
 

  
 

  
Raport privind accesul la informaţiile 

de interes public pentru anul 2015 
 

a) Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 72 
b) Numărul total de solicitări, departajate pe domenii de interes: 

 

- Activitatea Serviciului Român de Informaţii - 21; 
- Structura organizatorică a Serviciului Român de Informaţii - 3; 
- Competenţele legale ale Serviciului pe linia asigurării protecţiei informaţiilor 

clasificate - 1; 
- Accesul la documente elaborate sau aparţinând fostelor organe de securitate ale 

statului - 1; 
- Raporturile contractuale şi aspectele procedurale aferente unor achiziţii publice - 9; 
- Solicitări de resortul managementului resurselor umane - 1; 
- Programele de învăţământ derulate de Academia Naţională de Informaţii "Mihai 

Viteazul" - 33; 
- Procedura de autorizare şi executare a interceptării şi înregistrării comunicaţiilor 

prevăzute de Legea nr. 535/2004 - 3. 
 

c) Numărul de solicitări rezolvate favorabil şi parţial favorabil - 46; 
d) Numărul de solicitări care au primit răspuns nefavorabil - 22 (informaţii exceptate de 

la liberul acces al cetăţenilor);  
e) Numărul de solicitări clasate - 4; 

 
f) Numărul de solicitări adresate: 

 pe suport de hârtie - 21; 
 pe suport electronic - 51. 

 
g) Numărul de solicitări adresate de persoane fizice - 15; 
h) Numărul de solicitări adresate de persoane juridice şi autorităţi publice - 57; 
i) Numărul de reclamaţii administrative - 3; 

 rezolvate favorabil - 0; 
 respinse - 3. 

 
j) Numărul de plângeri în instanţă - 14; 

 rezolvate favorabil - 0; 
 respinse - 3; 
 în curs de soluţionare - 11. 

k) Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public - 
0. 
 
Serviciul Român de Informaţii tratează cu seriozitate şi responsabilitate solicitările 

primite şi manifestă disponibilitate în ceea ce priveşte asigurarea accesului cetăţenilor la 
informaţiile de interes public, conform prevederilor legale. 
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