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Acest ghid este unul dintre multele produse din  proiectul  Erasmus+  "Transmedia: a new 
narrative that involves communication and education towards the future classroom”. Cod: 
2014-1-ES01-KA201-004478. Din Septembrie 2014 până în August 2016, munca de echipă a 
următoarelor instituţii a făcut acest lucru posibil:  

 

COORDONATOR AL PROIECTULUI: Josep Antoni Blasco Fern nde    jblasco9@xtec.cat  )  

  INSTITUŢIA COORDINATOARE: INSTITUT     A A  S (Catalonia, Spain) 
http://inspalamos.cat/  
CoordonatorI: Joaquim Mart ne   odr gue , Magda Soler Pedr s    osep Ciberta i 
Tirado  

 

 PARTENERI: 

   NT          A       ASS  IA        S   AS   NT  -OESTE (Caldas 
da Rainha, Portugal) http://www.cfaecentro-oeste.pt/  
Coordonator : Nicolau  oao Gon alves  orges   Carla de  esus 

 

  I  TIK  S H   I     SIAS K.A’ (Larnaca, Cyprus)                
http://dim-drosia-ka-lar.schools.ac.cy/  
Coordonator: Stella Eliadou 

 

 COLEGIUL NATIONAL 'B.P. HASDEU' (Buzau, Romania)               
http://bphasdeu.ro/  
Coordonator: Viorica Raicu  

 

 PAGKYPRIO LYKEIO LARNACA (Larnaca, Cyprus)                  
http://lyk-pagkyprio-lar.schools.ac.cy/  
Coordonatori: Filitsa Filipou Masonou & Konstantia Mala  

 

 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 'GALILEO GALILEI' (Livorno, Italy) 
http://www.galileilivorno.gov.it/  
Coordonatori: Federico Agen & Maddalena Degan  
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http://www.galileilivorno.gov.it/
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Actualul document permite oricui să primească informaţii despre  WhatsApp,  instalarea sa şi 

utili area la nivel de ba ă. 

 

Mesageria WhatsApp este o platformă mixtă de mesaje pe mobil ce permite schimbul de 

mesaje fără să plăteşti pentru mesaje text/ SMS. WhatsApp Messenger este disponibil pe 

iPhone, BlackBerry, Windows Phone, Android şi Nokia. 

 

WhatsApp Inc. este un stagiu timpuriu de început tehnologic fondat în Silicon Valley. Ce 

înseamnă numele? Ei bine, WhatsApp este un joc de cuvinte care înseamnă- care-i treaba 

 dacă nu aţi înţeles asta încă) 

 

Pentru că am vrut să facem o alternativă la sms mai bună. Pentru că noi credem că putem. 

Pentru că foarte curând toată lumea va avea un Smartphone. 

 

WhatsApp a fost fondat de către 2 oameni care au petrecut 20 de ani din viaţa lor făcând 

lucruri de tocilari  la  Yahoo! Inc.  înainte să se ocupe de  WhatsApp Inc. 

Înainte să începeţi să utili aţi  WhatsApp, fiţi atenţi la termenii şi condiţiile de funcţionare 

(www.whatsapp.com/legal/ ) 

 

http://www.whatsapp.com/legal/
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Această parte a documentului a fost luată de pe situl oficial WhatsApp . Descriem aici doar 

acea parte a manualului ce se referă la platforma Android pentru că s-ar putea să fie cea mai 

răspândită. Oricum ar fi, dacă aveţi conexiune la Internet şi folosiţi acest document în medii  

Ms-Word/OpenOffice/LibreOffice există multe linkuri ce vă aduc direct pe situl  WhatsApp şi 

este foarte uşor să faci schimbul între platformele suportate (Windows Phone, iOS, 

BlackBerry, etc.). 

