
19.08.2019 Gmail - FW: Buna

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=5fd823b91e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar7381016454371046452%7Cmsg-f%3A164228572… 1/2

Andrei Andrei <contactnewsvj@gmail.com>

FW: Buna
1 mesaj

Relatii cu Publicul <relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro> 19 august 2019, 12:08
Către: Comunicare <comunicare@inspectiamuncii.ro>
Cc: "contactnewsvj@gmail.com" <contactnewsvj@gmail.com>

 

 

  CĂTRE INSPECTIA MUNCII

 

S�mate doamne /s�mați domni,

 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea ac�vității de
soluționare a pe�țiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, vă transmitem solicitarea
electronică înregistrată în cadrul ins�tuției noastre cu numărul 26090/RG/19.08.2019. Vă rugăm să dispuneți
verificarea aspectelor semnalate și luarea măsurilor legale ce se impun, cu informarea în termen legal a
petentului.

 

Cu s�mă,

 

 

Serviciul Comunicare, Mass-Media şi Relaţii cu Publicul

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Str. Dem I. Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București, România, 010026

 

Tel.: +40 21 315 85 56 / int.744

Web: www.mmuncii.gov.ro I E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro

 

Follow us on    

 

 

https://www.google.com/maps/search/Str.+Dem+I.+Dobrescu,+nr.2?entry=gmail&source=g
http://www.mmuncii.gov.ro/
mailto:relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro
https://www.facebook.com/Ministerul.Muncii.Romania/?ref=hl
https://twitter.com/MMFPSPV
https://www.youtube.com/channel/UC7Vj9DEdNhlkCl4-4r4VPPQ
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From: News Valea Jiului [mailto:contactnewsvj@gmail.com] 
Sent: 16 August 2019 00:17
To: Rela�i cu Publicul <relatiicupublicul@mmuncii.gov.ro>
Subject: Buna

 

          Subscrisa Redac�a NEWSVJ, prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public si doresc să primesc
următoarele informații de interes public:
https://newsvj.ro/uricani-munca-la-negru-inspectori-itm-nepasatori-video/   
 

--

REDACTIA NEWS VJ

Str. Mihai Viteazu, Nr. 3

Cod postal 332014

Petroşani Hunedoara

TEL:0727111720

         0735591342

             newsvj.ro

 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE, informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest mesaj sunt confidențiale. Acestea sunt destinate
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest mesaj în
mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna mesajul primit, expeditorului.

MMJS-GDPR-Reg-UE-2016-679
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