
Ștergeți e-mailuri și restabiliți-le din Coșul de gunoi

Dacă vreți să ștergeți un e-mail, puteți să-l mutați în Coșul de gunoi.

Sfat: dacă estimați că veți avea nevoie de un e-mail mai târziu, în loc să-l ștergeți, marcați-l ca terminat. E-
mailul nu se va mai afișa în căsuța de e-mail, dar îl veți putea găsi în contul dvs. când aveți nevoie de el.

Cum să ștergeți e-mailuri
1. Deschideți e-mailul în Inbox.

2. Dați clic pe pictograma „Mutați în” .

3. Selectați Coș de gunoi .

Ștergeți mai multe mesaje odată

Trimiteți rapid e-mailuri în Coșul de gunoi

Goliți Coșul de gunoi
Dacă vreți, puteți să ștergeți manual e-mailurile din Coșul de gunoi fără să mai așteptați 30 de zile pentru a
fi șterse automat.

1. Deschideți Inbox.

2. În partea stângă sus, dați clic pe meniu .

3. Dați clic pe Coș de gunoi . Aici se afișează toate e-mailurile pe care le-ați trimis în Coșul de gunoi în
ultimele 30 de zile.

4. Dați clic pe Goliți Coșul de gunoi acum din partea de sus.

5. Dați clic pe OK.

Notă: dacă goliți Coșul de gunoi, toate e-mailurile din acesta sunt șterse deodată. Nu veți mai putea să
selectați și să ștergeți e-mailuri individuale din Coșul de gunoi.

Găsiți și restabiliți e-mailurile șterse
Important: mesajele rămân în Coșul de gunoi aproximativ 30 de zile, după care nu vor mai putea fi

Selectați mesajele pe care vreți să le ștergeți

Ștergeți toate e-mailurile dintr-o etichetă

Modificați-vă setările

https://support.google.com/inbox/answer/6067561


recuperate de utilizator.

Dacă mai aveți nevoie de un e-mail pe care l-ați șters recent, puteți să-l mutați din Coșul de gunoi astfel:

1. deschideți Inbox;

2. accesați meniul principal ;

3. selectați Coș de gunoi ;

4. deschideți e-mailul și selectați Fixați .

Mesajul va fi mutat înapoi în lista de mesaje. Puteți să îl găsiți din nou rapid dând clic pe butonul din partea
de sus a căsuței de e-mail .

Lipsesc mai multe mesaje?

Dacă vă dispar din senin numeroase mesaje sau dacă nu le mai găsiți, parcurgeți acești pași de remediere
a erorilor.

Articole similare
Marcați e-mailurile și mementourile ca terminate

Găsiți e-mailuri

Organizați-vă e-mailurile folosind etichete
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