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BANCA NABANCA NAŢŢIONALĂ A ROMÂNIEIIONALĂ A ROMÂNIEI

RAPORTRAPORT
privind accesul la informaprivind accesul la informaţţiile de interes public iile de interes public şşi i 

activitatea de soluactivitatea de soluţţionare a petiionare a petiţţiilor iilor 
îîn anul 200n anul 20077
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1. 1. Cereri de informaCereri de informaţţii de interes public ii de interes public şşi i 
petipetiţţiiii

•• ÎÎnn cursulcursul anuluianului 2007 au 2007 au fostfost solusoluţţionateionate la la nivelulnivelul
DirecDirecţţieiiei Secretariat din Secretariat din centralacentrala BănciiBăncii NaNaţţionaleionale a a 
RomânieiRomâniei un un numărnumăr de 9415 de 9415 cerericereri ((intrăriintrări) de ) de informainformaţţiiii,  ,  
respectivrespectiv o o mediemedie de 37 de 37 cereri/zicereri/zi lucrătoarelucrătoare (o (o crecreşşteretere
cu 13% cu 13% fafaţţăă de de anulanul 2006), 2006), cuprinzândcuprinzând un un numărnumăr total total 
de de ccacca. 11256 . 11256 solicitărisolicitări de de informainformaţţiiii, din care:, din care:



33

•• 23 ce23 cereri (intreri (intrărirări) 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  45 so45 solicitări de informalicitări de informaţţii de ii de 
interes public;interes public;

•• 22552255 cereri  cereri (int(intrărirări) ) îîncadrate ncadrate îîn prevederile Ordonann prevederile Ordonanţţei ei 
GuvernuluiGuvernului nr. 27/2002nr. 27/2002 privind reglementarea activită privind reglementarea activităţţii ii 
de solude soluţţionare a petiionare a petiţţiilor, aproiilor, aprobată prin Legea bată prin Legea 
nr. 233nr. 233//2002;2002;

•• 252 cereri verbale adresate la Punctul de Informare 252 cereri verbale adresate la Punctul de Informare ––
DocumentareDocumentare (PID)(PID) organizat organizat îîn sediul central al BNR;n sediul central al BNR;

•• 6885 cereri adresate telefonic.6885 cereri adresate telefonic.
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2. 2. DepartajareaDepartajarea pepe domeniidomenii de de interesinteres a a cererilorcererilor de de 
informainformaţţiiii

2.1. 2.1. Cereri de informaCereri de informaţţii de interes public (ii de interes public (223 cereri) 3 cereri) 

formulate formulate îîn scris, n scris, îîn baza Legii nr.n baza Legii nr. 544 544/2001 /2001 privind privind 

următoarele domenii de interesurmătoarele domenii de interes::

•• iinformanformaţţii privind autorizarea unei cii privind autorizarea unei cooperativooperativee de de creditcredit;;

•• nivelul taxelor nivelul taxelor şşii comisioanecomisioanelorlor practicapracticattee de de băncibănci;;

•• reclamareclamaţţiii privind activitatea unor institui privind activitatea unor instituţţii de credit ii de credit şşi a unor institui a unor instituţţii financiare ii financiare 

nebancare aflate nebancare aflate îîn sfera de reglementare, autorizare n sfera de reglementare, autorizare şşi supraveghere prudeni supraveghere prudenţţială ială 

a Băncii Naa Băncii Naţţionale a României;ionale a României;

•• informainformaţţii privind nivelul ii privind nivelul pensipensiilor ilor şşi modalităi modalităţţi de i de îîncasare a acestora;ncasare a acestora;

•• ssistemeisteme de plde plăăţţi i şşi instrumente de pi instrumente de platlată utilizateă utilizate; ; 



66

•• pprecirecizări privind zări privind ““valabilitateavalabilitatea”” ccursursului de schimbului de schimb calculat calculat şşi comunicat de i comunicat de BNRBNR;;

•• ddocumenteocumente privindprivind monezimonezi auraur dindin perioadaperioada 16501650--1910 1910 cucu putereputere circulatoriecirculatorie îînn ŢŢaraara

RomâneascăRomânească;;

•• băbăncnci care acordăi care acordă creditcreditee îînn condicondiţţiileiile LegiiLegii 448/2006 448/2006 privind protecprivind protecţţia ia şşi promovarea i promovarea 

drepturilor drepturilor perspersoaneloroanelor cucu handicaphandicap;;

•• emiterea deemiterea de obligaobligaţţiuniiuni îîn euro, n euro, legislalegislaţţieie aplicabilăaplicabilă şşii dobânzdobânzi;i;

