
Cursul 5

Poşta electronică

Prin poşta electronică (e-mail) puteţi trimite mesaje oricărei persoane care are o adresă de poştă 
electronică, cu condiţia să cunoaşteţi această adresă şi, deasemenea, puteţi trimite mesaje de oriunde 
din lume.  O adresă  de  e-mail  are  structura:  numeutilizator@domeniu,  unde “numeutilizator” este 
numele de conectare al utilizatorului (login name), iar “domeniu” specifică serverul pe care există 
contul  (obligatoriu  unic!)  “numeutilizator”.  Spre  exemplu,  semnatarul  acestor  rânduri  are  contul 
mcrasm@uaic.ro unde “mcrasm” a fost ales de către subsemnat, iar “uaic.ro” semnifică Universitatea 
“Al.I. Cuza” din România prin intermediul iniţialelor.

Regulide etică în corespondenţă electronică:

- nu  scrieţi  niciodată  lucruri  pe  care  le-aţi  regreta  dacă  devin  publice.  De  acea  se  recomandă 

recitirea mesajelor înainte de transmitere deoarece un mesaj transmis nu mai poate fi oprit! Astfel 
vă asiguraţi că nu veţi regreta mai târziu nimic din ce aţi scris.

- dacă trimiteţi un mesaj pe o listă de discuţii, pentru un grup de ştiri sau într-o sesiune pe chat, nu 

uitaţi că nu ştiţi toate persoanele care citesc mesajul trimis. De aceea luaţi în considerare posibile 
diferenţe de areal cultural, religioase, de sex, etc.

- dacă trimiteţi un mesaj pe o listă de discuţii, respectaţi subiectul comun al listei. Mai general, 

mesajele să fie concise, la obiect, deoarece o mare parte a utilizatorilor plătesc pentru accesul 
Internet. Deci nu trimiteţi mesaje sau fişiere foarte lungi fără acceptul destinatarului.

- evitaţi mesajele ofensatoare sau interpretabile ca ofensatoare

- în  redactarea  mesajelor  ţineţi  cont  că  nu  ştiţi  programul  folosit  de  destinatar  pentru  poşta 

electronică şi deci nu ştiţi cum va arăta mesajul pe ecranul lui. Pentru uşurinţa citirii este indicat 
ca liniile mesajului să nu conţină mai mult de 60 de caractere

- pentru accentuarea deosebită a unei idei puteţi  folosi majuscule, dar nu exageraţi cu folosirea 

majusculelor deoarece nu urlaţi tot timpul la interlocutor!

- atenţie  la  tonul  folosit!  ceea  ce  într-o  discuţie  uzuală  poate  fi  normal  sau  firesc  ar  putea  fi 

considerat agresiv sau nepoliticos într-un mesaj! pentru nuanţarea limbajului relativ la starea de 
spirit se pot folosi unele simboluri speciale:

:-) sunt vesel, glumesc
;-) am un ton poznaş
:-o sunt surprins
:-D râd cu gura până la urechi
:-( sunt trist, nemulţumit.
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