 

În notele de mai jos vom folosi adesea termenul butonul Meniu . Pentru majoritatea 

aparatelor, butonul Meniueste un buton fizic pe telefonul dvs. Nu este parte a ecranului. 

 coniţa pentru butonul Meniu va arăta diferit de la un telefon la altul.  ată câteva exemple de 

cum poate apărea butonul Meniu: 

 

Dacă aveţi Android, butonul Meniu va fi pe ecranul dvs şi va arăta aşa: 

 

ă

 

Pentru a utiliza butonul Meniu pe telefonul dvs , trebuie să ţineţi apăsat butonul app switch  
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1. Căutaţi  aplicaţia WhatsApp   în magazinele Appstore, apoi instalaţi-o pe telefonul 

dvs. Este o aplicaţie gratuită. 

o Notă: veţi avea nevoie de permisiune la  Unknown sources din setările de 

securitate la telefonului dvs. 

2. Deschideţi WhatsApp şi continuaţi la următorul ecran prin acordul cu termenii Terms 

of Service. 

3. Verificaţi numărul dvs de telefon.  

4. Scrieţi un nume pe care aţi vrea ca iPhone, Windows Phone şi un număr necunoscut 

de membri să vă vadă în notificările lor când le trimiteţi mesaj . Nu vă îngrijoraţi, puteţi 

să schimbaţi acest nume mai târ iu în WhatsApp mergând la butonul Meniu  Menu 

Button > Settings > Profile şi apăsând icoana creion/ pencil . 

 

5. Dacă aţi instalat WhatsApp pe telefon anterior, WhatsApp s-ar putea să vă 

atenţione e cu anunţul "Chat backup found." Alegeţi  Restore dacă vreţi să restabiliţi 

vechile discuţii pe care le-aţi avut pe vechiul  dvs cont WhatsApp . 

WhatsApp ar trebui acum instalat pe telefonul dvs şi puteţi să începeţi discuţiile. 

 

 

http://www.whatsapp.com/legal/
http://www.whatsapp.com/legal/
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Adăugaţi contacte 

WhatsApp poate să gasească pe acei prieteni ai dvs ce folosesc  WhatsApp uşor şi repede . 

WhatsApp citeşte numerele de telefon ale contactelor tale de pe lista de adrese telefonice din 

telefonul tău şi le adaugă automat la laista dvs de contacte  WhatsApp . 

Dacă aţi dori să adăugaţi noi contacte la lista dvs de contacte pe  WhatsApp, pur şi simplu 

scrieţi numele şi număruld e telefon în lista dvsşi apoi daţi refresh la lista de Contacte:  

1. Deschideţi WhatsApp. 

2. Mergeţi la butonul > Menu Button > Refresh. 

Alternativ, dacă cineva care nu e salvat în lista ta de adrese îţi trimite un mesaj iniţial în 

WhatsApp, vei avea opţiunea să salve i informaţiile despre acest contact  apăsând  Add to 

Contacts. 

Când adăugaţi un contact ce locuieşte într-o ţară străină, asiguraţi-vă că numărul lor de 

telefon are formatul internaţional complet, cu prefixul ţării. Formatul este aşa: 

 + [Codul ţării] Numărul de telefon complet]. 

 

 Asiguraţi-vă că aţi omis toţi  ero de la începutul numărului de telefon. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Ştergerea numerelor de contact/ Delete contacts 

 

Contactele pe care le vezi în WhatsApp provin din  lista ta. Pentru a şterge un contact din lista 

de contacte WhatsApp , va trebui să ştergi contactul din telefon de pe listă. 

Pentru a găsi lista de contacte  WhatsApp  în telefon faceţi aşa: 

3. Deschideţi butonul  Contacte în  WhatsApp şi găsiţi  contactul. 

4. Apăsaţi p eel. 

5. Apăsaţi pe nume în partea de sus a ferestrei de chat. 

6. Pe ecranul de informaţii despre  Contact , mergi la butonul Meniu. Vedeţi în  address 

book.De aici găsiţi opţiunea de a şterge contactul din listă. 

Apoi daţi refresh la lista de contacte WhatsApp deschi ând  WhatsApp > Contacts tab 

> Menu Button > Refresh. 

