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Ghid de lucru - Accesul în Suita Microsoft 365

Acces ghid oferă utilizatorilor informațiile necesare pentru accesarea platformei
Microsoft 365 în scopul folosirii adresei de email instituționale de forma @unibuc.ro
precum și a altor instrumente puse la dispoziție de
platforma Microsoft
Documentul este pentru uzul angajaților Universității din București
Pentru exemplificare, mediul de lucru ales este platforma Microsoft 365 versiunea în
limba engleză
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1. Conectarea în platforma Microsoft 365
1. După primirea credențialelor de acces în platforma Microsoft 365 de la Direcția
IT&C (adresa de e-mail și parola inițială de acces), accesați site-ul
https://login.microsoftonline.com pentru a vă deschide contul în platformă.

2. După introducerea credențialelor vi se va solicita schimbarea parolei temporară.
Politica de securitate Microsoft presupune ca o parolă să respecte regula de
minimum 3 condiții îndeplinite din următoarele 4 tipuri de caractere: litere
majuscule, litere minuscule, cifre, simboluri.
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3. După schimbarea parolei inițiale, se alege opțiunea <Next> pentru a parcurge
pașii necesari completării datelor personale nercesare pentru recuperarea ulterior
a parolei în cazul în care aceasta este uitată. Acest pas este obligatoriu și respectă
condițiile de securitate a informației introduse și condițiile GDPR.

4. Informațiile privind numărul de telefon și adresa de email alternativă trebuie
completate obligatoriu pentru a se putea recupera contul în cazul în care v-ați
uitat parola.
Pentru serviciul <Self password reset> este necesar să fie urmați/completați pașii
de mai jos, pe rând după cum urmează:
a. Selectați adăugarea numărului de telefon:

Autori: Sorin Ion, Anca Ileana și Virgiliu Antonescu @GCAEO-UB, contact: edu.online@unibuc.ro

4/9

Grupul de Coordonare al Activităților
Educaționale Online - GCAEO-UB

Versiunea 2

Ghid de lucru - Accesul în Suita
Microsoft 365

Data 12.04.2020

b. Selectați țara și introduceți numărului de telefon:

c. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit pe telefon:

d. Selectați adăugarea adresei alternative de email:
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e. Finalizați procedura de securizare a contului:

5. Pentru facilitarea unei accesări mai rapide și pentru a rămâne autentificat, alegeți
opțiunea <YES> din fereastra <Stay signed in>.

6. După deschiderea contului în platforma Microsoft ltimul pas ce trebuie urmat vă
permite instalarea suitei Office online, oferită gratuit de Microsoft. Mai multe
informații pot fi consultate la adresa https://www.microsoft.com/ro-ro/education prin
alegerea opțiunii <Install Office>
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2. Configurarea transmiterii mesajelor primite către un alt cont de email
Dacă nu doriți să folosiți adresa de email din Microsoft 365 pentru trimiterea de mesaje, dar
doriți să aveți acces la eventuale mesaje primite pe această adresă, vă recomandăm să
configurați transmiterea mesajelor primite către adresa de email pe care o folosiți în mod
curent.
Pentru aceasta este necesar să efectuați următoarele setări:
1. Accesați contul de email folosind direct link-ul https://outlook.office365.com/ sau
din portalul Office 365, selectând aplicația <Outlook>.

2. Din interfața Outlook accesați butonul <Settings>
opțiunea <View all Outlook settings>.

din meniul orizontal și apoi
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3. Din meniul afișat, selectați opțiunea

și apoi

.

Bifați căsuța
și completați câmpul <Enter an email address>
cu adresa de email către care doriți să fie transmise mesajele. Dacă doriți să
păstrați o copie locală a mesajelor sosite în contul Microsoft 365, atunci bifați și
căsuța
.
La final, salvați modificările, apăsând butonul <Save>, din josul paginii.

Dacă doriți să redirectați mesajele către contul de email instituțional care v-a fost creat de UB
în GSuite și acesta are extensia @unibuc.ro (extensie identică cu cea existentă pe contul
Microsoft O365), atunci completați în căsuța de text de mai sus adresa de email cu acelasi
nume de utilizator, dar cu extensia @g.unibuc.ro, care reprezintă un alias pentru adresa
dvs. de email din GSuite. În acest fel, mesajele vor ajunge în contul dvs. de email creat de
UB în GSuite.
Dacă doriți să redirectați mesajele către contul de email instituțional care v-a fost creat de UB
în GSuite și acesta are o altă extensie, de ex. @<acronim_facultate>.unibuc.ro, atunci
completați în căsuța de text de mai sus direct adresa dvs. din GSuite.
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3. Recomandări privind accesul securizat
Dacă se întâmplă să vă uitați parola de acces puteți să parcurgeți pașii descriși în procedura
standard <Cum să accesați un cont Microsoft compromis> accesibilă la adresa:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/10494/microsoft-account-recover-hacked-compromised-account

Dacă vă conectați pe un calculator public, nu uitați să vă deconectați înainte de a pleca de la
calculator.
4. Alte informații utile
Informații suplimentare, în limba română, privind conectarea la contul Microsoft pot fi
accesate la adresa:
https://support.microsoft.com/ro-ro/help/4028195/microsoft-account-how-to-sign-in
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