Pași de urmat pentru activare cont G-Suite
1. Pentru activarea contului G-Suite folosiţi un cod de 16 cifre format
din patru grupuri de câte patru cifre de forma 1234-5678-9012-3456
2. Deschideţi un browser (Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge,
Firefox etc.) şi scrieţi în bara de adrese https://siiir.adma.ro sau
accesaţi direct linkul următor siiir.adma.ro
3. Va apare fereastra de mai jos în care completați codul primit iar la
final faceți clic pe ACTIVEAZĂ CONT.

4. Se afişează fereastra de Termeni și condiții. După ce citiţi informaţiile
din această fereastră faceți clic pe butonul ACCEPT. Nu este nevoie să
bifaţi căsuţa din partea de jos decât dacă doriţi să primiţi respectivele
informări.

5. În această fereastră selectaţi opţiunea Nu am cont G Suite (faceti un click cu
mouse-ul pe cerculeţul din dreptul acestei opţiuni). Faceţi apoi click pe
CONTINUĂ pentru a trece la fereastra următoare.

6. În această fereastră alegeţi una din variantele de adrese e-mail prin bifarea
cerculeţului din dreptul respectivei adrese. Sistemul a generat automat aceste
variante de e-mail pe baza numelui dvs. şi trebuie selectată obligatoriu una din
ele. Deasemenea introduceţi o parolă de minim opt caractere în cele două câmpuri
(Parolă şi Confirmare parolă). Este important să creaţi o parolă pe care să o
puteţi ţine minte pentru a nu pierde accesul în sistem dar în acelaşi timp să nu
poată fi ghicită cu uşurinţă de altcineva. Recomandăm ca parola să conţină
următoarele tipuri de caractere:
a. cel puţin o literă mare (sau mai multe)
b. cel puţin o literă mică (sau mai multe)
c. cel puţin o cifră (sau mai multe)

După ce aţi selectat varianta de adresă de e-mail preferată şi aţi completat
parola, faceţi click pe butonul ACTIVEAZĂ pentru continuare.

7. Se va afişa un mesaj de confirmare privind activarea contului.

NU APĂSAŢI pe butonul CONECTAŢI-VĂ.
Închideţi pur şi simplu browserul fără să apăsaţi acel buton.
Motivul pentru care facem acest lucru este următorul: apăsarea acestui buton ar
avea efecte diferite pentru cei care incearcă să îşi activeze contul de G-suite. Sunt
două posibilităţi pe care le vom prezenta mai jos.
Varianta 1 – Sunteţi deja conectat la un alt cont de gmail (al dumneavoastră sau al
altui membru din famile). În acest caz, apăsarea butonului CONECTAŢI-VĂ v-ar
trimite către contul de familie la care sunteţi deja conectat, nu la cel nou pe care
tocmai incercam sa îl activăm.
Varianta 2 – Nu sunteţi conectat la nici un cont de gmail. În acest caz, apăsarea
butonului CONECTAŢI-VĂ v-ar trimite către contul nou activat
Mai întâi ne asigurăm că NU suntem deja conectaţi la un alt cont de gmail
Unele browsere afişează un mic marcaj prin care vă avertizează dacă sunteţi
deja conectat la un cont de gmail dar nu toate fac acest lucru prin urmare vom
parcurge paşii următori (paşii de urmat sunt aceeaşi indiferent de browserul folosit).

Deschidem browserul şi scriem în bara de adrese una din următoarele adrese
www.google.com sau www.google.ro. Se va deschide pagina Google în care faceţi
click pe linkul de Gmail din dreapta sus (marcat cu săgeată neagră)

Dacă sunteţi conectat, se va deschide adresa de mail la care sunteţi conectat.
Faceţi click pe acea literă marcată cu săgeată. În cazul dvs. va fi altă literă şi altă
culoare dar poziţia ei este mereu aceeaşi (în dreapta sus).

Faceţi click pe butonul Deconectaţi-vă (marcat cu săgeată)

Dacă nu sunteţi conectat la nici un cont de gmail, se va deschide direct
fereastra de la pagina următoare.

Din fereastra de mai jos putem să ne conectăm la contul nou creat. Faceţi click
pe Use another account. Dacă browserul dvs. este în limba română este posibil ca
opţiunea respectivă să fie Foloseşte alt cont sau ceva asemănător.

Introduceţi numele contului, faceţi click pe NEXT sau INAINTE.

Introduceţi parola

Se deschide o fereastră de întâmpinare. Faceţi click pe Aceptaţi pentru a trece
la următoarea pagină.

Se va deschide următoarea fereastră. Faceţi click pe iconiţa marcata cu săgeata
neagră.

Gata, aţi activat noul cont pentru G-Suite.
Dacă vi se pare că seamănă cu un cont de gmail atunci aveţi dreptate, exact asta este
doar că are o terminaţie diferită de conturile de gmail obişnuite iar conectarea pe GSuite se va putea face doar de pe acest tip de cont de forma …@cnaob.org

Ghid de utilizare aplicația Google Classroom
https://docs.google.com/document/d/1SJVC8JP0w3nHHOqqIj7CeeDDyiryjeG27kiu
61-h35A/preview

Ghid de utilizare G Suite for Education
https://docs.google.com/document/d/1ZJTrCanW4wWwextwRapT1SSh_sEplIgRpw
Co7gyFtM0/preview