Dacă încă ve i contactul, cel mai probabil ve i conversaţia de pe ecranul de discuţii . Simplu: 

apăsaţi şi ţineţi apăsat pe chat apoi daţi ştergere conversaţie. 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Discuţiile în grup vă dau posibilitatea să conversaţi cu  până la 100 sw oameni odată. Este un 

mod excelent de a ţine legăturile cu familia, prietenii, colegii. Aflaţi mai multe din detaliile d 

emai jos: 

 Crearea unui grup 

 Adăugarea de participanţi 

 Ştergerea de participanţi 

 Numirea unui administrator de grup  

 Schimbarea subiectului de grup 

 Schimbarfea icoanei de grup 

 Mutareaq notificărilor de grup 

 Existenţa grupului 

 Ştergerea unui grup 

Crearea grupului 

Puteţi crea un număr nelimitat de grupuri. Pentru a crea un grup: 

1. Deschideţi  WhatsApp şi mergeţi la butonul  Chats . 

2. Apăsaţi butonul Meniu Menu Button > New Group. 

3. Scrieţi un subiect sau titlu. Acesta va fi numele grupului pe care îl vor vedea 

participanţii  

4. Adăugaţi o icoană la grup prin scriere pe o fotografie goală de pe ecran. Acest lucru vă 

va apărea imediat în lista ta de Chats. 

5. Apăsaţi Next. 

6. Adăugaţi un participant la grup prin selectarea  + sau prin scrierea numelui lui. 

7. Apăsaţi Create când aţi terminat. 

Adăugarea de participanţi 
Trebuie să fii un administrator de grup pentru a adăuga participanţi la un grup existent de 
Chat. Un grup poate avea 100 participanţi. Pentru a adăugaparticipanţi: 

1. Mergeţi la grupul din  WhatsApp. 

2. Apăsaţi subiectul grupului. 

3. Apăsaţi   Add Participant. 

4. Căutaţi  sau  selectaţi contacte de adăugat la Group Chat 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#create
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#add
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#change-subject
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#mute
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567#exit
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Trebuie să fii administrator de grup să poţi şterge participanţi la grup. Ca să ştergi particpanţi, 

trebuie să: 

1. Mergi la grup în WhatsApp. 

2. Apasă pe subiectul  grupului. 

3. Apasă şi ţine apăsat pe participantul pe care vrei să îl ştergi. 

4. Apasă pe Remove {participant}  din meniul grupului. 

 

Orice administrator din grup îl poate face pe un participant administrator. Un grup poate avea 

un numar nelimitat de administratori. Ca să faci pe un membru administrator, trebuie să : 

1. Mergi pe grup în WhatsApp. 

2. Apasă pe subiectul grupului. 

3. Apasă pe participantul  pe care vrei să îl faci admin şi ţine apăsat. 

4. Apasă  Make group admin. 

 

Oricare dintre participanţii la grup poate schimba subiectul. Pentru a face asta: 

1. Mergi pe grup în WhatsApp . 

2. Apasă pe subiectul grupului . 

3. Apasă pe  Pencil icon la dreapta şi pe subiect. 

4. Scrie un alt subiect de grup, apoi apasă OK. 
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Oricare dintre participanţii la grup poate schimba icoana. Pentru a face asta: 

1. Mergi pe grup în WhatsApp . 

2. Apasă pe subiectul grupului . 

3. Apasă pe actuala icoană de grup >  Pencil icon. 

4. Alege imagine din aparatul tău foto, galerie, sau caută pe web o imagine nouă. 

5. Apasă OK 

 

Poţi trece notificările grupului pe Mut pe o perioadă anume de timp. Veţi primi mesaje 

în continuare de la grup, dar telefonul dvs nu va mai vibra sau face zgomot când le 

primeşti. Pentru a face asta: 

7. Mergi pe grup în WhatsApp . 

8. Apasă pe  utonul Meniu  Menu Button > Mute. 

9. Selectea ă cât de mulşt timp vrei să fie pe mut. 

10. Opţional, şterge bifarea şi pune stop notificări pe slideruld e notificări. 

 

Dacă ieşi dintr-un grup, vei fi şters de pe grup dar încă îl vei vedea pe listele de chats şi 

vei putea citi istoria conversaţiilor. Dacă eşti singurul administrator şi ieşi din grup se 

alege un participant la întâmplare să devină noul administrator. Pentru a ieşi din grup: 

