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BANCA NABANCA NAŢŢIONALĂ A ROMÂNIEIIONALĂ A ROMÂNIEI

RAPORTRAPORT
PRIVIND ACCESUL LA INFORMAPRIVIND ACCESUL LA INFORMAŢŢIILE DE INTERES IILE DE INTERES 

PUBLIC PUBLIC ÎÎN ANUL 2006N ANUL 2006

Prezentul Raport a fost Prezentul Raport a fost îîntocmit ntocmit îîn conformitate cu n conformitate cu 
prevederile  art.prevederile  art. 27 di27 din Norma metodologică din n Norma metodologică din 
07/02/2002 de aplicare a Legii nr.07/02/2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 544/2001 privind 
liberul acces la informaliberul acces la informaţţiile de interes public:iile de interes public:
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1) 1) Cereri de informaCereri de informaţţii de interes publicii de interes public

ÎÎn cursul anului 2006 au fostn cursul anului 2006 au fost
solusoluţţionate la nivelulionate la nivelul DirecDirecţţiei iei 
Secretariat din centrala Secretariat din centrala 
Băncii NaBăncii Naţţionale a României ionale a României 
un număr de un număr de 8219 de 8219 de 
cereri (intcereri (intrărirări)) de informade informaţţii ii 
de interes public, respectiv o de interes public, respectiv o 
medie de medie de 32 cereri32 cereri/zi /zi 
lucrătoare lucrătoare ((o creo creşştere cu tere cu 
10% fa10% faţţă de ă de anulanul 20052005)), , 
cuprinzând un număr total de cuprinzând un număr total de 
cca.  cca.  89348934 solicitări de  solicitări de 
informainformaţţii de interes public, ii de interes public, 
din care:din care:

Fig. 1 Numărul total al cererilor
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•• 14 cereri14 cereri ( (intrăriintrări) formulate ) formulate îîn baza Legii nr. 544/2001 n baza Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaprivind liberul acces la informaţţiile de interes public, iile de interes public, 
cuprinzând un număr de  cuprinzând un număr de  19 19 solicitări de informasolicitări de informaţţii de ii de 
interes publicinteres public;;

•• 16901690 cerericereri ( (intrăriintrări) neformulate ) neformulate îîn baza Legii n baza Legii 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informanr. 544/2001 privind liberul acces la informaţţiile de iile de 
interes public, dar care, interes public, dar care, îîn fapt,n fapt, se referă la informa se referă la informaţţii de ii de 
interes public, cupriinteres public, cuprinzând un număr de aproxnzând un număr de aprox. . 24002400  
solicitări de informasolicitări de informaţţii de interes public;ii de interes public;

•• 245245 cereri cereri verbale adresate la Punctul de Informare verbale adresate la Punctul de Informare --
Documentare organizat Documentare organizat îîn sediul central al BNR;n sediul central al BNR;

•• 6270 cereri6270 cereri adresate telefonic.adresate telefonic.
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Dintre cele 14 cereri de informaDintre cele 14 cereri de informaţţii de interes ii de interes 
public formulate public formulate îîn baza Legii nr.n baza Legii nr. 544 544/2001, /2001, doar doar 
un număr de un număr de 8 c8 cereri se referă la informaereri se referă la informaţţii de ii de 
interes public interes public îîn sensul art. 2 lit. b din Legea n sensul art. 2 lit. b din Legea 
nr. 544/2001 privind liberul acces la informanr. 544/2001 privind liberul acces la informaţţiile iile 
de interes public, de interes public, conform căruia conform căruia "" prinprin
informainformaţţieie de de interesinteres public se public se îînnţţelegeelege oriceorice
informainformaţţieie care care privepriveşştete activităactivităţţileile sausau rezultărezultă
dindin activităactivităţţileile uneiunei autorităautorităţţii publicepublice sausau instituinstituţţiiii
publicepublice, , indiferentindiferent de de suportulsuportul oriori de forma de forma sausau
de de modulmodul de de exprimareexprimare a a informainformaţţieiiei""..
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2) 2) DepartajareaDepartajarea pepe domeniidomenii de de interesinteres a a 
cererilorcererilor de de informainformaţţiiii de de interesinteres publicpublic

2.1.2.1. Cereri de informaCereri de informaţţii de interes public (ii de interes public (14 cereri14 cereri) ) 
formulate formulate îîn baza Legiin baza Legii nr. 544/2001:nr. 544/2001:

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind „„cercetarea operacercetarea operaţţiunilor iunilor 
bancarebancare””, , „„acte/documentele doveditoareacte/documentele doveditoare”” referitoate  referitoate 
la activitatea unei societăla activitatea unei societăţţii;;

•• 22 solicitărisolicitări privindprivind activitateaactivitatea unorunor cooperative de cooperative de 
credit;credit;

