
Procedura activare definitiva  GSuite for Education 
 
 

Trebuie să vă autentificați la admin.google.com cu utilizatorul de administrare G Suite și 
într-un nou tab să deschideți acest link și să completați formularul - G Suite for Education 
upgrade request - chiar dacă ați mai făcut deja acest lucru. 
 
În formular, aveți următoarele câmpuri pe care trebuie să le completați: 
 

1. Phone number - treceți numărul de mobil la care puteți fi contactați 
2. Institution mailing address - treceți adresa poștală a instituției educaționale 
3. Institution name - treceți denumirea instituției educaționale 
4. Institution website - treceți site-ul web al instituției educaționale (dacă nu aveți, 

treceți we-do-not-have-a-website.ro) 
5. Institution type - selectați Primary/Secondary 
6. Number of user accounts required - treceți numărul total de elevi și profesori 

(rotunjit) 
7. Detailed description - treceți linkul la profilul din SIIIR al instituției educaționale 

(accesați https://www.siiir.edu.ro/carto/#/retea și căutați profilul instituției dvs.; ex. 
https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/12345678) 

 
După ce completați acest formular primiți automat pe email un mesaj cu subiectul: 
[#12345678] Request for G Suite Education Upgrade la care trebuie să răspundeți cu 
următoarele trecând în Cc adresa adminadma@: 
 

1. Official website of the educational institution: treceți numele de domeniu unde aveți 
site-ul web (dacă nu aveți site web, treceți We do not have a website) 

2. Institution's official accreditation documents: atașați cele două documente pe care 
le-ați încărcat când ați aplicat la clasaviitorului.ro (tipizat diplomă și certificat fiscal) 

3. The link to the National School Registry: treceți linkul la profilul din SIIIR al 
instituției educaționale 

4. Contact person: treceți numele reprezentantului legal al instituției educaționale, 
adresa de email la care poate fi contactat și poziția pe care o ocupă în cadrul 
instituției. 

După ce un reprezentant Google va citi mesajul dvs. veți primi încă un mesaj în care vi se 
vor cere următoarele: 

1. Name of your school or organization: Treceți denumirea instituției educaționale 
2. Type of education provided: Treceți Primary/Secondary education 
3. Official website of the institution: Treceți website-ul instituției (dacă nu aveți, 

precizați acest lucru) 
4. Institution's official accreditation document stating educational status (scanned 

copy): Treceți link la profilul instituției din SIIIR 
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5. Official document stating non profit status (scanned copy): atașați copie după codul 
fiscal 

6. Email Address of school’s management (e.g. Principal/Head Teacher): Treceți 
adresa de email a directorului 

7. Link of a page or proof that shows the name of the Head Teacher of the 
school/Principal/Director: Treceți un link unde apare numele directorului instituției 

8. Your Contact Email (not related to G Suite account) and Your 
Title/Role/Position/Affiliation with the educational institution you're applying for: 
Treceți adresa dvs. de email diferită de cea de la G Suite, poziția pe care o ocupați 
și denumirea instituției pentru care doriți activarea licenței. 

Verificați din când în când adresa de email să vedeți ce vă răspund cei de la Google. 
În cazul în care nu primiți răspuns în timp util, puteți intra în legătură cu un reprezentant de 
la Google sunând la un număr gratuit. Pentru a face acest lucru accesați admin.google.com 
- Support 

 
Selectați în fereastra care se deschide după clic pe Support, butonul Contact support 
(dreapta jos). 
După care selectați Phone (dreapta jos). 
După care introduceți în câmpul de jos Describe you issue, cuvintele: Upgrade request. 
După care dați clic pe This didn't help, continue to support (dreapta jos). 
Acum fi se va afișa numărul de telefon la care puteți suna gratuit pentru România 
0800-896-723. Totodată, vi se va genera automat un cod cu valabilitate de o oră pe care 
trebuie să-l introduceți la apelare (ex. Phone PIN for numedomeniuscoala.ro, expires in 59 
minutes, PIN: 12345678). 
La momentul la care Google acordă licența definitivă, primiți un mesaj de la ei, care vă 
confirmă acest lucru. 
 
Cu stimă, 

 
 
Sorin Dragne 
EDU Specialist 
Edu Apps SRL 
E-mail: sorin.dragne@eduapps.ro 
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