
Pasul 1 
Procedura de conectare începe dând click pe link-ul din email: 

 
Pasul 2 

Link-ul va fi deschis în browser-ul web pe care îl folosiți în mod curent pe 
dispozitivul dvs. Recomandarea noatră este să vă conectați de pe un calculator 

(deși este posibil și de pe tabletă ori smartphone), folosind Google Chrome. 
Dacă aveți deja instalată aplicația ZOOM pe dispozitiv, apăsați, în fereastra mică 

de sus, Open zoom.us app și vi se va deschide direct aplicația, într-o nouă 
fereastră. 

Dacă NU aveți instalată aplicația, vă va apărea o altă fereastră mică, cu întrebarea 
dacă doriți să o instalați. Instalați-o fără grijă – e perfect sigură! 

 
 
 
 
 



Pasul 3 
Veți ajunge astfel în aplicația ZOOM. Aici vi se va deschide o nouă fereastră mică, 

care vă va întreba cum doriți să vă alăturați părții audio a întâlnirii. 
Cel mai simplu este să apăsați pe Join With Computer Audio, moment în care veți 

începe să auziți ce se discută în „sală” (dacă nu auziți nimic în primul moment, nu 
vă impacientați – este posibil ca nimeni să nu aibă încă microfonul deschis). 

 
 
 

Pasul 4 
Dacă, deși ați parcurs pasul de mai sus, nu puteți auzi pe cei care vorbesc în 

„sală”, dați click pe săgeata de lângă microfonul din colțul din stânga-jos, iar din 
fereastra mică ce se deschide, alegeți un alt canal audio din cele disponibile: 

 
 



Pasul 5 
Dacă problema persistă și nu vă puteți conecta la partea audio a întâlnirii, există și 

posibilitatea de a vă adăuga printr-un apel telefonic. Va trebui să dați din nou 
click pe săgeata de lângă microfon, iar apoi pe Switch to Phone Audio. Vă va 

apărea o nouă fereastră mică cu numerele de telefon pentru Franța. Puteți suna pe 
oricare dintre ele și veți fi conectat astfel la întâlnire (numai la partea audio, 

evident; se aplică costurile specifice unei convorbiri locale, fără taxe 
suplimentare!) 

 
 

Pasul 6 
Dacă sunați din altă țară, click pe steagul FR, selectați țara dvs. și veți avea afișate 

alte numere de telefon: 

 
 


