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CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ   

Mini - Ghid de activare GSuite for Education  și Office 365 A1 pentru unitatea de învățământ  

Informatician Casa Corpului Didactic Cluj,   

Mihaela CIOBANU 

(mciobanu@ccdcluj.ro)  

  

 Pachetele de licențe GSuite for Education și Office 365 A1 sunt gratuite pentru unitățile de învățământ. 

Pentru activarea acestora condiția obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească instituția de învățământ 

este să dețină un domeniu de tipul numescoala.ro.  Pentru activare puteți accesa pagina 

https://www.clasaviitorului.ro/.   

Pasul 1: Achiziția/verificarea/configurarea domeniului (rotld.ro)  

 Domeniul numescoala.ro (de exemplu: edu.ro, educred.ro, ccdcluj.ro) poate fi 

achiziționat/verificat/configurat la rotld.ro (registrul de domenii .ro). Dacă deja dețineți acest domeniu 

puteți verifica care este situația acestuia accesând https://rotld.ro/whois/  

  

  

Se vor obține următoarele informații: Date Domeniu și Date Deținător (Registrant). Dacă nu sunt datele 

unității de învățământ trebuie solicitat transferul dreptului de folosință. În captura de ecran următoare 

este evidențiat ceea ce trebuie urmărit.   

https://www.clasaviitorului.ro/
https://www.clasaviitorului.ro/
https://rotld.ro/home/
https://rotld.ro/home/
https://rotld.ro/whois/
https://rotld.ro/whois/
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Pasul 2: Activarea pachetului de licențe GSuite și Office 365 A1 (clasaviitorului.ro)  

Accesați https://www.clasaviitorului.ro/   

  

 

  

    

La pasul următor trebuie completate datele persoanei de contact și a instituției:  

  

  

  

  

1.   Introduceți numele de  

domeniu de aici   
2 .  Bifați aici   

3 . Bifați aici   

!  Aici puteți accesa  

ghidu l   

https://www.clasaviitorului.ro/
https://www.clasaviitorului.ro/
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
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După ce se apasă butonul trimite ați început procesul de activare a domeniului și pe emailul dat la date 

administrator vă va veni corespondența cu cerințe suplimentare pentru verificarea domeniului. Veți avea 

acces la o suită de aplicații:  

  

Pentru link profil SIIIR  

dați click aici   

Pentru a încărca  

documentele cerute  

apăsați butonul UPLOAD   
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Pasul 3: Configurarea GSuite (google.com)  

Accesati google.com ..... apoi vă conectați în gmail cu adresa admin@numescoala.ro  

Ghidul complet îl puteți accesa aici  

    

https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
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Pasul 4: Accesare GSuite (google.com) cu contul de Superadmin  

 

  

!!! La conectarea în Gmail trebuie folosit Contul Google primit la activarea GSuite (de ex.: 

admin@domeniultau.ro)  

3. Din meniul Setări (Settings) alegeți opțiunea Administrează organizația (Manage this organization)   

 

    

4. Se accesează Consola de administrare (vi se va solicita introducerea din nou a parolei)  

  

1.   Se accesează  https://www.google.ro /   

  

  

2.   Se accesează  l Gmai   

  

. Apăsați  2 Gmail   

3 . Apăsați    

Setări   ( Settings )   

  

          

https://www.google.ro/
https://www.google.ro/
https://www.google.ro/
https://www.google.ro/
https://www.google.ro/
https://www.google.ro/
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!!! Operațiunile 1-3 pot fi înlocuite tastând: http://admin.google.com/ în bara de adrese.  

  

5. Instalarea aplicației ADMA (pentru generarea codurilor pentru conturile de utilizatori sincronizând 

SIIIR cu GSuite)  

  

Accesați:   

  

  

 

  

Accesați G Suite Marketplace apps și în fereastra deschisă apăsați semnul plus pentru a adăuga 

aplicații.  

  Apare:     

  

http://admin.google.com/
http://admin.google.com/
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În fereastra deschisă căutați ADMA  

  

Selectați aplicația  

  

Alegeți Domain install  

  

  

    

Alegeți Continue  
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Bifați I Agree ..... și apoi apăsați butonul Turn ON.   

 

După instalarea aplicației aceasta va apărea în listă  

   

    

6. Accesarea aplicației ADMA se face din meniul Google apps din partea dreaptă sus a ecranului   
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Pentru a porni aplicația trebuie utilizat un cont de Secretar din SIIIR și să începeți  

sincronizarea. Puteți utiliza ghidul pentru configurare pus la dispoziție ce cei de la clasaviitorului.ro 

pentru a utiliza aplicația.   

  

  

  
  

Obs: Sincronizarea poate dura mult!   

