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CE ESTE UN GRUP GOOGLE ? 

GRUPURILE GOOGLE , create şi gestionate cu ajutorul serviciului Google Groupes, 
permit comunicarea şi colaborarea efectivă între membrii lor.  

În ce scop se poate utiliza un grup GOOGLE ? 

• pentru organizarea de reuniuni, conferinţe sau evenimente sociale pentru membrii 
săi ; 

• pentru colaborarea cu alte persoane în cadrul unor proiecte comune ; 
• pentru stocarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor săi a unor documente de 

diferite tipuri ; 
• pentru comunicarea cu ale persoane având aceleaşi pasiuni sau aceleaşi centre de 

interese;  
• pentru aprofundarea cunoştinţelor dintr-un anumit domeniu. 

ACTIVIT ĂŢI PENTRU CARE NU ESTE NEVOIE DE UN CONT GOOGLE 

• Consultarea mesajelor grupurilor publice  
• Căutarea grupurilor, membrilor sau autorilor 
• Trimiterea de mesaje către grupuri cu acces liber sau în care sunteţi deja înscrişi 
• Participarea la un grup Google prin e-mail 

ACTIVIT ĂŢI PENTRU CARE ESTE NECESARĂ DESCHIDEREA UNUI CONT 
GOOGLE :   

• Crearea şi gestionarea propriului dumneavoastră grup Google 
• Trimiterea de mesaje prin intermediul interfeţei Web Google 
• Crearea paginilor şi transferarea fişierelor 
• Abonarea la un grup de discuţii Usenet şi primirea de mesaje electronice, via e-

mail  
• Participarea la un grup Google prin intermediul interfeţei Web Google  
• Modificarea tipului de abonare  
• Consultarea on-line a mesajelor care provin de la grupurile cu acces restrâns.  
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CREAREA UNUI CONT GOOGLE : 

 

Pentru a crea un cont Google, accesaţi pagina de primire « CONTURI GOOGLE »  
(GOOGLE ACCOUNTS) : accesaţi http://www.google.ro/ şi alegeţi « GRUPURI ».  

 

Alegeţi « INREGISTRAŢI-VĂ », apoi « CREAŢI UN CONT ACUM »  şi completaţi 
formularul de înscriere.  
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Introduceţi adresa dumneavoastră e-mail curentă şi alegeţi o parolă. Parola trebuie să fie 
o combinaţie de litere şi/sau cifre de cel puţin 8 caractere. Caractere 

După validarea înscrierii, veţi primi un e-mail de confirmare.Faceţi clic pe linkul de 
verificare pentru a termina procedura de confirmare. 

 

 

CUM REGĂSIŢI UN GRUP ŞI CUM DEVENIŢI MEMBRU AL 
GRUPULUI  
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În fereastra de căutare, scrieţi numele grupului. Dacă nu ştiţi numele grupului, alegeţi 
zona « CAUTĂ UN GRUP » şi DOMENIUL CARE V Ă INTERESEAZĂ. Pentru a vă 
alătura grupului aveţi mai multe opţiuni : 

• Conectaţi-vă şi aplicaţi pentru abonare 
• Contactaţi proprietarul 
• Alăturaţi-vă grupului 

 

Exemplu : Dacă doriţi să vă alătura ţi grupului alba2009 :  

• Scrieţi în fereastra de căutare a grupurilor Google numele grupului : alba2009. 
• Alegeţi « ALATURATI-VA ACESTUI GRUP ».  
• Conectaţi-vă la contul dumneavoastră Google. 
 

 
După ce aţi devenit membru al grupului, puteţi seta : modul în care sunteţi invitaţi, 
parola, tipul de abonament şi puteţi alege pseudonimul sub care vor apărea mesajele  
dumneavoastră. Alegeţi « EDITEAZĂ CALITATEA MEA DE MEMBRU ». 
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Pentru a seta parola şi tipul de abonament, alegeţi « CONTUL MEU », apoi 
« GRUPURI » şi « ADMINISTRATI-MI CALITATEA DE MEMBRU ».  
 

 
 
 
 

CUM PUTEŢI CONSULTA LISTA MEMBRILOR 
GRUPULUI ? 

Mergeţi la pagina de primire a grupului şi clicaţi pe «MEMBRII». Puteţi sorta lista 
membrilor după data aderării , statut sau  poreclă. 
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CE ESTE ŞI CUM SE CREAZĂ O PAGINĂ ? 

Paginile permit membrilor grupului Google să colaboreze, furnizându-şi texte, imagini, 
linkuri spre site-uri/documente utile.  

Pentru a crea o pagină :  

1. Mergeţi la pagina de primire « ACASĂ » şi daţi clic pe rubrica « PAGINI ».   
2. Clicaţi « + ADĂUGAŢI O PAGINĂ NOUĂ ».  
3. Prima zonă este destinată titlului paginii. Cea de a doua este rezervată 

conţinutului propriu-zis. Puteţi alege tipul şi talia caracterelor, culoarea fontului, 
puteţi utiliza diferite tipuri de marcatori sau puteţi evidenţia anumite cuvinte.  
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4. După ce aţi terminat redactarea textului, clicaţi pe « SALVAŢI ŞI 
PUBLICA ŢI ». Puteţi trimite un mesaj membrilor grupului pentru a le anunţa 
crearea acestei pagini.  

CUM PUTEŢI ADĂUGA UN LINK PE PAGINA 
DUMNEAVOASTR Ă? 

Clicaţi pe butonul « LINK » În fereastra care se deschide, introduceţi « TEXTUL DE 
AFIŞAT», apoi alegeţi una dintre cele 4 opţiuni:   

• Paginile dumneavoastră : vor fi afişate toate paginile disponibile din grupul 
dumneavoastră. Selecţionaţi pagina care vă interesează şi clicaţi pe « OK ».  