1. Mergi la butonul Chats în WhatsApp. 

2. Apasă şi ţine apăsat p enumele grupului. 

3. Apasă  eşire din grup. 

 

 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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După ce ieşi din grup. Vei vedea opţiunea de ştergere a grupului. Când ştergeţi grupul nu îl vei 

mai vedea în lista de conversaţii şi se va şterge istoria discuţiilor. Pentru a şterge un grup: 

1. Mergi la butonul Chats în WhatsApp. 

2. Apasă şi ţine apăsat p enumele grupului. 

3. Apasă Delete Group/Şterge grupul. 
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Cu opţiunea lista de afişare puteti trimite mesaj mai multor prieteni în acelaşi timp. 

Listele de afişare sunt liste salvate de receptori de mesaje cărora le trimiţi adesea mesaje fără 

să îi selecte i de fiecare dată. 

1. Deschideţi  WhatsApp. 

2. Mergeţi la ecranul de conversaţii, Chats screen > Menu Button > New broadcast. 

3. Apăsaţi + sau scrieţi în numele de contact să alegeţi recipienţi din lista de contacte . 

4. Apăsaţi ap Done. 

5. Apăsaţi  Create. 

Aceasta va crea o nouă listă de receptori ai mesajelor. Când trimiteţi un mesaj pe lista de 

recipienţi, va trimite tuturor receptorilor din listă. Receptorii vor primi mesajul ca fiind un 

mesaj normal. Când vor răspunde, va apărea ca mesaj normal în chat screenş răspunsul lor nu 

va fi trimis altor recipienţi din listă. 

Notă: Doar contactele care te-au adăugat în lista de adrese telefonice vor primi mesajul tău pe 

liste. Dacă contactele nu primesc mesajele de pe listă, asigură-te că te-au adăugat în lista de 

contacte. Listele de afişare sunt comunicări unul-către-mulţi. Dacă vrei ca receptorii să 

participle la o conversaţie de grup, trebuie să cree i un grup Group Chat. 

 

1. Deschide o listă de afişare/ Broadcast List. 

2. Apasă  Menu Button > Broadcast list info. 

3. În ecranul listei Broadcast list info poţi : 

o Schimba numele listei tale Broadcast List apăsând  Pencil icon. 

o Adăuga recipienţi la listă apăsând recipient... button. 

o Şterge recipienţi prin apăsare, ţinut apăsat şi  selectea ă Remove {recipient} 

din listă. 

https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/23776567
https://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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1. Deschide un chat. 

2. Apasă  icon din partea de sus a ecranului. 

3. Alege ce vrei să trimiţi: 

o Alege  Gallery pt a selecta dinte pozele déjà existentesau video din telefon, 

apasă să selecte i multe imagini. 

o Alege  Photo pt a folosi camera foto să faci o po ă. 

o Alege   Video pt a folosi camera să înregistre i un video. 

o Alege   Audio să înregistre i un mesaj audio déjà existent din telefon. 

o Alege   Location pt a trimite locaţia ta sau un loc apropiat 

o Alege   Contact pt a trimite informaţiaunui contact salvat în lista ta din 

WhatsApp. 

4. Ai putea adăuga şi o captură la po e sau video. Dă cu degetul lateral/Swipe între 

imagini  pentru a adăuga captări la fiecare imagine. 

5. Apasă Send în Preview. 

Puteţi tirmite mai departe un mesaj de la o conversaţie la alta. Pentru a trimite mai departe 

faceţi aşa: 

1. Apăsaţi şi ţineţi apăsat pe mesaj sau media. 

2. Opţional, selectaţi  multiple messaje şi/sau media pt trimis mai departe. 

3. Apăsaţi  icon. 

4. Alegeţi o conversaşie ca destinatar al mesajului. 

Când trimiteţi mai departe un mesaj sau media, nu trebuie să mai faceţi upload. Aşa că se va 

trimite mai repede şi se va încărca uşor. Toate mesajele forwarded şi media vor apărea că sunt 

primite de la tine. 