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind modulmodul de calcul al de calcul al niveluluinivelului
dobânzilordobânzilor practicatepracticate de o de o bancăbancă comercialăcomercială;;

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind aplicareaaplicarea prevederilorprevederilor legalelegale
referitoarereferitoare la la denominareadenominarea monedeimonedei nanaţţionaleionale şşii
reclamareareclamarea activităactivităţţiiii unorunor comerciancomercianţţii;;

•• 22 solicitărisolicitări privindprivind prepreţţulul auruluiaurului îînn anulanul 1930;1930;
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•• 11 solicitaresolicitare privindprivind reglementareareglementarea activităactivităţţiiii instituinstituţţiiloriilor
financiarefinanciare nebancarenebancare;;

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind evoluevoluţţiaia unorunor indicatoriindicatori
macroeconomicemacroeconomice şşii a a dobânziidobânzii de de referireferiţţăă a B.N.R. ;a B.N.R. ;

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind regăsirearegăsirea unorunor documente documente 
referitoarereferitoare lala ""restituirirestituiri de ferme viticole";de ferme viticole";

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind date date despredespre structura structura sistemuluisistemului
bancarbancar dindin RomâniaRomânia;;

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind actualizareaactualizarea comisioanelorcomisioanelor
practicatepracticate îînn operaoperaţţiunileiunile cu cu şşii fărăfără numerarnumerar;;

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind clarificareaclarificarea unorunor reglementărireglementări
referitoarereferitoare la la autorizareaautorizarea unorunor societăsocietăţţii; ; 

•• 11 solicitaresolicitare privindprivind informainformaţţiiii despredespre o o ““fraudăfraudă bancarăbancară
comisăcomisă" " îînn 19481948;;
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2.2 Cereri de informa2.2 Cereri de informaţţii de interes public (245 ii de interes public (245 
cereri) solicitate verbal la Punctul de Informare cereri) solicitate verbal la Punctul de Informare --

DocumentareDocumentare
•• 110110 cerericereri privind evoluprivind evoluţţia ia 

cursului de schimb pentru cursului de schimb pentru 
diferite valute;diferite valute;

•• 6060 cereri cereri privind evoluprivind evoluţţia ia 
diferitelor categorii de dobânzi;diferitelor categorii de dobânzi;

•• 50 cereri50 cereri privind publicaprivind publicaţţiile iile 
BNR;BNR;

•• 2525 cerericereri diverse.diverse.

 Fig. 2 Cereri verbale adresate la PID
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2.3 Cereri de informa2.3 Cereri de informaţţii de interes public (6270 ii de interes public (6270 
cereri) solicitate telefonic cereri) solicitate telefonic 

•• 5470 cereri 5470 cereri privind evoluprivind evoluţţia ia 
cursului de schimb pentru cursului de schimb pentru 
diferite valute;diferite valute;

•• 480 cerer480 cereri privind evolui privind evoluţţia ia 
diferitelor  categorii de diferitelor  categorii de 
dobânzi;dobânzi;

•• 320 cereri 320 cereri diverse.diverse.

Fig. 3 Cereri adresate telefonic
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2.4 Cereri de informa2.4 Cereri de informaţţii de interes public ( 1690 ii de interes public ( 1690 
cereri) neformulate cereri) neformulate îîn baza Legii nr. 544/2001:n baza Legii nr. 544/2001:

•• 369369 cerericereri privind informaprivind informaţţii ii 
asupra evoluasupra evoluţţiei dobânzii de iei dobânzii de 
referinreferinţţă a BNRă a BNR, taxei , taxei 
scontului, dobânzilor medii scontului, dobânzilor medii 
active/pasive practicate de active/pasive practicate de 
instituinstituţţiile de credit;iile de credit;

•• 502 cereri 502 cereri referitoare la referitoare la 
nivelul cursului de schimb al nivelul cursului de schimb al 
leului leului îîn raport cu diferite n raport cu diferite 
valute pentru diferite perioade;valute pentru diferite perioade;

•• 145145 cerericereri privind publicaprivind publicaţţii ii 
ale BNR;ale BNR;

Fig. 4 Cereri neîntemeiate în baza Legii nr. 
544
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•• 122122 cerericereri privind actualizări de sume băne privind actualizări de sume băneşşti (eti (ex. x. 
depuse la CECdepuse la CEC--SA, sSA, solicitări olicitări îîn instann instanţţe judecătoree judecătoreşşti) ;ti) ;

•• 99 cereri99 cereri privind informaprivind informaţţii referitoare la aplicarea ii referitoare la aplicarea 
legislalegislaţţiei bancare;iei bancare;

•• 9191 cerericereri privind acprivind acţţiuni, titluri, depozite bancare, iuni, titluri, depozite bancare, 
casete de sigurancasete de siguranţţăă, c, confiscări de bunurionfiscări de bunuri;;

