
 
 

 

 

 

Raport privind accesul la informaţiile 

de interes public pentru anul 2008 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public: 56  

2. Numărul total de solicitări, departajate pe domen ii de interes: 

 informaţii referitoare la activităţi specifice privind eventuale interceptări a 

comunicaţiilor sau supravegherea unor cetăţeni  - 13 cereri 

 informaţii referitoare la modalitatea de instruire a personalului propriu, 

efectuarea unor antrenamente în zone protejate ecologic, rezultatele unor 

controale în unităţi ale instituţiei  - 8 cereri 

 informaţii referitoare la numărul de pensionari ai instituţiei  - 1 cerere 

 informaţii referitoare la achiziţiile de tehnică şi auto  - 7 cereri 

 date despre prezenţa pe teritoriul ţării noastre a unor grupări anarhiste, 

situaţia unor comunităţi de cetăţeni străini, infracţionalitatea din unele 

localităţi - 4 cereri 

 date despre eventuala implicare a Serviciului în campania electorală, 

căutarea unor persoane dispărute, modalitatea de evaluare a unor bunuri 

material - 7 cereri 

 informaţii referitoare la documentele necesare în vederea obţinerii 

autorizaţiei pentru fotografierea de la altitudine, valoarea taxei percepute 

la eliberarea autorizaţiilor de construire sau înfiinţare a firmelor de pază  - 

4 cereri 

 punctul de vedere al Serviciului cu privire la unele acte normative, 

declasificarea unor documente şi a unor cazuri de nerespectare a legii  - 5 

cereri 

 modul în care se pot realiza interviuri cu persoane din conducerea 

Serviciului sau a unităţilor teritoriale precum şi vizitarea unor unităţi  - 7 

cereri 

 

3. Numărul de solicitări rezolvate favorabil şi parţial favorabil: 30  

4. Numărul de solicitări care au primit răspuns nefavorabil (informaţii exceptate  

de la accesul liber al cetăţenilor): 26  

5. Numărul de solicitări adresate:  

 pe suport de hârtie: 53 

 pe suport electronic: 3 

 

6. Numărul de solicitări adresate de persoane fizice: 27  

7. Numărul de solicitări adresate de persoane juridice: 29  

8. Numărul de reclamaţii administrative: 1  

9. Numărul de plângeri în instanţă: 0  

10. Sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes 

public: 0 