Notă: Afirmaţiile nu vor fi trimise împreună cu media. 
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Mesageria vocală permite să comunici instantaneu cu un contact sau un grup de chat. Îţi dă o 

experienţă de neuitat, poţi conta pe acesta să trimită  mesaje importante şi care trebuie 

trimise rapid.  De exemplu toate mesajele vocale sunt descărcate automat. 

Pentru a folosi mesageria vocală, doar apăsaţi şi ţineţi aşa pe butonul de  microfon 

  microphone  care îl înlocuieştepe  send  înainte de a începe să scrii. 

În timp ce înregistrezi un mesaj voce cu Voice Messaging, poţi da slide la stânga să anule i 

imediat. 

O trăsătură inovatoare de success a lui  Voice Messaging este că semnul de microfon/icoana se 

va transforma în albastru când este ascultat de destinatar. 

Notă: Pe unele telefoane o să trebuiască să aştepţi o secundă până când începi să 

vorbeşti ca să se înregistre e tot mesajul. 

 

După ce ai primit un mesaj voce dă  clic pe butonul play  ca să asculţi.Ţine telefonul la 

urecheca să apară mesajul în boxe sau doar ţine telefonul departe de cap dar pe speaker. Când 

ai căşti,  Mesajele voce se vor auzi în ele. 

Vei avea microfon verde pe ecran dacă nu ai ascultat mesajul voce şi albastru când l-ai 

ascultat: 

 Atunci când căștile sunt conectate, mesaje vocale vor  fi întotdeauna pe difuzor 
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Dacă ve i două semene albastre de bifat  lângă mesajul tău, atunci s-a citit mesajul de 

către destinatar.  

Într-un grup de chat sau mesaj pe listă, mesajul va primi dublu bifat de fiecare dată când 

citeşte cineva mesajul tău. 

 Orice mesaj trimiţi vei putea vedea un Message info screen, unde se arată detaliile dacă 

mesajul tău a fost trimis, când, a fost sau nu citit de către destinatar i). 

Pentru a vedea  info screen: 

1. Deschide un chat cu un grup sau o persoană. 
2. Apasă şi ţine apăsat pt a trimite mesajul 

3. Apasă . 

Mesajul de pe  ecran arată: 

 Delivered când mesajul tău a fost trimis la destinatar, dar acesta nu l-a vă ut încă. 
 Read or Seen când destinatarul a citit mesajul sau a vă ut po a, înregistrarea audio ,  

video. Pt un mesaj voce/ Voice Message, dacă destinatarul l-a vă ut dar nu l-a 
vizionat/ascultat. 

 Played când destinatarul l-a vizionat/ascultat. 

Menţionăm că dacă un participant părăseşte grupul, mesajul de info screen îi va arăta în 

continuare  informaţia originală cu toţi participanţii, şi cu cel care a părăsit grupul. 

ă ă ă ă

 Destinatarul se poate să nu fi deschis mesajul. 
 Destinatarul  se poate să folosească o versiune mai veche de  WhatsApp. 
 Tu sau destinatarul aţi putea avea probleme de conexiune. 
 Tu sau destinatarul aţi putea să fi de activat Read Receipts din privacy settings. 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/23225461
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WhatsApp Calling te lasă să îi suni pe prieteni folosind WhatsApp gratuit, chiar dacă ei sunt în 

altă ţară.  

WhatsApp Calling foloseşteconexiunea ta la Internet mai degrabă decât minutele tale de 

abonament. S-ar putea să ţi se aplice taxare pentru transmiterea de date. 

Pentru a face un apel WhatsApp , doar deschideţi chatul cu persoana pe care vreţi să o sunaţi 

şi apăsaţi pe butonu0l de telefon din partea de sus a telefonului. 

 

Când te sună cineva, vei vedea un semnde apel  WhatsApp . Poţi 

apăsa şi glisa butonul verde pentru a răspunde sau să glise i butonul 

roşu dacă respingi apelul. Alternativ, poţi apăsa p eicoana de mesaje 

de pe ecran să respingi apelul cu un mesaj rapid 
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Poţi şterge mesaje individuale, conversaţii, grupuri, sau întreaga ta istorie de conversaţii dacă 

urme i paşii de mai jos. Mesajele şterse sunt şterse permanent din telefon.  

