
ROMÂNIA 
MINISTERUL EDUCAȚIEI ŞI CERCETĂRII 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI 
 
 

 

 

 

Str. Domnească nr.47, cod postal 800008, Galați, România, tel: +40 336 130 109, fax: +40 236 461 353, e-mail: rectorat@ugal.ro, web: www.ugal.ro 

Operator înscris sub nr. 36338 în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

 

 

 Aprobat, 

Prof. dr. ing.  

Puiu-Lucian GEORGESCU 

 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 
 

GHID PENTRU CONFIGURAREA CONTURILOR DE 

E-MAIL PE DISPOZITIVE MOBILE 
 

 

 

 

Elaborat, 

Ing. Florin NICOLAU 

Direcția Generală Informatizare și Comunicații Digitale 

 

 

Verificat, 

Ing. Costel CARDAȘ  

Director Direcția Generală Informatizare și 

Comunicații Digitale 

Avizat, 

Conf. dr. ing. Ciprian VLAD 

Prorector Strategii universitare și parteneriatul cu 

studenții 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avertisment:  

Documentul de față este proprietatea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, difuzat în regim CONTROLAT şi destinat 

utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială a acestui manual sau reproducerea în orice 

publicaţie și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al conducerii UDJG. Reproducerea și difuzarea documentului 

sunt în exclusivitate dreptul UDJG. 



 
 
 
 
 

 
UNIVERSITATEA 

,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

GHID PENTRU CONFIGURAREA 
CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE 

MOBILE 

Exemplar: - 

Pagina 2 din 18  

Revizia: 0  

Ediţia: 1 

DATA: 27.04.2020 

 

 

Exemplar nenumerotat                       2 | 

PO DGICD-08 Ed.1/27.04.2020 

 

 

 

 

INDICATORUL MODIFICĂRILOR 

 

Nr. 

crt 

Ediţie, 

revizie 
Data 

Conţinutul 

sumar al 

modificărilor 

Elaborat Verificat Aprobat 

Analist 

programator 

DGICD 

Director 

DGICD 
Rector 

 

 

1. 

 

 

Ediţia 1 

 

 

 

 

27.04.2020 

 

 

 

Elaborare ediţia 1 

 

 

Ing. Florin 

NICOLAU 

 

Ing. Costel 

CARDAȘ 

 

Prof. dr. ing. 

Puiu-Lucian 

GEORGESCU 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 

 
UNIVERSITATEA 

,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

GHID PENTRU CONFIGURAREA 
CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE 

MOBILE 
 

Exemplar: - 

Pagina 3 din 18  

Revizia: 0  

Ediţia: 1 

DATA:27.04.2020  

 

                                                                                                                                                                                                       3 |  

PO DGICD Ed.1/27.04.2020 

CUPRINS 

 
CUPRINS ................................................................................................................................................................ 3 

1. SCOP ................................................................................................................................................................... 4 

2. DOMENIUL DE APLICARE ............................................................................................................................. 4 

3. PRESCURTĂRI .................................................................................................................................................. 4 

4. INTRODUCERE ................................................................................................................................................. 4 

5. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL UGAL ...................................................................................... 5 

5.1. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail ...................................... 5 

5.1.1. Adăugarea unui cont nou ...................................................................................................................... 5 

5.1.2. Selectarea tipului de cont ...................................................................................................................... 6 

5.1.3. Setări pentru serverul de mesaje primite ............................................................................................... 7 

5.1.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise ............................................................................................... 7 

5.1.5. Opțiuni suplimentare și finalizare ......................................................................................................... 8 

5.1.6. Vizualizarea unui alt cont ..................................................................................................................... 9 

5.2. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail ......................... 9 

5.2.1. Adăugarea unui cont nou .................................................................................................................... 10 

5.2.2. Selectarea tipului de cont .................................................................................................................. 100 

5.2.3. Setări pentru serverul de mesaje primite ............................................................................................. 11 

5.2.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise ............................................................................................. 11 

5.2.5. Finalizare ............................................................................................................................................ 12 

5.2.6. Vizualizarea unui alt cont ................................................................................................................... 12 

6. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL NON UGAL (GMAIL, YAHOO, MICROSOFT) ................ 13 

6.1. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail ............................. 13 

6.1.1. Adăugarea unui cont nou .................................................................................................................... 13 