Recomandare: După generarea codurilor nu lăsați aplicația  on for everyone. Pentru  

  

  
Derulați  lista de aplicații până găsiți ADMA   

  

https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview
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7. Crearea conturilor se poate face și manual  din meniul   

  
8. Structura orgazițională pentru gestionarea conturilor se face din   

  
!!! Recomand separarea conturilor elevilor pe an școlar și pe clase.  

 

 

    

  

modificare apăsați aici   
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Documentație_Ateliere_Elearning_2020 

 

Proiectul „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” 
 

Expert regional ELearning – regiunea NV,   

Mihaela CIOBANU 

mihaela 

  

  

  

Programul Atelierelor webinar CRED  

Atelierele CRED sunt difuzate pe canalul YouTube Educred  

  

 Joi, 19 martie ora 10.00 : Utilizarea Teams/Office365   

 Vineri, 20 martie ora 11.00 : Utilizare Google Meet    Luni, 23 martie ora 11.00: Utilizare 

Zoom și Livresq   Marti, 24 martie ora 11.00 Utilizare Webex  
 Miercuri 25 martie ora 11.00 Utilizare Google Classroom  

 Joi, 26.03.2020, ora 11.00 - „Utilizarea Teams/Office365”  

 Marți, 31 martie, ora 11.00 - Administrator G Suite - instruire online pentru administratorii 

platformelor școlare   

 Miercuri, 1 aprilie, ora 15.00 - Moodle pentru învățare colaborativă  

 Joi, 2 aprilie, ora 13.00: Webinar CRED – Kinderpedia soluția completă de management 

școlar  

 Joi, 2 aprilie, ora 15.00 - Microsoft pentru Educație: Teams, Whiteboard, Sway, Paint 3D  

  

  

  

Administrator G Suite for Education - setări în consola de administrare (EduApps)  

  

  

Digital.educred.ro  

https://digital.educred.ro/   

Acest spațiu a fost creat pentru toți profesorii care doresc să valorifice noile tehnologii în 

activitățile de învățare cu elevii, valorificând experiența și rezultatele obținute până acum în 

proiectul CRED (site si pagina Facebook).   

https://www.youtube.com/channel/UCjSOWpUXcxc21JiwwY3_Pcg
https://www.youtube.com/channel/UCjSOWpUXcxc21JiwwY3_Pcg
https://www.youtube.com/watch?v=L4JOMxN0u7g&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=L4JOMxN0u7g&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5IIZeRuTo
https://www.youtube.com/watch?v=Ig5IIZeRuTo
https://www.youtube.com/watch?v=odLPprmhg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=odLPprmhg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=odLPprmhg0Y
https://www.youtube.com/watch?v=x-2Ru6GvWts
https://www.youtube.com/watch?v=x-2Ru6GvWts
https://www.youtube.com/watch?v=o6j45Q2Qp-k
https://www.youtube.com/watch?v=o6j45Q2Qp-k
https://www.youtube.com/watch?v=lLJQE7Wirj0
https://www.youtube.com/watch?v=lLJQE7Wirj0
https://www.youtube.com/watch?v=lLJQE7Wirj0
https://www.youtube.com/watch?v=0qC55qG4qzE&t=1915s
https://www.youtube.com/watch?v=0qC55qG4qzE&t=1915s
https://www.youtube.com/watch?v=0qC55qG4qzE&t=1915s
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=p8as89M-QvE&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=f6cFIsqG6qs&t=2136s
https://www.youtube.com/watch?v=f6cFIsqG6qs&t=2136s
https://www.youtube.com/watch?v=f6cFIsqG6qs&t=2136s
https://www.youtube.com/watch?v=f6cFIsqG6qs&t=2136s
https://www.youtube.com/watch?v=f6cFIsqG6qs&t=2136s
https://www.youtube.com/watch?v=f6cFIsqG6qs&t=2136s
https://digital.educred.ro/
https://digital.educred.ro/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.educred.ro%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1dDw6NipTEt2Mw6Aqa_DaRKNSjw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.educred.ro%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG1dDw6NipTEt2Mw6Aqa_DaRKNSjw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProiectul-CRED-265274661062902%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsZx1eGXOyJkAyXSkl9ZANCGoHyA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FProiectul-CRED-265274661062902%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsZx1eGXOyJkAyXSkl9ZANCGoHyA
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Se dorește dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza și de a dezvolta resurse 

educaționale deschise (RED) astfel încât acest spațiu să susțină comunități de învățare dedicate 

resurselor educaționale deschise.  

  

    

  

https://www.youtube.com/watch?v=d_Xov5X2iMk&t=230s
https://www.youtube.com/watch?v=d_Xov5X2iMk&t=230s