•• 6464 cereri cereri privind informaprivind informaţţii asupra instituii asupra instituţţiior de credit iior de credit 
autorizate de B.N.R. ;autorizate de B.N.R. ;

•• 56 cereri 56 cereri privind "valabilitatea" cursurilor valutare privind "valabilitatea" cursurilor valutare 
comunicate de Banca Nacomunicate de Banca Naţţională a Românieiională a României;;

•• 3737 cerericereri privind denominarea monedei naprivind denominarea monedei naţţionale;ionale;
•• 3131 cereri cereri privind reforma monetarăprivind reforma monetară, oferte pentru , oferte pentru 

muzeu;muzeu;
•• 2626 cerericereri privind statistici referitoare la numărul total de  privind statistici referitoare la numărul total de 

ATMATM--uri, emitenuri, emitenţţi de carduri;i de carduri;
•• 19 cereri 19 cereri privind privind îînscrierea nscrierea îîn CRB sau CIP;n CRB sau CIP;
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•• 19 cereri19 cereri ale unor foale unor foşşti angajati angajaţţi ai BNR privind salariile i ai BNR privind salariile 
avute, pentru recalcularea pensiilor;avute, pentru recalcularea pensiilor;

•• 1717 cerericereri privind informaprivind informaţţii referitoare la plăii referitoare la plăţţi i 
electronice;electronice;

•• 1515 cereri cereri privind furnizarea unor coduri IBAN, SWIFT, privind furnizarea unor coduri IBAN, SWIFT, 
BIC, ISO;BIC, ISO;

•• 13 cereri 13 cereri privind reforma monetară privind reforma monetară 19471947--1952;1952;
•• 1111 cerericereri privindprivind emisiunileemisiunile de de titlurititluri de statde stat;;
•• 10 cereri10 cereri privind preprivind preţţul aurului la diferite date;ul aurului la diferite date;
•• 9 9 cerericereri privindprivind acacţţiuniiuni emiseemise de BNRde BNR;;
•• 88 cerericereri privind privind îînscrierea nscrierea îîn audienn audienţţă la conducerea ă la conducerea 

bănciibăncii;;
•• 33 cerericereri privindprivind FondulFondul de de garantaregarantare a a depozitelordepozitelor îînn

sistemulsistemul bancarbancar;;
•• 33 cerericereri privindprivind studiereastudierea unorunor documente de documente de arhivăarhivă;;
•• 2020 cerericereri diverse.diverse.
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3) Cereri rezolvate favorabil3) Cereri rezolvate favorabil

Din numărul total de Din numărul total de 14 cereri 14 cereri de informade informaţţii de interes ii de interes 
public formulate public formulate îîn scris n scris îîn baza Legii nr. 544/2001 au n baza Legii nr. 544/2001 au 
fost rezolvate favorabil fost rezolvate favorabil 10 cereri10 cereri. T. Totodatăotodată, cele , cele 6445 6445 
cerericereri de informade informaţţii de interes public formulate verbal ii de interes public formulate verbal 
(la Punctul de Informare (la Punctul de Informare -- Documentare Documentare şşi telefonic) i telefonic) şşi i îîn n 
scris, dar care nu sunt formulate scris, dar care nu sunt formulate îîn baza Legii nr. n baza Legii nr. 
544/2001, au fost rezolvate favorabil fie din surse ale 544/2001, au fost rezolvate favorabil fie din surse ale 
instituinstituţţiei noastre, sau au fost indicate alte surse iei noastre, sau au fost indicate alte surse 
externe.externe.
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4) Cereri respinse, defalcat 4) Cereri respinse, defalcat îîn funcn funcţţie de motivaie de motivaţţia ia 
respingeriirespingerii

Din totalul de Din totalul de 14 cereri14 cereri de informade informaţţii de interes public ii de interes public 
formulate formulate îîn scris n scris îîn baza Legii n baza Legii 
nr. 544/2001 nu au primit informanr. 544/2001 nu au primit informaţţiile solicitate un iile solicitate un 
număr de număr de 44 cereri.cereri.

•• 33 cerericereri au fost respinse au fost respinse îîntrucât solicitările nu se ntrucât solicitările nu se 
îîncadreazăncadrează, c, conform reglementărilor legale onform reglementărilor legale îîn vigoare, n vigoare, îîn n 
competencompetenţţele B.N.R.ele B.N.R.