6.1.2. Selectarea tipului de cont .................................................................................................................... 14 

6.1.3. Vizualizarea unui alt cont ................................................................................................................... 14 

6.2. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail ................ 15 

6.2.1. Adăugarea unui cont nou .................................................................................................................... 15 

6.2.2. Selectarea tipului de cont .................................................................................................................... 16 

6.2.3. Vizualizarea unui alt cont ................................................................................................................... 16 

7. RECOMANDĂRI ............................................................................................................................................. 17 

8. ASISTENȚĂ TEHNICĂ ................................................................................................................................... 17 

9. ANEXE.............................................................................................................................................................. 17 

ANEXA 1 .......................................................................................................................................................... 18 

 

  



 
 
 
 
 

 
UNIVERSITATEA 

,,DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 

 

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ 

GHID PENTRU CONFIGURAREA 
CONTURILOR DE E-MAIL PE DISPOZITIVE 

MOBILE 
 

Exemplar: - 

Pagina 4 din 18  

Revizia: 0  

Ediţia: 1 

DATA:27.04.2020  

 

                                                                                                                                                                                                       4 |  

PO DGICD Ed.1/27.04.2020 

1. SCOP 

Materialul de față se dorește a fi un ghid de configurare a setărilor unui dispozitiv mobil astfel încât personalul 

UDJG să-și poată citi toate e-mailurile (ugal, yahoo, gmail, hotmail, etc.) de pe un singur dispozitiv și automat, 

fără logare prin accesarea paginii, respectiv completare user și parolă la fiecare accesare. 

2. DOMENIUL DE APLICARE 

Documentul de față este proprietatea Universității „Dunărea de Jos” din Galați, difuzat în regim CONTROLAT 

şi destinat utilizării exclusive pentru propriile cerinţe. Utilizarea integrală sau parţială a acestui document sau 

reproducerea în orice publicaţie și prin orice procedeu este interzisă fără acordul scris al conducerii UDJG. 

3. PRESCURTĂRI 

UDJG – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

UGAL – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați; 

DGICD – Direcția Generală Informatizare și Comunicații Digitale; 

IMAP – Internet Message Access Protocol este un protocol de nivel aplicație ce permite unui client accesul la e-

mail pe un server de mail; 

SMTP – Simple Mail Transfer Protocol este un protocol folosit la transmiterea mesajelor în format electronic în 

rețeaua de calculatoare; 

4. INTRODUCERE 

Pentru utilizarea aplicațiilor de poștă electronică instalate pe PC sau echipamente mobile se recomandă opțiunea 

unei configurări manuale (avansate), în cazul domeniului „UGAL”, ale IMAP-ului și SMTP-ului.  

Configurarea manuală este absolut necesară pentru serverul de mail UGAL, pentru ceilalți privideri majoritatea 

aplicațiilor de poștă electronică realizând cu succes conectarea automată. Pentru configurarea manuală a unui cont 

de e-mail având adresa de forma „utilizator@nume_server” se vor introduce coordonatele de autentificare 

„utilizator” și „parolă” pentru ambele servicii IMAP și SMTP. 

Elementele de configurare manuală pentru serverul de e-mail UGAL (webmail) și pentru cei mai populari 

provideri de poștă electronică se regăsesc în Anexa 1. 

În continuare se ve exemplifica configurarea unei aplicații de poștă electronică pe un dispozitiv mobil. Majoritatea 

producătorilor de telefoane mobile și-au creat propria aplicație pentru poștă electronică, denumită de obicei 

„Mail”, preinstalată pe telefonul mobil.  

Alternativ pentru această aplicație implicită există numeroase aplicații de poștă electronică disponibile în Magazin 

Play (Google Play Store) pentru Android sau App Store pentru iOS. O astfel de aplicație, dezvoltată de un 

producător popular, disponibilă atât pentru Android cât și pentru iOS este aplicația de poștă electronică Gmail.  

O particularitate a acestor aplicații este aceea că acestea permit configurarea mai multor conturi de e-mail în cadrul 

aceleiași aplicații. 
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5. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL UGAL 

Pentru configurarea unui cont de e-mail UGAL, trebuie cunoscute următoarele setări care vor trebui făcute 

manual. Acestea vor fi explicate în cadrul subcapitolelor dedicate serverelor de mesaje primite, respectiv de 

mesaje trimise. 

