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Ce este poșta electronică? 
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• Serviciul de poștă electronică (e-mail) este unul dintre cele mai vechi și 

utilizate servicii oferite în rețeaua Internet. 

• Permite transferul de mesaje electronice (e-mail-uri) între diverși utilizatori 

care dețin un cont, o adresă de e-mail, indiferent de localizarea geografică a 

acestora, țintr-un timp extrem de scurt (câteva secunde) 

• Poșta electronică este o variantă de a trimite o scrisoare unui destinata, nu în 

formă fizică (scrisă pe hârtie, pusă în plic cu timbru și dusă la poștă) ci în 

formă electronică, cu ajutorul unui dispozitiv electronic: pc (laptop/desktop), 

tabletă sau telefon inteligent 

Poșta electronică = reprezintă totalitatea sistemelor software și hardware 

implicate în corespondența de mesaje text, imagini, sunete, videoclipuri și fișiere 

prin intermediul internetului  



Ce este poșta electronică? 
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• Un mesaj electronic poate conține text și diverse fișiere atașate (atașamente) 

cu condiția ca acestea să nu depășească anumite dimensiuni. 

• Doar fișierele executabile nu pot fi atașate la un mesaj, deoarece există 

pericolul transmiterii de viruși informatici!!! 

• Pentru a transmite un mesaj electronic este nevoie de adresa de e-mail a 

destinatarului. 



Avantajele poștei electronice 
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• Avantajele poștei electronice față de poșta clasică 

– Pretul mult mai mic (singurele costuri – accesul la internet) 

– Viteza mult mai mare (ajunge în câteva secunde față de cea clasică care 

este livrată între 1-7zile) 

– Comoditatea (nu mai este necesar să ne deplasăm la poștă, trebuie doar să 

scriem mesajul în format electronic și să apăsăm butonul “Trimite”) 

 

 

 

 



Dezavantajele poștei electronice 
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Dezavantajele poștei electronice 

– Transmiterea de viruși informatici 

– Primirea de mesaje nedorite (spam) 

– Pericolul furtului de date personale prin tehnica phishing 



Diferențe între modalitățile de accesare a e-mailului  
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Diferențe (avantaje / dezavantaje) : 

1. dacă folosim un program dedicat, client de e-mail 

– Toate e-mailurile sunt descărcate de pe serverul de e-mail direct pe 

calculatorul personal și sunt disponibile oricând, chiar și fără internet 

– Suntem “legați” de dispozitivul pe care avem instalat clientul de mail 

– Spațiul de stocare pe care îl avem la dispoziție (mărimea memoriei  

dispozitivului nostru) 

2. dacă folosim modalitatea de accesare a căsuței de e-mail prin intermediul 

browserelor de internet 

– Necesitatea unei conexiuni la internet 

– Nu suntem legați de un anume dispozitiv, dar trebuie să ne amintim servrul de 

e-mail, nume utilizato și parola pentru accesul al contul de e-mail 

– Spațiul de stocare a e-mailurile este predefinit de fiecare furnizor de servicii 

 

 



Utilizarea poștei electronice 
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• Pentru a utiliza poșta electronică avem nevoie de 

– Legătură la internet 

– Un dispozitiv electronic (calculator, tabletă sau telefon inteligent) 

– Un cont de e-mail (la un furnizor de astfel de servicii) 

– Un program de navigare pe internet (browser) sau un program special 

de poștă electronică 

 

• Programele dedicate pentru poștă electronică sunt numite și “client de e-mail” 

• Exemple: Windows mail, Outlook, Mozilla Thunderbird, IncrediMail, 

Pegasus Mail, eM Client, BlueMail, Edison Mail, Airmail, etc. 



Clienți de email 

  

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

 



Structura unei adrese de e-mail  
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Crearea unui cont de e-mail presupune alegere adresei de email care se 
va atașa numelui site-ului prin caracterul @ (ex: popescu@gmail.com) 
 
 
 
 
nume-utilizator este o combinație de litere și cifre alese de utilizator în 
momentul creării contului de e-mail. 
 
server-mail identifică furnizorul de servicii de e-mail și este compus dintr-
un nume și un domeniu, separate prin punct 
 
Numele de utilizator și denumirea serverului de e-mail sunt separate 
(obligatoriu) prin caracterul @ 
 
Exemplu de adresa:  popescu02@gmail.com 
 

Nume utilizator =popescu02 
Nume server = gmail 

Domeniu server = com 

mailto:popescu@gmail.com


Structura unei adrese de e-mail  
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Platforme gratuite pentru servicii de e-mail 
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• Se pot realiza gratis sau contra cost pe diverse platforme / portaluri web care 

oferă servicii de e-mail. 