•• rreglementărieglementări privindprivind activitatea instituactivitatea instituţţiilor de credit autorizate;iilor de credit autorizate;

•• cconsultareaonsultarea ghidurilorghidurilor de de validarevalidare ale BNR pale BNR pentruentru risculriscul de de piapiaţţăă şşi i risculriscul operaoperaţţionalional;;

•• aactecte normative normative adoptateadoptate de BNRde BNR;;

•• actualizarea vactualizarea valoraloriiii leuleuluilui dindin 19291929; ; 

•• informainformaţţii privind bănci aflate ii privind bănci aflate îîn faliment;n faliment;

•• rrapoarteapoarte anualeanuale privindprivind transparentransparenţţaa decizionalădecizională -- LegLegeaea 52/200352/2003..
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2.2 Cereri de informa2.2 Cereri de informaţţii de interes public (252 ii de interes public (252 
cereri) adresate verbal la Punctul de Informare cereri) adresate verbal la Punctul de Informare --
DocumentareDocumentare

•• 112112 cerericereri privind evoluprivind evoluţţia cursului de schimb pentru ia cursului de schimb pentru 
diferite valute;diferite valute;

•• 7373 cereri cereri privind evoluprivind evoluţţia diferitelor categorii de ia diferitelor categorii de 
dobânzi;dobânzi;

•• 38 cereri38 cereri privind publicaprivind publicaţţiile BNR;iile BNR;

•• 2929 cerericereri diverse.diverse.
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2.3 Cereri de informa2.3 Cereri de informaţţii de interes public (6885 ii de interes public (6885 
cereri) adresate telefonic: cereri) adresate telefonic: 

•• 5140 cereri 5140 cereri privind evoluprivind evoluţţia cursului de schimb pentru diferite ia cursului de schimb pentru diferite 
valute;valute;

•• 548 cerer548 cereri privind evolui privind evoluţţia diferitelor categorii de dobânzi;ia diferitelor categorii de dobânzi;

•• 305 cereri305 cereri privind reglementări ale BNR privind reglementări ale BNR;;

•• 290 cereri290 cereri privind condiprivind condiţţii pentru interogarea CRBii pentru interogarea CRB;;

•• 200 cereri200 cereri privind activitatea instituprivind activitatea instituţţiilor de credit; iilor de credit; 

•• 402 cereri 402 cereri diverse.diverse.
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2.4 Cereri de informa2.4 Cereri de informaţţii ii îîncadratencadrate îînn prevederileprevederile OrdonanOrdonanţţeiei
GuvernuluiGuvernului nr. 27/2002 nr. 27/2002 privindprivind reglementareareglementarea activităactivităţţiiii de de 
solusoluţţionareionare a a petipetiţţiiloriilor, , aprobatăaprobată prinprin LegeaLegea nr. 233/2002nr. 233/2002::

•• 493 cereri493 cereri reprezentând reclamareprezentând reclamaţţii privind activitatea instituii privind activitatea instituţţiilor de credit iilor de credit 
şşi a institui a instituţţiilor financiare nebancare;iilor financiare nebancare;

•• 334334 cerericereri de furnizare de informade furnizare de informaţţii privind diferite cursuri de schimb;ii privind diferite cursuri de schimb;
•• 192 cereri192 cereri privind nivelul diferitelor categorii de dobânzi (taxa scontuluprivind nivelul diferitelor categorii de dobânzi (taxa scontului, i, 

politică monetarăpolitică monetară, referin, referinţţăă, l, legalăegală, practicate de institu, practicate de instituţţii de credit);ii de credit);
•• 162 cereri162 cereri de preschimbare bancnote a căror putere circulatorie a  de preschimbare bancnote a căror putere circulatorie a îîncetat ncetat 

sau  uzate/deterioarate;sau  uzate/deterioarate;
•• 158 cereri158 cereri de acordare de credite de către BNR sau de interven de acordare de credite de către BNR sau de intervenţţii ale ii ale 

băncii centrale băncii centrale îîn scopul obn scopul obţţinerii de credite de la alte instituinerii de credite de la alte instituţţii din ii din ţţară sau ară sau 
străinătatestrăinătate;;

•• 102 cereri102 cereri privind reglementări emise de BNR  privind reglementări emise de BNR şşi interpretări ale i interpretări ale 
unor acte  normative;unor acte  normative;

•• 76 76 cerericereri privind acprivind acţţiuni, titluri, depozite bancare, casete, informaiuni, titluri, depozite bancare, casete, informaţţii ii 
privind bănci din perioada anterioară anului privind bănci din perioada anterioară anului 1989; 1989; 

