Dragi participanti,

Dear participants,

În vederea facilitării participării la Breefing in conditiile actuale de pandemie prin
mijloace de comunicare la distanță vă invităm să participați Vineri la o întâlnire online,
ce va avea loc la ora 9:45 - 10:30.

Pentru vorbitorii de limba engleza, organizam o alta sesiune ce va avea loc la ora 10:45
- 11:30.

In order to facilitate the participation for the Breefing in the current pandemic conditions
by means of distance-communication, we invite you to participate on Friday in an online
meeting, which will take place at 9:45 - 10:30.

For English speakers, we are organizing another session that will take place at 10: 45 11: 30.
Vă rugăm să parcurgeți cu atenție explicațiile de mai jos pentru instalarea programului
de calculator și a funcționalităților acestuia.

Please read the instructions below carefully to install the computer program and its
features.

Pentru laptop:

For laptop:

1. intrați pe site-ul: https://zoom.us/

Enter the site: : https://zoom.us/
2. apăsați butonul "sign up, it's free" din dreapta sus
Click the button “sign up, it’s free” upper right corner
3. introduceți adresa de mail cu care vreți să vă logați și apăsați "sign up"

enter the email address you want to login with and press "sign up"
4. trebuie să mai adăugați încă o dată adresa email pentru confirmare și apoi apăsați
"confirm"

you need to add the email address again for confirmation and then press "confirm"
5. trebuie să confirmați și că nu sunteți un robot, bifând căsuțele conform solicitării

you must also confirm that you are not a robot by checking the boxes as requested
6. într-un alt tab sau fereastră intrați în e-mailul introdus mai sus, și apoi dați click pe
linkul de activare de mai jos (a se vedea info intalnire)

in another tab or window enter the email entered above, and then click the activation
link below (see meeting info)

7. va apărea o fereastră cu "Welcome to Zoom" introduceți numele, prenumele și o
parolă, ce trebuie introdusă de 2 ori.

a "Welcome to Zoom" window will appear, enter your first and last name and a
password, which must be entered twice.

Accesând linkul de mai jos veți avea disponibil un tutorial în limba engleză:
https://www.youtube.com/watch?v=m8V7M-EMcYU
Sign up for Zoom

By accessing the link below you will have a tutorial in English available:

https://www.youtube.com/watch?v=m8V7M-EMcYU
Sign up for Zoom

Varianta pentru mobil sau tableta:

Mobile or tablet version:
1. intrați în magazin Play/ AppStore(iOS), căutați Zoom

enter the Play / AppStore (iOS) store, search for Zoom
2. apare Zoom cloud meeting

Zoom cloud meeting appears
3. instalați și apoi deschideți aplicația după ce s-a terminat instalarea

install and then open the application after the installation is complete
4. urmați apoi pașii de mai sus (începând cu pasul 2 de mai sus) pentru a vă face cont.

then follow the steps above (starting with step 2 above) to make up your mind.

Video Conferencing, Web Conferencing, Webinars,
Screen Sharing

Zoom is the leader in modern enterprise video
communications, with an easy, reliable cloud platform
for video an...
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