
 

 

Comunicarea prin Internet 

Expedierea şi primirea de mesaje prin e-mail 

e-mail  sau electronic mail reprezintă mesajul electronic .   
 
Lucrul cu e-mail : Operaţiile pe care le facem cel mai des sunt : 

• rularea programului e-mail 

• trimiterea de mesaje 

• citirea mesajelor sosite 

• răspunsul la mesaje 

• ştergerea mesajelor 

• ieşirea din programul e-mail 
1.   Rularea unui program e-mail 

-se face la fel cu cea a oricărui alt program, prin dublu clic pe o iconiţă sau prin 
selectarea unui nume de program din meniu. 
-programul e-mail va porni şi va afişa conţinutul cutiei de primire (Inbox) sau o 
listă a tuturor cutiilor poştale care sunt în calculator.  
Mai există şi o cutie de plecări-Sent (unde pot fi salvate copiile mesajelor plecate), 
cât şi un „coş de gunoi”-Trash (sau o cutie cu mesaje şterse) 

2.   Expedierea mesajelor 
Toate programele e-mail au o comandă NewMessage (mesaj nou) sau Compose 
e-mail, localizată în meniul unui mesaj.  
Pentru un nou mesaj programul va deschide automat o nouă fereastră. Cele mai 
multe programe e-mail permit salvarea adreselor şi apoi selectarea acestora dintr-o 
agendă  sau o listă de nume în locul tipăririi lor directe. Se tastează adresa ersoanei 
căreia căreia vreţi să-i trimiteţi mesajul. Adresa trebuie să fie de forma : 

Nume_utilizator @ adresa.domeniu 
Unde nume utilizator – identificatorul persoanei(numele cu 
care s-a conectat) 

adresa – identificatorul reţelei sau calculatorului din reţea al persoanei 
respective (adresa poate fi constituită din mai multe domenii– gazda şi 
subdomeniul -   separate prin puncte) 

domeniul - un cod de trei litere care indică dacă adresa este de tip 
-comercial.com 

-nonprofit.org 
-universitar.edu 
-militar.mil 

Trimiterea  mesajelor  unei  persoane  dintr-o  altă  reţea  necesită  
cunoaşterea  identificatorului persoanei respective. După introducerea adresei–apăs 
Tab şi pe linia următoare scriu subiectul mesajului. 



 

 

Acesta va fi primul lucru pe care îl va vedea destinatarul mesajului (sau dau clik 
direct în zona de scris). Pentru a trimite copii ale mesajului altui destinatar–apăs 
Tab şi scriu adresa în linia Cc. Cu Tab ajung în zona de scriere a mesajului. 

 

3.   Citirea mesajelor 
· Pentru a vizualiza conţinutul unui mesaj dau dublu 

clik pe el. 
· Pentru a vedea un mesaj lung pot folosi bara de 

derulare. 
· După ce am citi mesajul – îl putem închide 
· sau putem răspunde 

4.   Răspunsul la mesaje 

În apropierea comenzii NewMessage se află comanda Replay. Pentru a răspunde 
la un mesaj- selectez mesajul în Inbox sau îl deschid şi selectez Replay. 
Programul va lansa un nou mesaj adresat automat expeditorului mesajului. Apoi se 
apasă Send doar dacă este deschisă legătura cu Internet-ul. 

5.   Ştergerea mesajelor 

A   se selectează mesajul şi se apasă Delete (sau clik pe butonul Delete sau 
Trash). 

6.   Părăsirea programului e-mail 

File-Exit sau File–Quit sau X din fereastra Windows. 
Trucuri pentru expedierea mesajelor : 

· Dacă cineva vă trimite un mesaj şi doriţi să trimiteţi o 
copie a acestuia altui utilizator apăsăm - FORWARD 

· Pentru a expedia la mai mulţi utilizatori : se scriu 
adresele în linia TO separate prin virgulă sau în linia 
Cc. 

· Dacă cutia este prea plină cu mesaje se deschide o nouă 
cutie. 

· Pot verifica şi ortografia mesajelor e-mail 
· Pot ataşa o semnătură mesajului 
· Dacă doresc să găsesc pe cineva , trimit un mesaj la  : 

postmaster@pipeline.com 
Utilizarea editoarelor de text pentru scrierea mesajelor : 

· scriu mesajul în Word 
· îl salvez ca un fişier text (sau îl selectez, îl copii şi îl 

readuc cu Paste) 
Expedierea fişierelor prin intermediul e-mail: 



 

 

· pot trimite odată cu un mesaj şi fişiere numite anexe(attachements). O anexă 
este orice fişier de date, cu orice formă pe care programul e-mail o poate 
transmite împreună cu mesajul. 
Pentru a adăuga un nume în agenda cu adrese : 

· selectez Tools ⇒AdressBook 
· selectez File ⇒NewEntry ⇒aleg Internet Mail Adress 

⇒ şi clic pe OK 
· scriu numele şi dau Tab 
· scriu adresa e-mail şi clic pe OK. 
Pentru a trimite mesajul unei persoane care este în agendă : 

· încep mesajul obişnuit 
· dau clic pe butonul TO 
· selectez din lista cu adrese numele destinatarului 
· efectuez clic pe TO şi apoi OK.



 

 

 