•• 74 cereri74 cereri de recuperare a aurului confiscat;de recuperare a aurului confiscat;
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•• 64 cereri64 cereri de deschidere de conturi la BNR sau de acces la conturi de deschidere de conturi la BNR sau de acces la conturi şşi i 
produse bancare din produse bancare din ţţară ară şşi străinătatei străinătate;;

•• 63 cereri63 cereri de informade informaţţii privind preii privind preţţul aurului, platinei ul aurului, platinei şşi argintului;i argintului;
•• 55 cereri55 cereri de interogare a CRB  sau a Biroului de credit;de interogare a CRB  sau a Biroului de credit;
•• 50 cereri50 cereri referitoare la sesizări privind lipsa de pe pia referitoare la sesizări privind lipsa de pe piaţţă a ă a 

monedelor divizionare;monedelor divizionare;
•• 41 cereri41 cereri privind clarificări  privind clarificări îîn domeniul operan domeniul operaţţiunilor valutare iunilor valutare şşi i 

plăplăţţilor ilor îîn valutăn valută;;
•• 40 cereri40 cereri privind actualizarea/recuperarea sumelor depuse la CEC, privind actualizarea/recuperarea sumelor depuse la CEC, 

îînainte de anul 1989;nainte de anul 1989;
•• 30 cereri30 cereri de  actualizare a unor sume băne de  actualizare a unor sume băneşşti;ti;
•• 25 cereri25 cereri referitoare la aspecte legate de acreferitoare la aspecte legate de acţţiunea de denominare a iunea de denominare a 

monedei namonedei naţţionale, utilizarea/afiionale, utilizarea/afişşarea codului ISOarea codului ISO-- RON;RON;
•• 24 cereri24 cereri privind indicii de inflaprivind indicii de inflaţţie ie îîn diferite perioade;n diferite perioade;
•• 22 cereri22 cereri privind imobile, ipoteci;privind imobile, ipoteci;
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•• 22 cereri22 cereri de date statistice referitoare la numărul de ATM de date statistice referitoare la numărul de ATM--uri, POSuri, POS--
uri uri şşi utilizarea instrumentelor de plată electronică i utilizarea instrumentelor de plată electronică (carduri (carduri şşi ei e--
money);money);

•• 21 cereri21 cereri de informade informaţţii privind cooperative de credit respinse ii privind cooperative de credit respinse îîn n 
cadrul procesului de autorizare cadrul procesului de autorizare şşi lichidatori ai băncilor comerciale i lichidatori ai băncilor comerciale 
aflate aflate îîn procedură de falimentn procedură de faliment;;

•• 19 cereri19 cereri privind infiinprivind infiinţţarea area şşi activitatea caselor de schimb valutar;i activitatea caselor de schimb valutar;
•• 18 cereri18 cereri privind nivelul privind nivelul şşi modalităi modalităţţi de i de îîncasare a pensiilor;ncasare a pensiilor;
•• 17 cereri17 cereri privind transmiterea unor raportări la BNR privind transmiterea unor raportări la BNR;;
•• 13 cereri13 cereri de date statistice publicate de BNR;de date statistice publicate de BNR;
•• 12 cereri12 cereri privind expertizarea metalelor privind expertizarea metalelor şşi pietrelor prei pietrelor preţţioase;ioase;
•• 12 cereri12 cereri privind salarii privind salarii, r, recalculări de pensiiecalculări de pensii;;
•• 9 cereri9 cereri privind reforma monetară privind reforma monetară, cereri de studiere a arhivei;, cereri de studiere a arhivei;
•• 7 cereri7 cereri privind legislaprivind legislaţţia referitoare la compensările externeia referitoare la compensările externe;;
•• 5 cereri 5 cereri de publicade publicaţţii BNR;ii BNR;
•• 4 cereri4 cereri privind emisiuni de certificate de Trezorerie;privind emisiuni de certificate de Trezorerie;
•• 91 cereri91 cereri diverse. diverse. 
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3. Cereri de informa3. Cereri de informaţţii de interes public rezolvate ii de interes public rezolvate 
favorabilfavorabil

Din numărul total de Din numărul total de 23 cereri 23 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 13 cereri13 cereri, c, celelalte au fost elelalte au fost 
respinse.respinse.

