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REGULAMENTUL GRUPULUI DE DISCUŢII 
„strategie_sighisoara_2008_2013@yahoogroups.com” 

 
Acest grup de discuţii este iniţiativa firmei de consultanţă Agenda Setting pentru a putea facilita şi continua 
comunicarea cu actorii locali interesaţi de elaborarea strategiei de dezvoltare a municipiului Sighişoara. 
Grupul de discuţii va fi activ şi administrat de firma de consultanţă Agenda Setting până la data de 12 
septembrie 2008. 
 
Accesul este deschis tuturor celor interesaţi. Persoanele care nu au fost incluse iniţial pe grup pot solicita 
acest lucru trimitând un e-mail gol la adresa: strategie_sighisoara_2008_2013-
subscribe@yahoogroups.com  
 
Apartenenţa la acest grup de discuţii înseamnă acceptarea regulilor de utilizare şi comunicare ale acesteia. 
(Regulamentul, respectiv recomadările de utilizare se găseşte în fişierele postate pe site-ul grupului)   
 
Grupul de discuţii este moderat de reprezentanţii Agenda Setting. În caz de nerespectare a regulilor incluse 
la rubrica „Regulament” sau nerespectarea repetată a recomandărilor din rubrica „Recomandări”,  
moderatorul îşi rezervă dreptul de a bloca temporar sau definitiv accesul la grup. Membrul în cauză va fi 
imediat înştiinţat despre blocarea accesului, alături de o scurtă motivare.     
 
Regulament: 
• Nu trimiteţi mesaje care nu au legătură cu subiectul discuţiilor (strategia municipiului) 
• Nu folosiţi grupul pentru alte scopuri decât pentru cel pentru care a fost înfiinţat 
• Nu utilizati adresele de e-mail aflate ca urmare a subscrierii la această 

listă în scopuri comerciale 
• Folosiţi o adresă validă de e-mail, la care poate fi transmis un răspuns direct  
• Evitaţi trimiterea de mesaje abuzive, agresive, ostile, respectiv evitaţi repezirea verbală, atacurile la 

persoană şi argumentele repetitive.  
• În momentul în care nu mai doriţi să primiţi mesaje de pe grup, folosiţi adresa prin care puteţi 

părăsi grupul imediat (strategie_sighisoara_2008_2013-unsubscribe@yahoogroups.com)  -  o 
găsiţi şi pe pagina grupului, în mesajul de întâmpinare sau în partea de jos al oricărui mesaj primit 
de pe grupul de discuţii 

Recomandari: 
• Uitati-vă bine la adresa de la care mail-ul a fost trimis ! De multe ori dacă se trimite „reply” la un 

mesaj de pe o listă de discuţii, acesta va merge la toată lista şi nu numai la persoana care l-a trimis 
• Incercaţi să nu trimiteţi mesaje lungi sau foarte mari > 500Kb . Unii dintre membrii listei s-ar putea 

sa aibă viteze mici de transfer al informaţiei . Folosiţi pe cât posibil mesaje scurte şi la obiect. 
• Verificaţi calculatorul folosit de Dvs. pentru transmiterea mesajelor pe grup pentru a evita trimiterea 

de viruşi co-listenilor 
• Atunci când este posibil încercati să folosiţi modul text (şi nu ataşament) pentru a trimite mesaje pe 

listă  
• Nu citaţi din mesajul la care răspundeţi decât ceea ce este necesar pentru identificare  
• NU SCRIEŢI CU MAJUSCULE ! (În limbajul internetului înseamna ridicarea tonului !) 


