Instalarea și reînnoirea Java
1. Pentru a instala sau reînnoi modulul Java accesați pagina web
http://java.com/en/download/. Localizați butonul de descărcare (ilustrat în imaginea de mai
jos – ”Free Java Download”) și descărcați fișierul de instalare Java.

2. După descărcarea fișierului de instalare Java, deschideți acest fișier. Imaginea de mai jos arată
cum arată dialogul inițial apărut la deschiderea fișierului de instalare. Utilizați butonul ”Install”.

Odată ce procesul de instalare începe (imaginea de pe pagina următoare) așteptați finalizarea
procesului.

3. În unele cazuri, dacă există versiuni vechi ale modulului Java, modulul de instalare vă
înștiințează printr-un dialog similar celui de mai jos. Aici puteți selecta ”Uninstall” pentru a
dezinstala versiunile precedente sau ”Remind Me Later” pentru a păstra momentan aceste
module vechi.

4. Odată ce sunteți prezentați cu dialogul de mai jos modulul Java a fost instalat cu succes și
puteți deschide browserul dvs pentru utilizare (utilizați butonul ”Close” pentru a închide
dialogul).

Deblocarea modulului Java în browser Mozilla Firefox:
1.
Aflîndu-vă în serviciul „Declaraţie electronică”, accesaţi „Инструменты (Tools)” din
bara de meniuri a Mozillei Firefox şi din opţiunile existente selectaţi Информация о
странице (Page Info);
2.
În fereastră apărută accesaţi compartimentul Разрешения (Permissions) şi din lista
existentă găsiţi Java (TM) Platform şi bifaţi poziţia Разрешить (Allow);
3.

Închideţi fereastra şi repetaţi procedura de semnare.

În cazul în care lîngă bara de adresă observați imaginea
(un model este prezentat în
imaginea de mai jos), pentru deblocare efectuați următorii pași:
1.

Accesați cu butonul stîng al mouse-ului asupra imaginii

;

2.
În fereastra apărută, la plug-in Java (TM) Platform, modificați parametru
“Заблокировать плагин(Block plugin)” în “Разрешить и запомнить(Allow and
Remember)” și tastați butonul OK.

Deblocarea modulului Java în browser Google Chrome:
1.
Cînd ajungeţi la semnarea dării de seamă în serviciul „Declaraţie electronică” şi vă apare o
bara, reprezentată în imaginea de mai jos, este necesar să accesaţi butonul Запустить один
раз (Run this time), sau butonul Всегда запускать на этом сайте (Always run on this site)
dacă el există.

