
 
 
 

Relaţionarea Serviciului Român de Informaţii 
cu cetăţenii în anul 2020 

 
În anul 2020, Serviciul Român de Informaţii a primit 3.515 petiţii, transmise de 

persoane fizice şi persoane juridice.  
Dintre acestea, 2.352 au fost soluţionate favorabil, 463 au primit răspunsuri 

nefavorabile, 58 au fost îndrumate spre rezolvare altor instituţii, 271 au fost mesaje de 
informare, iar 371 au fost clasate conform art. 10 alin (2) din O.G. nr. 27/2002. 

 
În aceeaşi perioadă, conducerea SRI, şefii unor unităţi centrale şi teritoriale sau cadre 

anume desemnate au acordat 724 audienţe. 
 

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, au 
fost adresate SRI 59 solicitări. Din totalul acestora, 30 au primit răspuns favorabil, iar 27 
nefavorabil, deoarece vizau informaţii exceptate de la liberul acces al cetăţenilor. Două 
astfel de cereri au fost clasate fără răspuns. 

 
Petiţiile adresate Serviciului Român de Informaţii au vizat, in principal, aspecte 

referitoare la: 
 cursurile organizate de Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; 
 eliberarea unor documente de personal; 
 obţinerea de audienţe la conducerea Serviciului Român de Informaţii; 
 reclamaţii la adresa unor cadre ale Serviciului Român de Informaţii; 
 semnalarea unor aspecte considerate de interes, de către cetăţeni, pentru 

Serviciul Român de Informaţii.  
 
Serviciul Român de Informaţii manifestă deschidere cu privire la interesul legitim al 

cetăţenilor faţă de activitatea derulată de instituţie pentru asigurarea securităţii naţionale. De 
asemenea, suntem onoraţi de numărul celor care s-au arătat interesaţi de posibilitatea unei 
cariere în Serviciu. Ne menţinem disponibilitatea de a răspunde solicitărilor transmise pe 
adresele publice puse la dispoziţie.  
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