
1. Descarcarea programului de video-conferinta: accesati www.zoom.us

2. Mergeti pana in partea cea mai de jos a paginii unde este o zona de culoare gri. In a doua 

coloana din stanga, imediat sub “Download”, dati click pe “Meetings client”.

3. Se deschide o pagina noua, dati click pe primul dreptunghi albastru de sus (pe care scrie 

“Download”).

http://www.zoom.us/


4. Va incepe sa se descarce programul de video-conferinta (se descarca in bara de jos a 

programului de navigare pe internet-Google Chrome sau Firefox, depinde ce folositi). Veti 

vedea in stanga jos un dreptunghi pe care scrie: “ZoomInstaler.exe”.

5. Cand descarcarea s-a terminat, dati click in zona din stanga jos pe “ZoomInstaler.exe” si 

programul va incepe sa se instaleze singur.

6. Daca anitvirusul din calculator va afiseaza un mesaj in care va intreaba daca doriti sa 

autorizati instalarea programului pe hard discul calculatorului, dati click pe “Yes”.

In acel moment va apare pe ecran o noua fereastra cu programul Zoom, pe care pentru 

moment o puteti inchide, dand click pe simbolul “X” din dreapta sus.



***

7. Atunci cand veti dori sa participati la o conferinta va trebui sa porniti programul Zoom dand 

click pe butonul de start al calculatorului, apoi deasupra sa pe “Programs”. 

8. Apoi in lista de programe dati click pe programul Zoom si vi se va deschide din nou 

fereastra anterioara (de la punctul 6-pe care scrie “Zoom” cu albastru) pe ecran. In fereastra 

dati click pe zona albastra, pe care scrie “Join a meeting”.

9. Va apare o noua fereastra cu doua spatii in care trebuie completat: codul intalnirii (“Meeting

ID”) pe care il veti primi de la mine in avans si numele dvs. (care trebuie completat corect, 

fiindca se va vedea in conferinta si moderatorul va poate identifica dupa el) apoi apasati Enter

pe tastatura calculatorului sau dati click pe butonul din partea dreapta jos a ferestrei (pe care 

scrie “Join”).



10. Va apare fereastra de video-conferinta unde veti da click pe zona verde cu “Join audio by 

computer” si ati intrat in conferinta.


