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De ce GSuite? 

• Soluție pentru educație dezvoltată pentru profesori și elevi 

• Conține instrumente digitale moderne care îmbunătățesc procesele de 
predare, învățare și colaborare în școală prin integrarea noilor tehnologii în 
activitatea didactică și administrative 

• Poate fi folosită în colaborare cu alte instrumente digitale de predare și 
învățare 



GSuite - Beneficii pentru școală 

• Un pachet de instrumente digitale pentru colaborare la clasă și o educație în 
pas cu tehnologia 

• Folosirea tehnologiei la clasă și pentru teme și proiecte îi ajută pe elevi să 
dezvolte abilități digitale necesare în secolul 21, stimulează gândirea critică 
și creativitatea 

• Suport tehnic 24/7, fără reclame, spațiu de stocare nelimitat, siguranța 
datelor 

• Disponibil oricând de pe orice dispozitiv indiferent de sistemul de operare 

• Google gestionează securitatea, serverele și actualizările 

• Instrumente educaționale concepute pentru lucrul în echipă care cresc 
eficiența și generează economii importante de timp și de costuri 

• Toate datele aparțin școlii și sunt în conformitate cu standardele locale 
pentru servicii Cloud 

 



GSuite - Beneficii pentru administratorii TIC 

• Implementare gestionată prin consola de administrare Google disponibilă 
online care reduce cu 90% timpul necesar pentru suport 

• Consola de administrare permite delegarea rolurilor (de ex. profesorii pot 
reseta parola dar nu pot vizualiza alte informații) 

• Suport tehnic 24/7 din partea Google prin telefon sau prin e-mail 

• Actualizări automate gratuite cu posibilitatea de a programa noi 
funcționalități 



GSuite - Beneficii pentru profesori 

• Instrumente intuitive ușor de folosit la clasă care nu necesită o instruire 
intensivă și oferă economie de timp și energie 

• O mai bună colaborare profesor – elev și comunicare în timp real 

• Elevii lucrează împreună și folosesc simultan documentele care se salvează 
în mod automat (pregătiți pentru lucrul în echipă în viitor) 

• Feedback documentat pentru elevi prin comentarii inserate în Google Docs, 
Slides sau Sheets 

• Modificările aduse documentelor păstrează un jurnal al tuturor acțiunilor 
pentru a vedea contribuțiile elevilor la munca de grup 



Pași pentru implementare GSuite 

• Licența G Suite for Education este oferită în mod gratuit de către 
Google pentru orice instituție educațională 

• Licența G Suite for Education are valabilitate nelimitată pentru 
minim 10.000 de utilizatori (cu posibilitatea de extindere) 

• Este necesară o singură licență G Suite for Education / instituție 
educațională 



Pași pentru implementare GSuite 

• Pregătirea profilului instituției pentru întrunirea condițiilor de 
eligibilitate 

• Înscriere instituție în programul Clasa Viitorului 

• Configurare setări G Suite for Education în funcție de specificul instituției 
educaționale 

• Activare servicii de bază G Suite for Education  
• Comunicare: Gmail, Calendar, Hangouts, Google Plus 

• Colaborare: Google Classroom, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google 
Forms, Google Drawings, Google My Maps, Google Sites 

• Stocare de date: Google Drive (spațiu nelimitat pentru creare, stocare și distribuire de 
documente) și Google Vault 

Cerințe: acces la zonele DNS ale numelui de domeniu 



Pregătirea profilului instituției pentru 
întrunirea condițiilor de eligibilitate 

• Licența G Suite for Education poate fi activată numai pentru instituții educaționale publice sau 
private. Activarea licenței inițiale este în versiunea de încercare (Trial) pentru o perioada de 14 
zile și doar respectând pașii din acest ghid se va putea activa licența gratuită definitivă, 
valabilă pe durata de funcționare a unității de învățământ. 

• Activarea licenței G Suite for Education se face pentru un nume de domeniu care trebuie să fie 
deținut de instituția respectivă. Pentru a verifica dacă instituția educațională pe care o 
reprezentați este deținătoarea numelui de domeniu accesați rotld.ro, secțiunea Whois. 

• În cazul în care instituția nu deține numele de domeniu este necesar să urmați procedura 
pentru transfer drept de folosință, astfel încât instituția educațională să dețină dreptul de 
utilizare al domeniului pentru care urmează să se activeze licența G Suite for Education. 

• În cazul în care instituția nu deține un nume de domeniu, acesta se poate înregistra la orice 
furnizor de domenii .ro, inclusiv platforma națională de întregistrare domenii rotld.ro. 

• Este necesar ca instituția educațională care dorește activarea licenței G Suite for Education să 
probeze faptul că este eligibilă pentru o astfel de licență prin prezentarea a două tipuri de 
documente: 

• un tipizat eliberat de instituția educațională în care să fie menționate în antet atât instituția cât și 
ministerul; sau autorizația de funcționare / acreditarea instituției 

• certificatul fiscal eliberat de ANAF 
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Înscriere instituție în programul Clasa 
Viitorului 

• Accesați clasaviitorului.ro 

http://clasaviitorului.ro/


Înscriere instituție în programul Clasa 
Viitorului 

• După ce faceți clic pe butonul albastru TRIMITE se va încărca formularul de colectare date 
instituție și trebuie să completați datele pentru persoana care este responsabilă de activarea 
licenței G Suite for Education. 



Înscriere instituție în programul Clasa 
Viitorului 

• este necesar să completați informații despre profilul  instituției. Faceți clic pe 
pictograma ? pentru a deschide www.siiir.edu.ro/carto și căutați instituția pentru a 
identifica datele raportate la Ministerul Educației Naționale de pe profilul instituției. 

http://www.siiir.edu.ro/carto


Înscriere instituție în programul Clasa 
Viitorului 

• În această secțiune veți încărca documentele cerute 



Configurarea zonelor DNS pentru activare 
funcționalități aplicații G Suite for Education 

• Pentru a vă putea fi acordată asistență tehnică pentru implementarea GSuite 
for Education și Office 365 A1 este necesar să folosiți NS-urile Google. Fără 
NameServere de tip Google Cloud nu va fi posibilă sincronzarea licenței GSuite 
for Education și a licenței Office 365 A1 



Configurarea zonelor DNS pentru activare 
funcționalități aplicații G Suite for Education 

• Se poate începe procesul de verificare a domeniului, urmând pașii descriși în 
consola de administrare a contului tău de G Suite for Education. 

• În partea de sus a consolei, unde apare Set up Admin Console, faceți clic pe 
Clic here pentru a începe procesul de configurare 
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Google Classroom 

Flux 

Meet 

Curs 

Teme Colaborare 

Teste 

Notare 

https://classroom.clasaviitorului.ro/googleclassroom/gettingstarted/week3/


Google Classroom – Flux (Stream)  



Google Classroom – Meet (Conferința virtuală)  



Google Classroom – Curs   



Google Classroom – Crearea temelor   



Google Classroom – Documente colaborative 



Google Classroom – Teste 



Google Classroom – Notare 
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