 

• Fişierele dumneavoastră : se vor afişa toate fişierele transferate spre grupul 
dumneavoastră. Selecţionaţi fi şierul care vă interesează şi clicaţi pe « OK ».  

• Adresă de WEB : intoduceţi adresa URL a site-ului şi verifiaţi funcţionalitatea ei 
clicând pe « TESTAŢI ACEST LINK » .  Dacă rezultatul vă mulţumeşte, clicaţi 
pe « OK ».  
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• Adresa e-mail : introduceţi adresa electronică.  
CUM PUTEŢI ADĂUGA O IMAGINE PE PAGINA 
DUMNEAVOASTR Ă? 

Pentru a adăuga o imagine  DIN CALCULATORUL DUMNEAVOASTR Ă : 

1. Faceţi clic pe « EDITAŢI ACEASTĂ PAGINĂ » apoi pe icoana 
corespunzătoare imaginii (« IMAGINE »).  

2. Fereastra care se afişează vă propune două opţiuni : IMAGINE ÎNC ĂRCATĂ  
sau ADRESA DE WEB (URL).  

3. Prima opţiune vă permite fie să alegeţi una dintre imaginile deja transferate în 
grupul dumneavoastră, fie o imagine nouă din calculatorul dumneavoastră, cu 
respectarea drepturilor de publicare ale respectivei imagini. Clicaţi pe 
« RĂSFOIEŞTE», apoi « DESCHIDE » şi validaţi prin « ADAUGAŢI O 
IMAGINE ».  

Cea de a doua opţiune, « ADRESA DE WEB », vă permite să introduceţi adresa unui 
site care conţine imaginea pe care doriţi să o inseraţi pe pagina dumneavoastră. Pentru a 
finaliza acţiuna, clicaţi pe « ADAUGAŢI O IMAGINE ».  
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CUM PUTEŢI TRANSFERA UN FI ŞIER ÎN GRUPUL 
DUMNEAVOASTR Ă? 

Pentru a transfera un fişier, clicaţi pe « FIŞIERE », apoi pe « RĂSFOIEŞTE ». Selectaţi 
fişierul, clicaţi pe « DESCHIDE » şi apoi pe « AM TERMINAT ÎNC ĂRCAREA 
FIŞIERELOR » .  
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GESTIONAREA DISCUŢILOR  

În cadrul grupului Google,  puteţi deschide o discuţie nouă, puteţi răspunde cuiva sau 
comenta o pagină. 
 
Pentru a deschide o discuţie nouă sau pentru a citi/completa discuţiile deja lansate, 
faceţi clic pe « DISCUŢII »,  apoi alegeţi « POSTARE NOUĂ ».  
Dacă doriţi să participaţi la una dintre discuţiile deja lansate, clicaţi pe numele ei, apoi pe 
« RĂSPUNDEŢI/RĂSPUNDEŢI AUTORULUI».   
 

 
Rubrica  « MAI MULTE OP ŢIUNI » vă permite să imprimaţi textul, să vedeţi 
originalul, să raportaţi un abuz, precum şi să găsiţi toate mesajele aceluiaşi autor.  
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COMENTAREA PAGINILOR   
 
Toate paginile pot fi comentate de către membrii grupului.  
 
În partea inferioară a paginii există zona « DISCUŢII DESPRE ACEASTĂ 
PAGINĂ ». Dacă nu există încă nici un comentariu, fiţi dumneavoastră primul 
comentator. Introduceţi textul şi faceţi clic pe « POSTARE ».  
 

 
 
Dacă există deja comentarii, clicaţi pe « RĂSPUNDE » pentru a vă exprima opiniile.  
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Răspunsul dumneavoastră poate fi adresat direct autorului (alegeţi « RĂSPUNDE 
AUTORULUI » sau întregului grup (alegeţi « RĂSPUNDEŢI »). 

CUM PROCEDAŢI PENTRU A-I TRIMITE 
COMENTARIUL DOAR AUTORULUI ŞI NU ÎNTREGULUI 
GRUP ?  

Clicaţi pe linkul « RĂSPUNDEŢI AUTORULUI »,  introduceţi comentariul şi clicaţi pe 
« TRIMITE ŢI ».   

 

CUM PROCEDAŢI PENTRU A TRIMITE UN MESAJ  
ÎNTREGULUI GRUP ?  
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Pentru a trimite mesajul dumneavoastră întregului grup, clicaţi pe « DISCUŢII », apoi pe 
« POSTARE NOUĂ ». Introduceţi textul şi clicaţi pe « POSTARE MESAJ ». 

 

Fiecare membru al grupului va primi mesajul şi va putea, dacă doreşte, să răspundă 
urmând linkul specificat în mesaj. Dacă setarea grupului s-a făcut în aşa fel încât 
mesajele să fie moderate, textul dumneavoastră va ajunge la destinaţie dar după 
validarea lui de către moderatori. 

 

Pentru a trimite un mesaj prin e-mail, expediaţi mesajul la adresa electronică a grupului 
vostru (înscrisă în partea inferioară a paginii de primire a grupului). 
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GHIDUL ESTE REALIZAT PE BAZA INFORMA ŢIILOR DISPONIBILE ÎN 
RUBRICA «AJUTOR» A GRUPURILOR GOOGLE:  

http://groups.google.ro/support/?hl=fr 

CONCEPŢIA PREZENT ĂRII POWERPOINT, TRADUCEREA TEXTULUI DIN 
LIMBA FRANCEZ Ă ŞI EXEMPLELE NE APAR ŢIN. GEORGETA BĂDĂU 

 
 


