Grupul „Adoptă un Vot” are ca scop lupta pentru drepturile cetățenilor din Republica
Moldova și din diaspora și își propune să le ofere acestora o platformă de contact și de
informare care să susțină interesul național.
Membrii grupului pot posta diverse inițiative (de informare, civice, politice, de mediu,
educative etc.), iar cei care le agreează pot contribui la realizarea sau la popularizarea lor.
REGULAMENTUL :
1. Fără violență și înjurături
Nu vor fi tolerate postările sau comentariile cu caracter ilegal sau cele care îndeamnă
la violență, ură sau agresiune.
Deasemenea, fiecare membru al grupului este rugat să folosească un limbaj decent,
fără înjurii. Aceste manifestări pot duce la excluderea din grup.
2. Fără discriminări
Nu vor fi admise nici postările sau comentariile cu caracter xenofob, rasist sau orice
altă formă de discriminare și nici atacul la persoană.
3. Fără umor de prost gust
Asta se referă la tot felul de bancuri, poze, colaje, videouri și altele. De exemplu,
postările sau comentariile de genul: citate celebre, cafeluțe, pisicuțe, muzicuțe și altele
asemănătoare, vor fi șterse.
4. Conținut
Postările care nu aduc nici o informație utilă, repost-urile, share-urile din surse
dubioase/neoficiale nu vor fi acceptate.
5. Report
Ați observat ceva care violează una din reguli - faceți report. Nu este cazul să
contactați în privat administratorii grupului, dați pur și simplu « Report »!
Este cel mai util și rapid mod de a înlătura o postare, un comentariu sau un membru al
grupului.
6. Postările pot întrâzia să apară pe grup
Postarea nu a apărut în grup? Există probabilitatea că ea nu este considerată utilă sau
contravine regulilor de mai sus. Sau ea încă nu a fost aprobată.
7. Fără reclame comerciale

Reclamele comerciale sau link-uri către bloguri și site-uri care nu au legătura cu
profilul grupului, pot fi șterse. Doar în cazul în care cineva caută recomandări în grup, atunci
distribuirea acestora poate fi tolerată.
8. Excludere din grup / Blocare
Dacă ați fost șters din grup, fără explicații, vă puteți adresa moderatorului sau
administratorului pentru a vedea motivul. Dacă ați fost șters pentru că ați încălcat
regulamentul neintenționat, atunci aveți voie să reintrați în grup de 3 ori. După 3 încălcări de
regulament, puteți fi exclus definitiv sau blocat.
9. Postări/comentarii șterse
Anumite postări sau comentarii pot fi șterse dacă conținutul lor nu se încadrează în
regulamentul grupului. Vă puteți adresa administratorilor pentru explicații.
10. Propuneri de evenimente / proiecte
Propunerile de acțiuni concrete vor fi postate în zona fișiere și trebuie să fie însoțite de
eventuale explicații.
Dacă doriți să creați un eveniment / un proiect în colaborare cu grupul AuV. Adresațivă administratorilor. Evenimentul trebuie să fie de interes și de utilitate publică.
11. Format la publicare - OBLIGATORIU
În momentul în care doriți să publicați sau să difuzați o informație, există câteva reguli
care trebuie respectate :
a)

Titlu : Folosiți balizele [ ] pentru a anunța din titlu subiectul postării care o
veți face și categoria în care se încadrează. De exemplul :

• [ Societate ]
• [ Politica ]
• [ Sanatate ]
• [ Recomandari ]
• [ Intrebare]
• [ ANUNT - pentru cetatenii care locuiesc in tara / orasul « X »]
• [ Sondaj ]
• [ Dezbatere]

• [ Invitatie]
• [ Eveniment ]
• etc.
b) Dacă informația este valabilă pentru un anumit grup de cetățeni, care locuiesc într-o
țară sau un oraș anume, scrieți în titlu, alături de subiect și numele țării / orașului
care vizează cetățenii. De exemplu : [ Eveniment : pentru cetățenii din Paris ] ;
[ Recomandări : Italia ]
c) Adaugați la informațiile aduse și sursele oficiale de unde vine informația, dacă este
cazul.

12. Aprobarea postărilor noi se va face pe următoarele criterii:
- să respecte punctele de mai sus
- să facă referință la temele grupului: activități, mediu, social, inițiative civice sau politice,
etc. ;
- vor avea prioritate propunerile și inițiativele concrete.

Aceste reguli pot fi completate și editate pe parcurs.
*Notă : Postările care contravin acestor principii vor fi eliminate și cel care a postat va fi
avertizat. La cel de al treilea avertisment ignorat, cel care postează poate fi eliminat din
grup.

