BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
RAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES
PUBLIC ÎN ANUL 2006
Prezentul Raport a fost întocmit în conformitate cu
prevederile
art. 27 din Norma metodologică din
07/02/2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public:
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1) Cereri de informaţii de interes public
În cursul anului 2006 au fost
soluţionate la nivelul Direcţiei
Secretariat
din
centrala
Băncii Naţionale a României
un număr de 8219 de
cereri (intrări) de informaţii
de interes public, respectiv o
medie de 32 cereri/zi
lucrătoare (o creştere cu
10% faţă de anul 2005),
cuprinzând un număr total de
cca.
8934 solicitări de
informaţii de interes public,
din care:
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• 14 cereri (intrări) formulate în baza Legii nr. 544/2001

privind liberul acces la informaţiile de interes public,
cuprinzând un număr de 19 solicitări de informaţii de
interes public;

• 1690 cereri (intrări) neformulate în baza Legii

nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de
interes public, dar care, în fapt, se referă la informaţii de
interes public, cuprinzând un număr de aprox. 2400
solicitări de informaţii de interes public;

• 245 cereri verbale adresate la Punctul de Informare Documentare organizat în sediul central al BNR;

• 6270 cereri adresate telefonic.
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Dintre cele 14 cereri de informaţii de interes
public formulate în baza Legii nr. 544/2001, doar
un număr de 8 cereri se referă la informaţii de
interes public în sensul art. 2 lit. b din Legea
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile
de interes public, conform căruia " prin

informaţie de interes public se înţelege orice
informaţie care priveşte activităţile sau rezultă
din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii
publice, indiferent de suportul ori de forma sau
de modul de exprimare a informaţiei".
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2) Departajarea pe domenii de interes a
cererilor de informaţii de interes public
2.1. Cereri de informaţii de interes public (14 cereri)
formulate în baza Legii nr. 544/2001:
• 1 solicitare privind „cercetarea operaţiunilor
bancare”, „acte/documentele doveditoare” referitoate
la activitatea unei societăţi;
• 2 solicitări privind activitatea unor cooperative de
credit;
• 1 solicitare privind modul de calcul al nivelului
dobânzilor practicate de o bancă comercială;
• 1 solicitare privind aplicarea prevederilor legale
referitoare la denominarea monedei naţionale şi
reclamarea activităţii unor comercianţi;
• 2 solicitări privind preţul aurului în anul 1930;
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• 1 solicitare privind reglementarea activităţii instituţiilor
•
•
•
•
•
•

financiare nebancare;
1
solicitare
privind
evoluţia
unor
indicatori
macroeconomice şi a dobânzii de referiţă a B.N.R. ;
1 solicitare privind regăsirea unor documente
referitoare la "restituiri de ferme viticole";
1 solicitare privind date despre structura sistemului
bancar din România;
1 solicitare privind actualizarea comisioanelor
practicate în operaţiunile cu şi fără numerar;
1 solicitare privind clarificarea unor reglementări
referitoare la autorizarea unor societăţi;
1 solicitare privind informaţii despre o “fraudă bancară
comisă" în 1948;
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2.2 Cereri de informaţii de interes public (245
cereri) solicitate verbal la Punctul de Informare Documentare
• 110 cereri privind evoluţia
cursului de schimb
diferite valute;

pentru

Fig. 2 Cereri verbale adresate la PID
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2.3 Cereri de informaţii de interes public (6270
cereri) solicitate telefonic
• 5470 cereri privind evoluţia
cursului de schimb
diferite valute;

pentru

Fig. 3 Cereri adresate telefonic
5%

• 480 cereri privind evoluţia
diferitelor
dobânzi;

categorii

• 320 cereri diverse.

8%
curs de schimb

de

dobânzi
diverse
87%

8

2.4 Cereri de informaţii de interes public ( 1690
cereri) neformulate în baza Legii nr. 544/2001:
• 369 cereri privind informaţii