• Cele mai cunoscute platforme gratuite sunt 

– Google (https://mail.google.com) 

– Yahoo (https://mail.yahoo.com) 

– Hotmail (https://login.live.com) 

– AOL 

– GMX 

– Zoho 

– Lycos 



Platforme gratuite pentru servicii de e-mail 
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Structura unui mesaj 
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• Un email este alcătuit din doua părți:  

1. antetul (header)  

o Expeditor (from) - adresa de email al expeditorului  

o Destinatar (to) - adresa destinatarului;  

o  Subiectul (Subject) - un text scurt ce va descrie conținutul mail-ului;  

o  Data (Date) - data și ora când s-a efectuat trimiterea mail-ului.  

 Se pot defini mai mulți destinatari folosind secțiunile:  

o  Copie la indigo (Carbon Copy, CC) - toate adresele specificate vor primi 

email respectiv, destinatarul putând vedea inclusiv celelalte adrese cărora li s-

a trimis e-mailul ;  

o  Copie la indigo oarbă (Blind Carbon Copy, BCC) - destinatarii vor primi 

e-mailul dar nu pot vedea dacă acesta a fost trimis și altor adrese de mail 

 

2. conținutul mail-ului (body) 



Structura unui mesaj 

  

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

 



Structura unui mesaj 
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Modul de transmitere a unui e-mesaj 
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• Figura de mai jos prezinta drumul facut de un e-mail de la expediere si pana la 

destinatie 

 

 

 

 

 

 

• Aplicatia utilizator este un program client pentru posta electronica. Cele mai 

raspandite sunt: Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Kmail(unix) 

• Server mail - pentru simplitate, poate fi considerat un program ce ruleaza pe 

server. Cele mai raspandite sunt: Sendmail, q-mail, Microsoft exchange. 

• Comunicarea intre aplicatia utilizator si serverul mail la expedierea mesajelor se 

realizeaza cu ajutorul protocolului SMTP 

 



Modul de transmitere a unui e-mesaj 
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 POP3 si IMAP sunt doua protocoale diferite ce permit aplicatiilor de genul 
Mozilla Thunderbird sau Microsoft Outlook accesarea casutei postale de 
pe server. 
 
Daca utilizati protocolul IMAP toate mesajele dvs. sunt stocate pe server. 
Aceasta metoda are avantajul de a nu ocupa spatiu pe calculatorul client 
si da rezultate bune pe conexiuni lente deoarece initial se descarca 
doar header-ele mesajelor. Continutul si atasamentele mesajului sunt 
descarcate numai daca este nevoie. 
 
Daca utilizati protocolul POP3  
mesajele sunt descărcate de pe  
server pe hard-disk-ul local,  
toate deodata, in momentul in  
care doriti citirea mesajelor.  
 



Modul de transmitere a unui e-mesaj 

  

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

 



Crearea unui cont pe platforma gratuită: GMAIL 
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Crearea unui cont pe platforma gratuită: GMAIL 
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Crearea unui cont pe platforma gratuită: GMAIL 
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Concluzii 
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Aplicații 
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Aplicații 
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1.Cauta pe internet “antivirus fals”. 
 
Despre ce este vorba? Cum actioneaza un astfel de program? 
 
Trimiteti  raspunsurile intr-un mesaj electronic la  
 
 destinatar: tic@diferite.ro 
 
cu subiectul: Clasa VI – nume prenume – antivirus fals 
 

mailto:tic@diferite.ro


Aplicații 
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MS Outlook și Gmail. Elemente de intefață 
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Gmail imparte automat mesajele pe categorii: Principale, Retele 
sociale, Oferte, Actualizari, Forumuri 
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 Gmail. Elemente de intefață 
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Gmail. Elemente de intefață 
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Outlook. Elemente de intefață 



Operații cu mesaje de poștă electronică (e-mail) 
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• Scrierea unui mesaj 

– Se utilizeza butonul Compose (Scrie) din panoul lateral  

– In campul To se scrie adresa de e-mail a destinatarului, 

– In campul Subject (Subiect) se trece subiectul mesajului. 