UGAL MAIL (https://webmail.ugal.ro/) 

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.ugal.ro, port 143 

 Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS 

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.ugal.ro, port 465  

 Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS 

Utilizarea unei metode de criptare depinde și de versiunea sistemului de operare al telefonului. Astfel se 

recomandă ca determinarea metodei de criptare să se facă prin teste succesive. În cazul exemplificărilor prezentate 

în continuare au fost făcute toate testele necesare și se pot utiliza metodele prezentate. 

5.1. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail 

Configurarea unui cont de e-mail UGAL va fi exemplificată atât pentru aplicația Gmail cât și pentru aplicația 

Mail. 

Dacă aplicația Gmail nu este deja preinstalată pe dispozitivul mobil (de 

obicei, pe terminalele android este preinstalată) se va instala accesând 

Magazin Play (Google Play Store) pentru Android sau App Store pentru 

iOS. 

 5.1.1. Adăugarea unui cont nou 

Dacă în aplicație nu a fost încă configurat un cont, se va alege opțiunea de 

Adăugare a unei adrese noi.  

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată (posibil adresa google pentru utilizatorii de android, sau 

altă adresă configurată anterior de către utilizator), la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală aferentă 

acelei adrese.  

Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei 

de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea 

contului).  

 

 

 

 

 

https://webmail.ugal.ro/
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Din meniul derulant se alege opțiunea de Adăugare Cont. 

 

 

 

 

 

 

  

5.1.2. Selectarea tipului de cont 

Pasul următor este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi configurat. Pentru un cont de UGAL 

se alege „Altele”. 

Se introduce adresa de e-mail, de forma „NumeUtilizator@ugal.ro”, și, ATENȚIE!!!, se selectează „Configurare 

Manuală”.  

 

Urmează alegerea tipului de cont. Pentru serverul UGAL este nevoie de un cont cu protocol de tip IMAP. Se va 

alege optiune „Personal (IMAP)”. După aceasta se introduce parola contului de e-mail. 
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5.1.3. Setări pentru serverul de mesaje primite 

Pasul următor este stabilirea setărilor pentru Serverul de mesaje primite (incoming).  

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este 

arătat și în figură. 

La „Nume de utilizator” se elimină terminația „@ugal.ro”, numele de utilizator rămânând doar numele de dinainte 

de @. 

La „Server”, se va completa imap.ugal.ro (implicit, aplicația completează doar ugal.ro, și va trebui adăugată 

particula „imap.”). 

 

 

5.1.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise 

Pasul următor este stabilirea setărilor pentru Serverul de mesaje trimise (outgoing).  
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ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este 

arătat și în figură. 

La „Server”, se va completa smtp.ugal.ro (implicit, aplicația completează doar ugal.ro, și va trebui adăugată 

particula „smtp.”).  

Butonul „Necesită conectare” trebuie să se găsească în poziția pornit (ON). 

5.1.5. Opțiuni suplimentare și finalizare 

Urmează câteva opțiuni pentru cont, opțiuni care pot fi lăsate nemodificate, iar la următorul pas se poate alege un 

nume care în momentul trimiterii unui mail va fi afișat la destinatar alături de adresa de email a expeditorului. 
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În acest moment, configurarea contului este finalizată, va fi 

afișată căsuța de mail de intrare (Inbox), și căsuța poștală va 

fi sincronizată cu conținutul de pe server. 

Dacă se trimite un e-mail imediat după terminatea 

configurării contului, în timpul sincronizării, acesta va fi 

programat pentru trimitere, dar trimiterea efectivă va avea loc 

după terminarea sincronizării, nu trebuie să vă impacientați, 

contul este configurat corect.  

 

5.1.6. Vizualizarea unui alt cont 

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește vizualizarea altui cont de email, se va 

efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o 

adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea contului).  

Din meniul derulant se alege contul care se dorește a fi 

vizualizat. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Configurarea unui cont de e-mail UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail 

Majoritatea producătorilor de telefoane mobile și-au creat propria aplicație pentru poștă electronică, 

denumită de obicei „Mail”, preinstalată pe telefonul mobil și regasită prin pictograma de forma unui 

plic (forma și culoarea putând diferi în funcție de producător). Aceasta trebuie căutată printre 

aplicațiile disponibile în cadrul dispozitivului mobil. În continuare, pentru exemplificare, este 

utilizată aplicația Samsung Mail. 
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5.2.1. Adăugarea unui cont nou 

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată, la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală 

aferentă acelei adrese.  

Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului Inbox, 

apoi pe pictograma Setări , și se alege opțiunea „Adăugare cont” (acești pași sunt necesari numai dacă există 

cel puțin un cont configurat în aplicație). 

 

 

 

5.2.2. Selectarea tipului de cont 

Primul pas este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi configurat. Pentru un cont de UGAL se 

alege „Altele”. Se introduce adresa de e-mail, de forma „NumeUtilizator@ugal.ro”, se introduce parola, se poate 

selecta caseta „Setare drept cont implicit” dacă se dorește setarea ca implicit a contului de UGAL și, 

ATENȚIE!!!, se selectează „Configurare Manuală”.  

Urmează alegerea tipului de cont. Pentru serverul UGAL este nevoie de un cont de tip IMAP. Se alege „Cont 

IMAP”.  
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Urmează stabilirea setărilor pentru server. Spre deosebire de aplicația Gmail unde aveam pagini diferite, aici toate 

setările pentru server se găsesc în aceeași pagină. 

5.2.3. Setări pentru serverul de mesaje primite 

 Setările pentru Serverul de intrare (incoming).  

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de 

ceea ce sugerează aplicația, după cum este arătat și în figură. 

La „Server IMAP”, trebuie verificat dacă este completat imap.ugal.ro. 

La „Tip de securitate” trebuie selectat TLS. 

Trebuie verificat dacă la „Port” este completat 143. 

 

 

5.2.4. Setări pentru serverul de mesaje trimise 

Mai jos, se găsesc setările pentru Serverul de ieșire (outgoing).  

ATENȚIE!!!, la acest pas trebuie efectuate câteva modificări față de ceea ce sugerează aplicația, după cum este 

arătat și în figură. 

La „Server IMAP”, trebuie verificat dacă este completat smtp.ugal.ro. 

La „Tip de securitate” trebuie selectat SSL. 

Trebuie verificat dacă la „Port” se completează automat 465 la alegerea tipului de securitate. 
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Trebuie verificat că butonul „Se solicită autentificare pentru a trimite e-mailuri” se găsește în poziția pornit (ON), 

și sunt completate numele de utilizator și parola.  

După efectuarea setărilor se trece la pasul următor. 

 

5.2.5. Finalizare 

În acest moment, configurarea contului este finalizată, va fi afișată căsuța 

de mail de intrare (Inbox), iar căsuța poștală va fi sincronizată cu 

conținutul de pe server. 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6. Vizualizarea unui alt cont 

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește trecerea pentru vizualizarea altui cont 

de email se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului Inbox, apoi pe pictograma Setări , și se 

alege opțiunea „Adăugare cont” (acești pași sunt necesari numai dacă există cel puțin un cont configurat în 

aplicație). 
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6. CONFIGURAREA UNUI CONT DE E-MAIL NON UGAL (GMAIL, YAHOO, 

MICROSOFT) 

6.1. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația Gmail 

Dacă aplicația Gmail nu este deja preinstalată pe dispozitivul mobil (de 

obicei, pe terminalele android este preinstalată) se va instala accesând 

Magazin Play (Google Play Store) pentru Android sau App Store pentru 

iOS. 

6.1.1. Adăugarea unui cont nou 

Dacă în aplicație nu a fost încă configurat un cont, se va alege opțiunea 

de Adăugare a unei adrese noi.  

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată (posibil adresa google pentru utilizatorii de android, sau 

altă adresă configurată anterior de către utilizator), la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală aferentă 

acelei adrese.  

Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei 

de căutare în e-mail-uri (poate diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea 

contului).  
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Din meniul derulant se alege opțiunea de Adăugare Cont. 