Fig. 4 Cereri neîntemeiate în baza Legii nr.
544
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• 122 cereri privind actualizări de sume băneşti (ex.
•
•
•
•
•
•
•
•

depuse la CEC-SA, solicitări în instanţe judecătoreşti) ;
99 cereri privind informaţii referitoare la aplicarea
legislaţiei bancare;
91 cereri privind acţiuni, titluri, depozite bancare,
casete de siguranţă, confiscări de bunuri;
64 cereri privind informaţii asupra instituţiior de credit
autorizate de B.N.R. ;
56 cereri privind "valabilitatea" cursurilor valutare
comunicate de Banca Naţională a României;
37 cereri privind denominarea monedei naţionale;
31 cereri privind reforma monetară, oferte pentru
muzeu;
26 cereri privind statistici referitoare la numărul total de
ATM-uri, emitenţi de carduri;
19 cereri privind înscrierea în CRB sau CIP;
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• 19 cereri ale unor foşti angajaţi ai BNR privind salariile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avute, pentru recalcularea pensiilor;
17 cereri privind informaţii referitoare la plăţi
electronice;
15 cereri privind furnizarea unor coduri IBAN, SWIFT,
BIC, ISO;
13 cereri privind reforma monetară 1947-1952;
11 cereri privind emisiunile de titluri de stat;
10 cereri privind preţul aurului la diferite date;
9 cereri privind acţiuni emise de BNR;
8 cereri privind înscrierea în audienţă la conducerea
băncii;
3 cereri privind Fondul de garantare a depozitelor în
sistemul bancar;
3 cereri privind studierea unor documente de arhivă;
20 cereri diverse.
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3) Cereri rezolvate favorabil
Din numărul total de 14 cereri de informaţii de interes
public formulate în scris în baza Legii nr. 544/2001 au
fost rezolvate favorabil 10 cereri. Totodată, cele 6445
cereri de informaţii de interes public formulate verbal
(la Punctul de Informare - Documentare şi telefonic) şi în
scris, dar care nu sunt formulate în baza Legii nr.
544/2001, au fost rezolvate favorabil fie din surse ale
instituţiei noastre, sau au fost indicate alte surse
externe.
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4) Cereri respinse, defalcat în funcţie de motivaţia
respingerii

•
•

Din totalul de 14 cereri de informaţii de interes public
formulate
în
scris
în
baza
Legii
nr. 544/2001 nu au primit informaţiile solicitate un
număr de 4 cereri.
3 cereri au fost respinse întrucât solicitările nu se
încadrează, conform reglementărilor legale în vigoare, în
competenţele B.N.R.
1 cerere a fost respinsă întrucât informaţiile solicitate
nu sunt disponibile la Banca Naţională a României
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5) Mod de adresare a cererilor
Cererile de informaţii de
interes public adresate Băncii
Naţionale
a
României,
neformulate în baza Legii nr.
544 (8219 cereri ) au fost :

Fig. 5 Mod de adresare al cererilor
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(e-mail): 567

• cereri prin fax: 63
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6) Categorii de solicitanţi

Cele 8219 cereri de informaţii
de interes public au fost
adresate
de
următoarele
categorii de solicitanţi (Fig. 6
GRAFICE):

Fig. 6 Categorii de solicitanţi
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7) Nu au fost înregistrate reclamaţii administrative.
8) A fost înregistrată o plângere în instanţă aflată în curs
de judecare.
9) În anul 2006 nu au fost încasate sume pentru
serviciile de copiere a informaţiilor publice solicitate.
Informaţiile solicitate la Punctul de Informare – Documentare
au fost furnizate verbal, fiind preluate de pe Website-ul Băncii
Naţionale a României şi din publicaţiile proprii. Conform
aprobării conducerii executive a Băncii Naţionale a României,
tariful de fotocopiere a unei pagini pe format A4 este, în
prezent, de 0,80 lei/copie, inclusiv TVA.
10) Numărul de vizitatori la Punctul de Informare –
Documentare a fost de 245.
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11) Alte informaţii privind activitatea desfăşurată
de Serviciul Informare Publică.
Banca Naţională a României asigură transparenţa şi accesul la
informaţii de interes public prin afişarea acestora pe Websiteul instituţiei www.bnro.ro , prin comunicate mass-media, în
scris (poştă, e-mail, fax), telefonic şi la Punctul de Informare
– Documentare care funcţionează în sediul central din strada
Doamnei nr. 8. În anul 2006 s-au înregistrat la nivelul Direcţiei
Secretariat 2288 de solicitări scrise (poştă, e-mail, fax),
soluţionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, din
care 1690 cereri care, deşi nu au fost formulate în baza Legii
nr. 544/2001, se refereau la informaţii de interes public. Un
număr de 598 cereri au fost soluţionate în comun cu
direcţiile de specialitate din cadrul Băncii Naţionale a României
şi Sucursala Municipiului Bucureşti, sau direct de acestea,
conform competenţelor ce le revin.
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