Recomandări pentru aplicanţii care folosesc computere Macintosh
Dacă computerul dv. are drept program de vizualizare Mac Preview şi nu Adobe
Reader, puteţi să vă confruntaţi cu următoarele situaţii:
• Când încercaţi să deschideţi eForm de pe pagina pe care este publicat – înainte
de a-l descărca – este posibil ca acesta să nu se deschidă;
• Când încercaţi să deschideţi formularul descărcat / salvat în computerul dv.
acesta nu se deschide.
Mesajul de eroare tipic primit în ambele situaţii de mai sus este:

Atenţie: aceasta nu este o eroare a formularului eForm!
Eroarea provine din setările din computerul dv. Aceste setări sunt controlate şi
administrate de dv. sau de administratorul de sistem (specialist IT).
Computerul dv. încearcă să deschidă formularul cu Mac Preview şi nu cu Adobe
Reader. Însă formularul eForm poate fi deschis şi completat numai folosind Adobe
Reader sau unul din produsele Adobe Acrobat. Chiar dacă aveţi instalată versiunea
cerută a Adobe Reader (versiunea 8.1.5 sau una superioară), nu se va face nicio
diferenţă dacă Mac Preview este selectat drept programul de vizualizare de bază
(default viewer).
Sunt două opţiuni pentru a rezolva această problemă:
Opţiunea 1
Schimbaţi setările din computerul dv. astfel încât programul de vizualizare de bază
(default viewer) să fie Adobe Reader.
Dacă nu sunteţi sigur cum să faceţi acest lucru, atunci contactaţi serviciul IT sau
consultaţi fişierele de ajutor (help files) din computerul dv.
Opţiunea 2
Dacă nu doriţi să schimbaţi setările de bază din computerul dv. atunci parcurgeţi
paşii următori.
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Descărcaţi eForm (fără a-l deschide înainte):
(i) Mergeţi la http://eacea.ec.europa.eu/eforms/index_en.php#1
(ii) Apăsaţi Ctrl+click pe versiunea eForm în limba dorită (sau click stânga)

(iii) Din meniul apărut selectaţi "Download linked file as..." sau „Save link as...”

(iv) Salvaţi eForm în computerul dv.
Deschideţi eForm
1. Deschideţi aplicaţia Adobe Reader.
2. Folosiţi meniul File > Open apoi din fereastra de căutare localizaţi şi deschideţi
formularul care a fost descărcat şi salvat mai înainte.
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