
Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul 
 

Țurcanu Alla, prof. de inf., gr. did. II 
 

 
Instalarea s i utilizarea aplicat iei Zoom  

Cloud Meetings  

Conținut 

- Instalarea și utilizarea aplicației Zoom Cloud Meetings pe telefon mobil; 

- Instalarea aplicației Zoom Cloud Meetings pe calculator; 

- Organizarea conferințelor web cu aplicația Zoom Cloud Meetings de pe calculator. 

 

Instalarea și utilizarea aplicației Zoom Cloud Meetings pe telefon mobil 

 

1) Accesați aplicația Play Market de pe telefon: 

 

2) În bara de căutare introduceți zoom cloud meetings: 
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3) Descărcați aplicația pe telefon: 

 

4) Lansați aplicația, va apărea fereastra următoare în care va trebui să acționați opțiunea 

Accesează conferința: 
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5) În următoarea fereastră introduceți codul de acces la conferință, pe care vi la dat 

profesorul, numele vostru și acționați opțiunea Accesează conferința: 

 

6) Acționați butonul Am înțeles: 

 

7) Permiteți aplicației accesul la cameră și microfon: 

 

8) Sunteți deja participant la conferință. 
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Instalarea și utilizarea aplicației Zoom Cloud Meetings pe calculator 

 

1) Accesăm adresa https://zoom.us/download și acționăm butonul Загрузить (Download): 

 

2) Descărcăm fișierul ZoomInstaler: 

 

 

 

 

https://zoom.us/download
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3) După ce a fost descărcat, lansăm acest fișier la execuție făcând dublu click pe el: 

 

4) Apoi în fereastra următoare tastăm butonul Run: 

 

5) Apare fereastra care ne permite să ne conectăm la o conferință web sau să ne creăm un 

cont de utilizator: 
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6) Pentru a crea un cont de utilizator apăsăm butonul Sign In. Apare următoarea fereastră. 

Ne putem înregistra cu un cont Google sau cu un cont Facebook. 

 

7) Apare fereastra Zoom. Pentru a participa la o conferință acționăm butonul Войти: 
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8) În următoarea fereastră introduceți codul de acces la conferință, numele și acționați 

butonul Войти: 

 

9) Permiteți aplicației accesul la cameră și microfon:  

 

10) Sunteți deja participant la conferință. 
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Organizarea conferințelor web cu aplicația Zoom Cloud Meetings de pe 

calculator 

1) Putem iniția o conferință web direct din browser accesând Организовать 

конференцию  (HOST A MEETING), cu opțiunea С видео (With Video On): 

 

2) Sau putem din fereastra Zoom să alegem Новая конференция:  

 

3) Permiteți aplicației accesul la microfon; 

 

javascript:;
javascript:;
https://zoom.us/start/videomeeting
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4) Apare ferastra Zoom meeting. Invităm persoanele care dorim să participe la conferință 

apăsând opțiunea Пригласить:  

 

5) Apare următoarea fereastră. Dacă apăsăm butonul Копировать ссылку приглашения 

(Copy URL), atunci Link-ul conferinței se va copia în Clipboard. Acesta poate fi trimis 

participanților prin e-mail, Viber, Watsapp, Skype, etc. Butonul Копировать ссылку 

приглашение (Copy Invitation) copie în Clipboard mesajul de invitare (în care se conțin 

URL-ul, ID-ul și parola conferinței web). 

 


