
 

  
 

    
 
 

Relaţiile Serviciului Român de Informaţii 
cu cetăţenii în anul 2015 

 
În anul 2015, Serviciul Român de Informaţii a primit 24.951 petiţii, din care   

15.965 de la persoane fizice şi 8.986 de la persoane juridice şi instituţii publice. Dintre 
acestea, 15.174 au fost soluţionate favorabil, 1.911 au primit răspunsuri nefavorabile,  
4.945 au fost îndrumate spre rezolvare altor instituţii, iar 1.964 au fost clasate conform art. 
10 alin (2) din O.G. nr. 27/2002. 

În aceeaşi perioadă, conducerea S.R.I., şefii unor unităţi centrale şi teritoriale, 
precum şi cadre anume desemnate au acordat 6.808 audienţe. 

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public au 
fost adresate S.R.I. 72 solicitări. 

Din totalul acestora, 46 au primit răspuns favorabil, iar 22 nefavorabil (informaţii 
exceptate de la liberul acces al cetăţenilor), iar 4 cereri au fost clasate. 

La adresa publică de poştă electronică relatii@sri.ro au fost primite 2.046 
mesaje, având ca obiect: 

- condiţiile şi oportunităţile de încadrare în structurile Serviciului Român de 
Informaţii, oferte de colaborare, oferte de sprijinire a activităţii instituţiei, cereri 
de reîncadrare/ transfer al unor foste cadre; 

- efectuarea unor stagii de practică; 
- cursurile organizate de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; 
- eliberarea unor documente necesare recalculării pensiei; 
- obţinerea unor audienţe la conducerea Serviciului Român de Informaţii; 
- reclamaţii la adresa unor cadre ale Serviciului Român de Informaţii; 
- semnalarea unor aspecte de interes pentru Serviciul Român de Informaţii;  
- invitaţii adresate conducerii Serviciului Român de Informaţii; 
- reclame comerciale şi oferte de produse şi servicii;  
- scrisori de mulţumire pentru răspunsurile primite, felicitări; 
- date de contact ale unor instituţii, sprijin pentru recuperarea unor bunuri, sprijin 

pentru reîntregirea familiei, ajutor umanitar etc.  
 
Serviciul Român de Informaţii îşi exprimă aprecierea cu privire la interesul 

cetăţenilor faţă de activitatea derulată de instituţie pentru asigurarea securităţii naţionale şi 
faţă de posibilitatea unei cariere în Serviciu şi îşi menţine disponibilitatea de a răspunde 
solicitărilor transmise pe adresele publice puse la dispoziţie.  
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