
 

 

Cum pot să vizionez sesiunile științifice?  
 
Pentru a putea viziona sesiunile științifice este necesar să vă logați cu adresa 
dumneavoastră de e-mail și parola pe care le-ați completat în momentul 
înscrierii.  
 
Mi-am uitat parola, cum procedez?  
 
Click pe butonul de LOGIN din bara de activități și accesați ”Am uitat parola” de 
sub butonul albastru. Urmați apoi instrucțiunile procesului de resetare parolă. 
 
Nu îmi este recunoscută adresa de e-mail, ce fac?  
 
Dacă vă este afișat mesajul ”Adresă de e-mail necunoscută. Verifică din nou 
sau încearcă cu numele tău de utilizator”  înseamnă că nu sunteți înscris la 
eveniment sau adresa de e-mail la momentul înscrierii a fost completată greșit. 
În acest caz, vă rugăm să ne scrieți pe chat-ul de suport din colțul din stânga 
jos.  
 
Nu m-am înscris la timp, dar am achitat taxa. Mai pot face înscrierea?  
 
Desigur. Ne dorim ca toți cei care au achitat taxa de participare să beneficieze 
de partea științifică a acestui eveniment. În această situație vă rugăm să aveți 
dovada de plată la îndemână și să ne scrieți pe chat-ul de suport.  
 
Unde pot să văd programul științific?  
 
Pentru a urmări sesiunile de interes programul poate fi regăsit atât în lobby-ul 
virtual pe plasma din stânga a secretariatului, cât și în bara de activități sub 
denumirea de PROGRAM. Mai mult, acesta poate fi și descărcat pe telefonul 
sau laptopul dumneavoastră.  
 
 
Unde pot să găsesc sălile de congres?  
 
Sălile le puteți regăsi în lobby-ul virtual, dar și în meniul din stânga din cadrul 
acestui lobby.  
 
 
 



 

 

Vreau să adresez întrebări speakerilor, cum procedez?  
 
Pentru a putea adresa întrebări speakerilor vă recomandăm să urmăriți 
sesiunile după un laptop sau tabletă. Este necesar să ieșiți din modul 
fullscreen, iar sub ecranul de LIVE regăsiți căsuța de întrebări. De asemenea tot 
sub ecranul de LIVE puteți evalua sesiunea urmărită, acordând steluțe.  
 
Este necesar să urmăresc un anumit tip congresul?  
 
Da, este necesar să urmăriți cel puțin 75% din sesiunile științifice pentru a 
putea obține certificatul de participare.  
 
Diplomele le vom primi imediat după congres? 
 
Certificatele de participare vor putea fi eliberate începând cu data de  
4 OCTOMBRIE 2021. Pe adresa de e-mail cu care v-ați înscris la eveniment veți 
primi o informare începând cu această dată doar dacă condiția obținerii acestui 
certificat a fost respectată.  
 
Care sunt detaliile tehnice de care trebuie să țin cont?  
 
Recomandarea noastră este să urmăriți congresul în primul rând după un 
laptop și să utilizați browserul Google Chrome. De asemenea verificați 
conexiunea la internet că este una stabilă pentru ca imaginea să fie cât mai 
calitativă. Noi redăm calitate maximă a imaginii, însă modul în care vizualizați 
dumneavoastră depinde de calitatea internetului pe care o aveți în locația din 
care urmăriți. 
 
 