 

6.1.2. Selectarea tipului de cont 

Pasul următor este reprezentat de alegerea tipului de cont care 

urmează a fi configurat. Se alege tipul contului din listă, și, mai apoi 

se urmează pașii indicați de către aplicație. Trebuie introdus numele 

contului și parola, restul setărilor executându-se automat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Vizualizarea unui alt cont 

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește trecerea pentru vizualizarea altui cont 

de email, se va efectua click pe pictograma din partea de sus, din dreapta casetei de căutare în e-mail-uri (poate 

diferi de la o adresă la alta în funcție de provider-ul de mail dar și de denumirea contului).  
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Din meniul derulant se alege contul care se dorește a fi 

vizualizat. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Configurarea unui cont de e-mail non UGAL exemplificată utilizând aplicația implicită Mail 

De obicei, majoritatea producătorilor de telefoane mobile și-au creat propria aplicație pentru poștă 

electronică, denumită de obicei Mail, preinstalată pe telefonul mobil. Pictograma acesteia conține 

un plic, forma și culoarea putând diferi în funcție de producător. Aceasta trebuie căutată printre 

aplicațiile disponibile în cadrul dispozitivului mobil. În continuare, pentru exemplificare, este 

utilizată aplicația Samsung Mail. 

6.2.1. Adăugarea unui cont nou 

Dacă aplicația conține cel puțin o adresă deja configurată, la deschiderea aplicației se va deschide căsuța poștală 

aferentă acelei adrese.  

Pentru adăugarea unei adrese de e-mail noi, se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului Inbox, 

apoi pe pictograma Setări , și se alege opțiunea „Adăugare cont”. (acești pași sunt necesari numai dacă există 

cel puțin un cont configurat în aplicație) 
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6.2.2. Selectarea tipului de cont 

Pasul următor este reprezentat de alegerea tipului de cont care urmează a fi 

configurat. Se alege tipul contului din listă, și mai apoi se urmează pașii 

indicați de către aplicație. Trebuie introdus numele contului și parola, restul 

setărilor executându-se automat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Vizualizarea unui alt cont 

Dacă există mai multe conturi de e-mail instalate pe dispozitiv și se dorește trecerea pentru vizualizarea altui cont 

de email se va efectua click pe pictograma , din stânga cuvântului Inbox, apoi pe pictograma Setări  și se 

alege opțiunea „Adăugare cont” (acești pași sunt necesari numai dacă există cel puțin un cont configurat în 

aplicație). 
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7. RECOMANDĂRI 

DGICD recomandă fiecărui utilizator schimbarea parolei de acces la căsuța de poștă electronică din domeniul 

ugal la un interval de 60 de zile, pentru a preîntâmpina accesările nedorite. 

DGICD recomandă fiecărui utilizator să nu furnizeze parola nimănui și să o utilizeze doar pe site-uri din domeniul 

ugal.ro.  

Atenție!!! DGICD și niciun alt serviciu din cadrul UDJG nu vă va solicita confirmarea contului sau a 

parolei pentru motive de spațiu disc, expirarea contului sau oricare alte motive! 

8. ASISTENȚĂ TEHNICĂ 

În cazul în care este nevoie de asistență tehnică pentru configurarea conturilor de e-mail pe dispozitivele mobile, 

se urmează Procedura operațională de Solicitare asistență tehnică IT&C. 

9. ANEXE 

Anexa 1 - Elementele de configurare manuală pentru serverul de mail UGAL și pentru cei mai populari provideri 

de poștă electronică. 
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ANEXA 1 - Elementele de configurare manuală pentru serverul de mail UGAL și pentru cei mai 

populari provideri de poștă electronică: 

 

UGAL MAIL (https://webmail.ugal.ro/) 

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.ugal.ro, port 143 

 Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS 

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.ugal.ro, port 465  

 Encrypted connection: SSL/TLS sau StartTLS 

 

GMAIL (https://gmail.google.com/) 

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.gmail.com, port 993  

Encrypted connection: SSL/TLS 

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.gmail.com, port 465 

Encrypted connection: SSL/TLS  

 

YAHOO MAIL (https://login.yahoo.com/) 

Incoming server (Server intrare IMAP): imap.mail.yahoo.com, port 993  

Encrypted connection: SSL 

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp.mail.yahoo.com, port 465 

Encrypted connection: SSL 

 

MICROSOFT MAIL (Hotmail) (https://outlook.live.com/) 

Incoming server (Server intrare IMAP): imap-mail.outlook.com, port 993  

Encrypted connection: SSL 

Outgoing server (Server ieșire SMTP): smtp-mail.outlook.com, port 587 

Encrypted connection: TLS 

https://webmail.ugal.ro/
https://gmail.google.com/
https://login.yahoo.com/
https://outlook.live.com/

