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1. Accesați link-ul: https://creativecloud.adobe.com/
În pagina web care se deschide, 
introduceți adresa de e-mail 
instituționala, de tipul 
nume.prenume@fjsc.ro
(care are rol și de nume de utilizator 
pentru Adobe).

Apăsați butonul Continue.

https://creativecloud.adobe.com/


2. Configurare cont Adobe
În cazul în care nu v-ați mai conectat până acum pe 
site-ul Adobe, veți primi un avertisment precum cel 
din imaginea alăturată.

Pentru a merge mai departe trebuie să verificați 
contul de e-mail instituțional.

Acolo veți primi un mesaj de la Adobe cu un link 
care vă va ajuta să configurați contul Adobe 
(mesajul ar trebui să arate precum cel marcat din 
imaginea de mai jos).



3. Configurare cont Adobe - 2
Mesajul de la Adobe va conține un link pe 
care trebuie să-l urmați pentru a vă configura 
contul.

Urmând link-ul veți ajunge pe o pagină web 
cu un mesaj de întâmpinare precum cel din 
imaginea alăturată.

Aici trebuie să vă configurați o parolă 
(conform cerințelor afișate), să alegeți țara 
(Romania) și să introduceți data nașterii.

Apoi puteți apăsa butonul Continue.



4. Configurare cont Adobe - 3
În continuare veți fi întâmpinați de o 
fereastră cu Termenii Generali de Utilizare 
Adobe.

Pentru a trece mai departe, bifați căsuța care 
certifică faptul că ați citit și ați fost de acord 
cu textul de mai sus.

Apoi apăsați butonul Continue.



5. Logarea în contul Adobe
Veți ajunge în pagina de web din 
imagine.

În colțul din dreapta sus aveți 
link-ul pentru logarea în contul 
Adobe.



6. Logarea în contul Adobe - 2
În pagina care se deschide 
introduceți adresa de mail 
instituționala (fjsc.ro) și parola 
stabilita mai devreme pentru 
contul Adobe.

Apăsați butonul Continue pentru 
a merge mai departe.



7. Logarea în contul Adobe - 3
Înainte de a ajunge în pagina contului 
Adobe, veți fi întâmpinați de un mesaj 
precum cel din imaginea alăturată.

Aici puteți să vă introduceți numărul de 
telefon pentru a accesa mai ușor contul 
în caz de pierderea parolei. 

Nu este obligatoriu acest pas. 

Dacă nu doriți să introduceți numărul 
de telefon, puteți apăsa butonul Not 
now pentru a merge mai departe.



8. Descărcarea și instalarea aplicațiilor
Veți ajunge într-o pagină web precum 
cea din imaginea alăturată.

Pentru a merge mai departe trebuie să 
accesați link-ul cu aplicații web Adobe 
din colțul din dreapta sus (simbolul 
pătrat format din puncte).

De asemenea, dacă vă apare mesajul 
prezentat în imagine în partea de jos, 
atunci aveți opțiunea de a instala 
aplicația Creative Cloud Desktop.



9. Descărcarea și instalarea aplicațiilor - 2
Dacă urmați link-ul din dreapta-sus, 
atunci veți găsi acolo un set de aplicații 
precum cel din imagine.

Selectați aplicația Creative Cloud.



10. Descărcarea și instalarea aplicațiilor - 3
Veți ajunge într-o pagină precum cea 
din imaginea alăturată.

Pentru a ajunge la toate aplicațiile 
trebuie să alegeți secțiunea Apps din 
partea de sus a paginii sau butonul All 
your apps. (ambele încercuite în 
imagine)



11. Descărcarea și instalarea aplicațiilor - 4
Veți ajunge într-o pagină precum cea din 
imaginea alăturată.

Aici vă puteți alege aplicația/aplicațiile dorite 
și puteți începe înstalarea lor.

Instalarea se face apăsând pe butonul Install, 
din dreptul fiecărei aplicații.



12. Utilizarea aplicațiilor
După instalare, butonul Install se transformă 
în Open. Puteți deschide aplicația dorită și din 
această pagină.

După ce ați instalat aplicațiile dorite, le puteți 
localiza în computerul dvs. în folderul de 
Aplicații.

Asta e tot.



13. Suport tehnic

Dacă aveți dificultăți în configurarea 
contului sau la instalarea aplicațiilor, puteți 
solicita sprijin scriind pe adresa 
oscar.stanciulescu@fjsc.ro. 

http://fjsc.ro