 

1. Deschideţi WhatsApp să mergeţi la fereastra de chat pe care vreţi să o ştergeţi 

2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat mesajulpe care vreţi să îl ştergeţi 

3. Opţional, apăsaţi mai multe mesaje pentru a le şterge simultan 

4. Apăsaţi pe icoana trash din partea de sus a ecranului 

 

 

ă

1. În lista chat apăsaţi şi ţineţi apăsat pe ce vreţi să ştergeţi 

2. Apăsaţi delete chat din meniu 

 

1. În lista de chat, apasă şi ţine apăsat pe ce vrei să ştergi. 

2. Apasă  Exit grup din meniu 

3. Apasă şi ţine apăsat pe chat de grup din nou 

4. Apasă delete grup din meniu. 

 

Notă: Dacă ieşi din grup, vei fi şters din grup dar îl vei vedea în lista de chat de pe telefon şi vei 

putea citi istoria de chat. Când ştergi grupul din listă se va şterge şi istoria grupului. 
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1. Mergi la WhatsApp WhatsApp > Menu Button > Settings > Chats and calls. 

2. Mergi în jos până la capăt şi şterge toate conversaţiile din el/Clear all chats. 

o Ştergeţi /Delete toate conversaţiile şi mesajele . Veţi fi încă în grup, iar ei vor fi 

vizibili p elistele tale de chat 

o Ştergeţi chats/clear all cahts va şterge toate mesajele dar va lăsa conversaţiile 

din lista de conversaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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ă

Automat, WhatsApp vă va seta nişte măsuri de siguranţă şi vă va permite să vedeţi  Read 

Receipts, last seen, profile photo and status. Dacă nu daţi share la ultimul vă ut nu veţi putea 

să vedeţi ce au vă ut alţiiultima dată. A se remarca că nu se poate ascunde statusul online sau 

cel de scriere 

 Pentru a schimba asta, doar mergeţi la:  WatsApp>MenuButton>Settings>Account>Privacy 

 uteţi fixa separate următoarele opţiuni pentru  last seen, profile photo, and/or status. 

Ultimul mesaj vă ut de voi, statusul, toate vor fi disponibile pentru utili atorii WhatsApp fără 

discriminare 

 

Ultimul vă ut, po a de profil/status vor fi la dispo iţia contactelor tale doar din lista cu adrese 

Ultimul vă ut, po a de profil/status nu vor fi vi ibile şi disponibile nimănui 

Dacă nu mai bife i  ead  ecipients, nu vei mai trimite  ead  eceipts. Nu vei mai vedea nici 

alte Read Receipts ale altor persoane 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/28000015
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/28000015
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/20971848
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/23740821
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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În funcţie de configuraţia ta de securitate, po a ta de profil şi numele pot fi vi ibile oricui cu 

cine faci conversaţii pe  WhatsApp. Pentru a seta po a de profil şi numele: 

1. Mergi la WhatsApp > Menu Button > Settings. 

2. Selectea ă Profil 

3. Apasă icoana  pt a allege o nouă po ă de profil cu camera sau încărcată din galeia 

media  

4. Apasă icoana  să schimbi numele vi ibil contactelor tale 

Dacă blochezi un contact, acea persoană nu va vedea noutăţi de al po a ta de profil 

 

Trasătura status din WhatsApp este un indicator în timp real cu ce faci , aşa că poţi să fii la 

curent cu ce fac contactele tale . 

1. Mergi la  WhatsApp > Menu Button > Status. 

2. Poţi allege un status automat sau să cree i unul personali at. Pentru a crea unul 

personali at, apasă icoana  Pencil icon şi apasă OK când ai terminat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
http://www.whatsapp.com/faq/en/android/21228643
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Bazat pe ghidul  oficial WhatsApp, valabil pe :  https://web.whatsapp.com/  

  

Aceasta este o lucrare cu licenţa Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 International. 

Permisiunea de  utilizare dincolo de scopul acestei 
licenţe poate fi disponibilă la 
educationtransmedia@gmail.com   
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