
3.5. Activare cont de utilizator 
 

3.5.1. Cont existent G Suite 

 

Scanați codul QR sau accesați site-ul WWW.siiir.adma.ro,  

completați codul de tip 1234-5678-9012-3456 iar la final faceți clic pe ACTIVEAZĂ CONT. 

  
 
Citiți Termenii și condițiile iar la final faceți clic pe butonul ACCEPT. 
 

http://goo.gl/16gk0R
http://siiir.adma.ro/
https://siiir.adma.ro/activate/?activationCode=0000-0000-0000-0000


 
 

 

Se va afișa o nouă fereastră. 



 
 

Dacă aveți deja un cont de e-mail de tip 
prenume.nume@scoalamihailsadoveanu.ro alegeți 

prima opțiune  

Am deja cont G Suite. 
Se va solicita să vă autentificați pentru a continua, 

după cum urmează. 
 



 
 

Deoarece autentificarea a fost realizată cu succes se va afișa un mesaj care menționează 
atât instituția cât și adresa de e-mail ce va fi conectată. 
Dacă datele afișate sunt corecte, pentru a avansa, clic pe butonul ACTIVEAZĂ. 
 

 
 

Dacă sunteți conectat cu un alt cont decât cel pe care doriți să îl conectați 
faceți clic pe ALT CONT. 



Realizați autentificarea cu contul potrivit și când datele afișate sunt cele 
corecte faceți pe ACTIVEAZĂ pentru a avansa. 
Se va afișa un mesaj de confirmare în care este specificat și contul ce a fost activat. 
 

 
 
La adresa de e-mail veți primi un mesaj din partea echipei ADMA. 
 

 
 
Mesajul conține detalii despre instrumentele digitale Google oferite gratuit pentru educație. 
 
Vă recomandăm să parcurgeți acest mesaj în totalitate pentru a vă familiariza cu beneficiile și 
funcționalitățile aplicațiilor care fac parte din pachetul G Suite for Education. 

 
  



3.5.2. Cont nou G Suite 

 

Scanați codul QR sau accesați site-u www.siiir.adma.ro, 

completați codul de tip 1234-5678-9012-3456 iar la final faceți clic 
pe ACTIVEAZĂ CONT. 

 

  
 

Citiți Termenii și condițiile iar la final faceți clic pe butonul ACCEPT. 

 

http://goo.gl/16gk0R
https://siiir.adma.ro/activate/?activationCode=0000-0000-0000-0000


 
 
Se va afișa o nouă fereastră. 
 



 
 

Dacă nu aveți deja un cont de e-mail de 
tip prenume.nume@scoalamihailsadoveanu.ro 

alegeți opțiunea secundară  

Nu am cont G Suite. 
Se va afișa o nouă fereastră. 

 



 
 

Alegeți una dintre variantele de adrese de e-mail prezentate în fereastră, completați o 

parolă de minim 8 caractere iar la final faceți clic pe ACTIVEAZĂ. 
Se va afișa un mesaj de confirmare în care este specificat și contul ce a fost activat. 
 

 



 
La adresa de e-mail veți primi un mesaj din partea echipei ADMA. 
 

 
 
Mesajul conține detalii despre instrumentele digitale Google oferite gratuit pentru educație. 
 
Vă recomandăm să parcurgeți acest mesaj în totalitate pentru a vă familiariza cu beneficiile și 
funcționalitățile aplicațiilor care fac parte din pachetul G Suite for Education. 
 

 


