapid 

sistem de procesare a tranzacţiilor înseamnă, în mod cert, o investiţie în calitate.   

 

Direcţia Marketing & Comunicare 
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Banca Transilvania® se numără printre primele bănci din România, în funcţie de active. Are un 

capital majoritar românesc, iar Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, care deţine 

15% din capitalul social, este acţionar semnificativ. BT este o instituţie financiară cu reprezentare 

naţională, având peste 500 de unităţi. Conform unui studiu realizat în 2009, Banca Transilvania® se 

numără printre cele mai cunoscute 5 branduri din România, din categoria bănci-asigurări. Este 

prima instituţie bancară din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), în anul 1997. 

Activitatea Băncii Transilvania este organizată pe patru linii principale de afaceri – persoane fizice, 

IMM, companii mari, respectiv Divizia pentru Medici – pentru care banca are produse şi servicii 

specifice, precum şi un personal dedicat.  

    www.bancatransilvania.ro 

.   .   .   .   . 

 

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

a Băncii Transilvania®: 

    Anca Rarău – Director Marketing şi Comunicare; Laura Petrehuş – Şef Serviciu PR 

℡ 0264.407.150 

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

 

 

 


