
Cum să ne conectăm și să folosim Zoom-ul? 

Cum ne conectăm la întâlnirea de pe Zoom ?

Cum dau „Share Screen” ?

Cum instalez aplicația Zoom?

Cum îmi fac un cont pe Zoom?



Mai întâi trebuie să accesăm: 1. https://zoom.us/download
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Apăsăm pe download, această acțiune o să
deschidă o nouă „fereastră”

2.

3. Apăsăm save
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4.  Acum programul se salvează, ca urmare în partea 
stângă (jos) a ecranului o să vedem:  
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Cum instalez aplicația Zoom?



5.  Urmează să apăsam pe 
Un mesaj o să se afișeze pe ecran, alegem 
opțiunea: 

6.  Ulterior o să înceapă instalarea programului. Nu
închideți fereastra din imaginea de jos ! 
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Cum îmi fac un acc pe Zoom?

Atenție (!) acest pas este obligatoriu. Este necesar să 
intră în întâlnirea de pe Zoom cu numele și prenumele așa 

cum este trecut în catalog.

1. Accesăm site-ul: Zoom.us
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(!) O să se afișeze pe ecran un mesaj ce ne întrebă data nașterii. 

Introducem aceste date apoi Continue

2. În următoarea pagină o să ne ceară adresa de email. 
După ce o completăm apăsam pe 

3. Intrăm pe adresa de email introdusă anterior. În „inbox” o 
să găsim un mesaj de la Zoom ce conține un link pe care 
trebuie să îl accesăm. 
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Click pe



• First Name (1): prenumele
• Last Name (2): numele (de familie).
• Parola (password) (3): parola

• (!) Atenție: trebuie să conțină o literă de tipar (mare), 
cel puțin o cifră și să fie de cel puțin 8 caractere (litere 
și cifre)

• Confirm Password (4): scriem parola din nou

5. Link-ul ne conduce către o nouă 
pagină unde selectăm NO și apoi 
Continue

6. Din nou o să fim trimiși către o nouă pagină în care suntem 
rugați să introducem câteva informații. 
(!) Atenție introduceți numele așa cum este trecut în catalog 

(4) 
(3) 

(1) 
(2)

După ce am completat și ne-am asigurat că datele 
introduse sunt corecte apăsăm 

(!) Însă nu uita 
Trebuie să ne 
conectăm la aplicația 

Zoom înainte de 

examen! 

Felicitări acum ai un account de zoom! 

Vezi pagina următoare 



După ce am deschis 
aplicația, o să fim rugați 
să introducem datele de 
„logare”. 

(1) Email-ul pe care l-
am folosit când ne-
am înregistrat 

(2) Parola pe care am 
folosit-o când ne-
am înregistrat

(1) 

(2) 

Cum mă conectez la aplicație cu account-ul meu?

Dacă ai instalat recent aplicația pe ecranul 
calculatorului o să regăsești semnul Zoom: 



Cum ne conectăm la întâlnirea de pe Zoom ?

2. Click pe link

Prin link
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1. Site-ul facultății Metodologia susținerii licenței

3. copiem linkul și îl lipim în browser
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sau



Cu parolă și ID

2. Copiem sau notăm ID-ul și Parola (Password)  

3. Intrăm în aplicația Zoom

Cum ne conectăm la întâlnirea de pe Zoom ?

1. Site-ul facultății Metodologia susținerii licenței

3. Introducem ID-ul și 
selectăm

3. Introducem parola și 
selectăm
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Cum dau „Share Screen” ?

2.

1. După ce am intrat în întâlnirea de pe Zoom, când dorim să 
„distribuim” ecranul apăsăm pe 

O să se deschidă o nouă fereastră (vezi jos), în această 
fereastră dăm click pe Screen! 
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3. Ulterior selectăm: 


