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Neticheta sau cum ne comportăm pe internet 



Neticheta este o combinație a cuvintelor net - rețea și etichetă și este definită ca
un set de reguli pentru un comportament online acceptabil. În mod similar, etica
online se concentrează pe utilizarea acceptabilă a resurselor online într-un mediu
social online.

Ambele fraze sunt schimbate frecvent și sunt adesea combinate cu conceptul de
„netizen” care este o contracție a cuvintelor internet și cetățean și se referă atât la o
persoană care folosește internetul pentru a participa la societate, cât și la o
persoană care a acceptat responsabilitatea utilizării internetului în moduri
productive și responsabile din punct de vedere social.



La baza acestui
concept general 
de utilizare
socială
responsabilă a 
internetului sunt 
câțiva piloni de 
bază.

Pentru societate: recunoscând că internetul
este o extensie a societății, o nouă
dimensiune a lumii din jurul nostru, neticheta
presupune:

➢Aplicarea acelorași standarde online ca și
în public. Trebuie respectate și valorile legate
de curtoazie, bunătate, deschidere și tratarea
altora cu același respect pe care dorim să îl
primim.

➢Refuzul de a împuternici abuzul și
hărțuirea în timp ce sunteți online.
Acceptând că legile existente în prezent
pentru a proteja drepturile și demnitatea
cetățenilor se aplică online și că, acolo unde
este necesar, legile sunt actualizate pentru a
reflecta aceste drepturi în mediul extins.

➢Recunoașterea diferențelor culturale.
Chiar și atunci când granițele naționale nu se
mai aplică, respectul și toleranța culturală ar
trebui să rămână.



Pentru companii: a fi un bun “netizen”, 
aplicarea eticii online și utilizarea netichetei
includ:

➢ Respectarea drepturilor de 
confidențialitate pentru angajații offline.

➢ Menținerea transparenței în politicile de 
informare, acționând astfel încât
consumatorii să poată înțelege cu 
ușurință modul în care compania își
folosește informațiile și îi protejează de 
daune. Astfel, companiile pot oferi
utilizatorilor un mijloc clar de proprietate și
autodeterminare cu privire la ceea ce este
și nu este împărtășit despre consumatori, 
întărind relația cu ei. 



• Nu uitați să-i tratați pe ceilalți așa cum vor să fie tratați.

• Prezintă-te și răspunde cu amabilitate celorlalți, folosindu-le numele.

• Utilizați emoticoanele cu ușurință pentru a ajuta la afișarea tonului atunci când 
comunicați în medii mai puțin formale.

• Încercați să nu răniți sentimentele altora sau să nu provocați jigniri - evitați 
utilizarea majusculelor deoarece veți părea că strigați.

• Luați în considerare diferențele culturale și de gen ale altora; evită genul și 
glumele culturale și sarcasmul.

Regulile de netichetă au apărut pentru a facilita interacțiunile 
online în absența unor indicii vizuale și auditive, care pot fi adesea 
surse de neînțelegeri, deoarece cititorii pot interpreta cu ușurință 

mesajele în mod greșit.

1 ADOPTAȚI O ABORDARE UMANĂ



• Gândiți-vă înainte de a apăsa butonul de 
trimitere – gândiți-vă că mesajul rămâne 
permanent pe net.

• Acționați în conformitate cu normele societale 
acceptabile.

• Respectați legile internetului: probleme de 
confidențialitate & legile privind proprietatea 
intelectuală și drepturile de autor (indică sursa 
și nu îți asuma munca altora).

• Livrează la timp.

• Familiarizați-vă cu diferite norme sociale 
și culturale.

• Cunoașteți că unele medii se vor aștepta 
la un nivel diferit de formalitate decât 
altele.

• Cunoașteți că diferitele tehnologii pot 
necesita reguli de netichetă diferite.

• Documentați-vă înainte de a va alătura 
dezbaterilor și familiarizați-vă cu 
tehnologia pe care urmează să o folosiți
împreună cu alții și abia apoi alăturați-vă
discuției.

2 COMPORTAȚI-VĂ ETIC ȘI RESPONSABIL
3 FAMILIARIZAȚI-VĂ CU TEHNOLOGIA ȘI 

CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR



• Faceți contribuții concise și relevante.

• Nu dominați / monopolizați discuțiile.

• Recunoașteți că alții pot avea preocupări
diferite și nu vă așteptați la răspunsurile
instantanee sau ca toți să se concentreze
asupra contribuțiilor voastre.

• Limitați e-mailurile / postările numai la 
materialele legate de subiectul de interes al 
majorității.

• Informați-vă despre subiectul 
discuției.

• Scrieți într-un mod clar, organizat, 
logic și precis.

• Faceți o verificare ortografică 
rapidă.

• Fiți plăcut și politicos; ajutați-i pe 
ceilalți când este posibil.

• Respectați opiniile și perspectivele 
diferite ale celorlalți.

4 5RESPECTAȚI TIMPUL ALTORA ȘI SCOPUL 
PENTRU CARE S-AU ALĂTURAT DISCUȚIEI

PREZENTAȚI-VĂ POZITIV



• Contribuiți și distribuiți online.

• Rețineți că schimbul de cunoștințe online este 
pozitiv: 

• crește discuția și construirea cunoștințelor

• ajută la construirea încrederii și a 
comunității online.

• Citați surse credibile.

• Cunoașteți că Neticheta interzice 
„războaiele aprinse” care domină tonul și 
distrug camaraderia unei discuții.

• Evitați utilizarea unui limbaj ofensator și 
confruntativ; nu agresați.

• Schimburile online ar trebui să fie 
constructive.

• Căutați clarificări înainte, deoarece 
conținutul ar fi putut fi înțeles greșit.

6 ÎMPĂRTĂȘIȚI-VĂ CUNOȘTINȚELE ȘI 
EXPERTIZA

7 PĂSTRAȚI ENERVAREA ȘI FURIA SUB 
CONTROL



• Fiți înțelegător și iertător dacă cineva greșește.

• Fiți politicos atunci când informați pe cineva despre o eroare de 
etichetă; folosiți e-mail privat.

• Amintiți-vă că toți facem greșeli; aveți răbdare.

8 IERTAȚI GREȘELILE ALTORA
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