• Selectarea unui mesaj 

– se face cu ajutorul butonului de selectie existent in stanga sa 

• Deschiderea unui mesaj 

– se face cu click pe mesajul dorit 

• Compunerea unui raspuns la mesaj 

– Dupa ce deschidem un mesaj, accesam optiunea  

Reply(Raspuns) din meniul din partea dreapta 

• Redirectionarea unui mesaj 

– Trimiterea mesajului la alta adresa de e-mail si se  

foloseste optiunea Forward (Redirectioneaza), din acelasi meniu 



Operații cu mesaje de poștă electronică (e-mail) 

  

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

• Marcarea unui mesaj ca citit/ necitit 

– Un mesaj necitit apare in lista de mesaje scos in evidenta, ingrosat 

– Pentru a marca un mesaj ca necitit se utilizeaza  

optiunea  Mark as unread (Marcheaza ca necitit) 

• Arhivarea unui mesaj 

• Stergerea unui mesaj 

• Mutarea unui mesaj intr-un dosar 



Operații cu mesaje de poștă electronică (e-mail) 
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• Crearea unui dosar/director pentru gestionarea mesajelor 

– Etichete (labels) = dosare pentru gestionarea mesajelor       

    (exista o serie de dosare predefinite) 

– Meniu de gestionare dosare: Move to (Muta in)        

 -> Manage labels (Administreaza etichete) 

– Sau in panoul din stanga in partea de jos: Manage labels 

• Mutarea unui mesaj intr-un dosar 

– Din meniu Move to (Muta in) dosarul dorit 

– Langa acest meniu exista butonul Labels(Etichete) care      

 permite etichetarea unui mesaj 

– Etichetare mesaj = pastrarea mesajului in locatia initiala,    dar si 

plasarea ui in dosarul al carui nume a fost etichetat      

 (fizic exista un singur mesaj) 

– Prin stergerea unei etichete 

nu se sterg si mesajele asociate!                                                       



Operații cu mesaje de poștă electronică (e-mail) 
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• Adaugarea, stergerea, modificarea datelor unui utilizator din agenda 

– La deschiderea unui mesaj de la un expediitor nou,  

apare in meniul asociat optiunea  

Add… to contact list (Adauga in agenda) 

– Pentru a adauga in agenda datele de contact  

ale altor persoane de la care nu exista mesaje 

 se poate utiliza optiunea Contacts (Agenda)  

din meniul Gmail (dreapta sus) 

 



Operații cu mesaje de poștă electronică (e-mail) 
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• Liste de utilizatori 

– Adresele pot fi grupate in liste de utilizatori, utilizate atunci cand dorim 

sa trimitem mesaje unui grup de persoane si nu dorim sa introducem 

adresele  lor de fiecare data 

– Create label (Creaza o eticheta) din agenda Google, apoi adaugam 

utilizatori in ea (deschidem un contact si modificam / adaugam  eticheta) 

– Atunci cand scriem un mesaj, in campul TO 

introducem denumirea listei si automat vor aparea 

toate adresele de email din acea lista 



Operații cu mesaje de poștă electronică (e-mail) 
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• Creare de filtre 

– din bara Search (cautare), click sageata jos 

– sau Settings – Filters and Blocked Addresses –  

     Create a new filter 



Reguli de comunicare online 
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• Ce trebuie sa respecti atunci cand trimiti un e-mail? 

• Respectarea normelor de conduita recomandate utilizatorilor de internet 

=> “neticheta” 

• Reguli specifice comunicarii pe e-mail: 

– Nu trimite mesaje fara subiect! Nu scrie continutul mesajului in subiect! 

Completeaza campul subiect al e-mailului cu rezumatul in cateva cuvinte al 

continutului e-mailului. Subiectul trebuie sa fie clar si concis! 

– Incepe e-mailul cu o formula de adresare (“Draga mama”, “Salut Vlad”, “Stimate 

domn Popescu”); cu un salut. Incheie mesajul cu un salut de ramas bun si semnatura. 

– Nu scrie mesaje lungi! Evita mesajele agresive! 

– Nu utiliza doar  majuscule in scrierea mesajelor (e ca si cum ai tipa la o persoana)  

– Un mesaj nu trebuie sa contina greseli gramaticale.Imparte textul in paragrafe scurte 

– Trimite mesajul la adresa potrivita (verifica destinatarul inainte sa trimiti mesajul) 

– Nu atasa la mesaj fisiere de dimensiuni mari si nu atasa fisiere executabile 

– Nu deschide mesaje de la necunoscuti! Nu descarca fisiere atasate la mesaje daca 

nu esti sigur de continut! 

 

 



Reguli de comunicare online 
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• Reguli specifice comunicarii pe e-mail: 

– Nu folosi prescurtari, nu este elegant! 

– E-mailul, ca orice scrisoare, are inceput, cuprins si incheiere. 

– Denumeste atasamentele cu nume sugestive, astfel incat destinatarul sa stie ce contin 

– Nu folosi texte de culori multiple sau in combinatie cu fundalul, deranjeaza vederea 

– Daca apari la Cc inseamna ca trebuie doar sa citesti mesajul, nu sa raspunzi la el. 
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