•• 1 cerere1 cerere a fost respinsă  a fost respinsă îîntrucât informantrucât informaţţiile solicitate iile solicitate 
nu sunt disponibile la Banca Nanu sunt disponibile la Banca Naţţională a  Românieiională a  României
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5) Mod de adresare a cererilor5) Mod de adresare a cererilor

Cererile de informaCererile de informaţţii de ii de 
interesinteres public adresate Băncii public adresate Băncii 
NaNaţţionale a României, ionale a României, 
neformulate neformulate îîn baza Legii nr. n baza Legii nr. 
544 (544 (8219 cereri 8219 cereri ) au fost  :) au fost  :

•• cereri verbale : cereri verbale : 65156515

•• cereri pe suport hârtie cereri pe suport hârtie : 1074: 1074

•• cereri cereri îîn format electronic n format electronic 
(e(e--mail): mail): 567567

•• cereri prin fax: cereri prin fax: 6363

Fig. 5 Mod de adresare al cererilor
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6) Categorii de solicitan6) Categorii de solicitanţţii

Cele Cele 8219 cereri8219 cereri de informade informaţţii ii 
de interes public au fost de interes public au fost 
adresate de următoarele adresate de următoarele 
categorii de solicitancategorii de solicitanţţi (Fig. 6 i (Fig. 6 
GRAFICE):GRAFICE):

•• 2944 cereri2944 cereri adresate de adresate de 
persoane fizice;persoane fizice;

•• 5275 cereri5275 cereri adresate de adresate de 
persoane juridice.persoane juridice.
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7) Nu au fost 7) Nu au fost îînregistrate reclamanregistrate reclamaţţii administrative.ii administrative.

8) A fost 8) A fost îînregistrată o plângere nregistrată o plângere îîn instann instanţţă aflată ă aflată îîn curs n curs 
de judecare.de judecare.

9) 9) ÎÎnn anulanul 2006 nu au 2006 nu au fostfost îîncasatencasate sumesume pentrupentru
serviciileserviciile de de copierecopiere a a informainformaţţiiloriilor publicepublice solicitatesolicitate..
InformaInformaţţiileiile solicitatesolicitate la la PunctulPunctul de de InformareInformare –– DocumentareDocumentare
au au fostfost furnizatefurnizate verbal, verbal, fiindfiind preluatepreluate de de pepe WebsiteWebsite--ulul BănciiBăncii
NaNaţţionaleionale a a RomânieiRomâniei şşii dindin publicapublicaţţiileiile propriiproprii. . ConformConform
aprobăriiaprobării conduceriiconducerii executiveexecutive a a BănciiBăncii NaNaţţionaleionale a a RomânieiRomâniei, , 
tarifultariful de de fotocopierefotocopiere a a uneiunei paginipagini pepe format A4 este, format A4 este, îînn
prezentprezent, de 0,80 lei/copie, , de 0,80 lei/copie, inclusivinclusiv TVA.TVA.

10) N10) Numărul de vizitatori la Punctul de Informare umărul de vizitatori la Punctul de Informare ––
Documentare a fost de 245.Documentare a fost de 245.
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11) Alte informa11) Alte informaţţii privind activitatea desfăii privind activitatea desfăşşurată urată 
de Serviciul Informare Publicăde Serviciul Informare Publică..

Banca NaBanca Naţţională a României asigură transparenională a României asigură transparenţţa a şşi accesul la i accesul la 
informainformaţţii de interes public prin afiii de interes public prin afişşarea acestora pe Websitearea acestora pe Website--
ul instituul instituţţiei iei www.bnro.rowww.bnro.ro , prin comunicate mass, prin comunicate mass--media, media, îîn n 
scris (poscris (poşştătă, e, e--mail, fax), telefonic mail, fax), telefonic şşi la Punctul de Informare i la Punctul de Informare 
–– Documentare care funcDocumentare care funcţţionează ionează îîn sediul central din strada n sediul central din strada 
Doamnei nr. 8. Doamnei nr. 8. ÎÎn anul 2006 sn anul 2006 s--au au îînregistrat la nivelul Direcnregistrat la nivelul Direcţţiei iei 
Secretariat Secretariat 22882288 de solicitări  de solicitări scrisescrise (po(poşştătă, e, e--mail, fax), mail, fax), 
solusoluţţionate ionate îîn conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 n conformitate cu prevederile Legii nr. 233/2002 
privind reglementarea activităprivind reglementarea activităţţii de soluii de soluţţionare a petiionare a petiţţiilor, din iilor, din 
care care 1690 cereri 1690 cereri care, decare, deşşi nu au fost formulate i nu au fost formulate îîn baza Legii n baza Legii 
nr. 544/2001, se refereau la informanr. 544/2001, se refereau la informaţţii de interes public. ii de interes public. Un Un 
număr de număr de 598 cereri598 cereri au fost soluau fost soluţţionate ionate îîn comun cu n comun cu 
direcdirecţţiile de specialitate din cadrul Băncii Naiile de specialitate din cadrul Băncii Naţţionale a României ionale a României 
şşi Sucursala Municipiului Bucurei Sucursala Municipiului Bucureşşti, sau direct de acestea, ti, sau direct de acestea, 
conform competenconform competenţţelor ce le revin.elor ce le revin.


