Dan Ţeca
From:
Sent:
To:
Subject:

m10ag@googlegroups.com on behalf of Cristian DRIGA
12 februarie 2015 13:28
m10ag@googlegroups.com
Re: [M10AG] Verificarea cererilor de înscriere

Buna ziua,
1. Nu este permisa trimiterea pe email in afara emailurilor oficiale ale organizatiei a intregii baze de date a
asociatiei, datorita senzitivitatii informatiilor personale continute. Pe cale de consecinta, datele respective se
proceseaza la sediu si in filiale, de catre persoanele desemnate, "on a need to know basis".
2. Fiind pe moment mai obisnuiti cu Google Groups si pana la definitivarea setului de permisiuni pentru a delimita
utilizatorii din forum de membrii comisiei - Am creat pentru Comisia de Integritate si Arbitraj la nivel
national grupul Google M10CIA - pentru a se putea tine legatura si coopera prin email si prin interfata web (in
stil forum), avand in acelasi timp notificari despre noile mesaje indiferent de subiect.
NOTA PRIVIND ADRESA DE SESIZARI A COMISIEI DE INTEGRITATE:
Pentru cei care doresc sa scrie/sesizeze direct comisia la nivel national - pot trimite email pe adresa
m10cia@googlegroups.com - astfel incat toti membrii comisiei sa primeasca mesajul si acesta sa se si arhiveze in
grupul de discutii.

Cu stima,
Cristian Driga

2015-02-12 11:57 GMT+02:00 Dan Ţeca <[[[[[[@xxx.com>:
În urmă cu o oră şi ceva am primit de la Mihai Poliţeanu (membru CIA) următorul SMS:
"La ora 12, la GDS, ptr a începe munca de verificare a cererilor de adeziune."
Vreau mai întâi să precizez că CIA nu are în momentul de faţă un preşedinte, aşa încât toţi cei 5 membri avem un
statut egal.
Dragi colegi, Mihai, unii dintre noi mai avem şi servici şi familie!
Aşa încât, pentru a ne putea desfăşura eficient activitatea şi a ne putea duce cât mai repede treaba la bun sfârşit,
solicit în mod oficial departamentul IT următoarele:
1. să ne trimită fiecăruia dintre membri CIA întreaga baza de date completă şi actualizată cu cei care au completat
formularele online din toată ţara + Diaspora.
2. să ne facă o "cameră" pe forum, rezervată exclusiv activităţii CIA.
3. să creeze o adresă de email dedicată CIA la care toţi cei 5 membri CIA să aibă acces
Cu cât mai repede ni se vor pune la dispoziţie aceste minime condiţii, indispensabile desfăşurării activităţii CIA, cu
atât vom putea şi noi termina mai repede "munca de verificare".

Mulţumesc,
Dan Ţeca - membru CIA
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