  
TotodatăTotodată, cele , cele 7137 cereri7137 cereri de informade informaţţii de interes ii de interes 
public formulate verbal (la Punctul de Informare public formulate verbal (la Punctul de Informare --
Documentare Documentare şşi telefonic) au fost rezolvate fie din surse i telefonic) au fost rezolvate fie din surse 
ale instituale instituţţiei noastre, fie au fost indicate surse externeiei noastre, fie au fost indicate surse externe..
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4. Cereri de informa4. Cereri de informaţţii de interes public respinse, ii de interes public respinse, 
defalcat defalcat îîn funcn funcţţie de motivaie de motivaţţia respingeriiia respingerii

Din totalul de 23 cereri de informaDin totalul de 23 cereri de informaţţii de interes public formulate ii de interes public formulate îîn n 
scris scris îîn baza Legii nr. 544/2001 nu au primit informan baza Legii nr. 544/2001 nu au primit informaţţiile solicitate un iile solicitate un 
număr de număr de 10 cereri.10 cereri.

•• 4 cereri au fost respinse 4 cereri au fost respinse îîntrucât solicitările nu se ntrucât solicitările nu se îîncadreazăncadrează, , 
conform reglementărilor legale conform reglementărilor legale îîn vigoare, n vigoare, îîn competenn competenţţele B.N.R.;ele B.N.R.;

•• 2 cereri au fost respinse 2 cereri au fost respinse îîntrucât informantrucât informaţţiile solicitate nu sunt iile solicitate nu sunt 
disponibile la Banca Nadisponibile la Banca Naţţională a  Românieiională a  României;;

•• 3 cereri au fost exceptate de la liberul acces;3 cereri au fost exceptate de la liberul acces;
•• 1 c1 cerere a fost respinsă din motive de neconcordanerere a fost respinsă din motive de neconcordanţţă a ă a 

documentelor anexate cu subiectul invocat.documentelor anexate cu subiectul invocat.
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5. Modul de adresare a peti5. Modul de adresare a petiţţiiloriilor

Cererile de informaCererile de informaţţii adresate Băncii Naii adresate Băncii Naţţionale a României, ionale a României, 
îîncadrate ncadrate îîn prevederile Ordonann prevederile Ordonanţţei Guvernului ei Guvernului 
nr. 27/2002nr. 27/2002 privind reglementarea activită privind reglementarea activităţţii de ii de 
solusoluţţionare a petiionare a petiţţiilor, aproiilor, aprobată prin Legea nrbată prin Legea nr. 233. 233//2002 2002 
((22552255 cereri), au fost: cereri), au fost: 

•• cereri pe suport hârtie : cereri pe suport hârtie : 11961196

•• cereri cereri îîn format electronic (en format electronic (e--mail): 10mail): 102020

•• cereri prin fax: 39cereri prin fax: 39
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6. Categorii de solicitan6. Categorii de solicitanţţii

Cele Cele 99415415 cerericereri de informade informaţţii de interes public ii de interes public şşi petii petiţţii au fost ii au fost 
adresate de următoarele categorii de solicitanadresate de următoarele categorii de solicitanţţi:i:

•• 31013101 cerericereri adresate de persoane fizice;adresate de persoane fizice;

•• 6363114 cereri4 cereri adresate de persoane juridice.adresate de persoane juridice.

Merită precizat că Merită precizat că 75% d75% din totalul solicitărilor scrise adresate Băncii in totalul solicitărilor scrise adresate Băncii 
NaNaţţionale a României au aparionale a României au aparţţinut persoanelor fizice, inut persoanelor fizice, îîn timp ce n timp ce 
reprezentanreprezentanţţii persoanelor juridice au preferat să se adreseze ii persoanelor juridice au preferat să se adreseze 
telefonic institutelefonic instituţţiei noastre, aiei noastre, această categorie reprezentând ceastă categorie reprezentând 
aproximativ 85% din totalul convorbirilor telefonice.aproximativ 85% din totalul convorbirilor telefonice.



2020

GraficGrafic 66

6314

3101

Categorii de solicitanţi

persoane fizice
persoane juridice



2121

7. A fost 7. A fost îînregistrată o reclamanregistrată o reclamaţţie administrativăie administrativă,  c,  care a fost respinsă ca are a fost respinsă ca 
nefondatănefondată..

8.  Nu au fost 8.  Nu au fost îînregistrate plângeri nregistrate plângeri îîn instann instanţţăă..

99.. ÎÎnn anulanul 20020077 nu au 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,, de 0,008 lei/copie, 8 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 Documentare a fost de 
252.252.

11. 11. Banca NaBanca Naţţională a României asigură transparenională a României asigură transparenţţa a şşi accesul la informai accesul la informaţţii de interes ii de interes 
public prin afipublic prin afişşarea acestora pe Websitearea acestora pe Website--ul instituul instituţţiei iei www.bnro.rowww.bnro.ro , prin comunicate , prin comunicate 
massmass--media, media, îîn scris (pon scris (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 Doamnei nr. 8. n sediul central din strada Doamnei nr. 8. 


