
Ghid accesare resurse gratuite
Microsoft (fără Office)

Pasul 1. Se accesează adresa https://aka.ms/devtoolsforteaching sau se folose te link-ul ș
disponibil pe platforma https://my.upb.ro, sec iunea “Servicii”, ca în imaginea de mai jos.ț
Important! Pentru accesarea contului este nevoie de adresa de mail. Dacă nu vă cunoa te i ș ț
adresa de mail, urmări i indica iile de mai jos. ț ț
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Dacă nu cunoa te i care este adresa de mail, o pute i afla accesând ș ț ț https://my.upb.ro, în 
sec iunea “Profil” > “Conturi”, ca în imaginea de mai jos. Adresa este specifică facultă ii la care ț ț
studia i - de exemplu, pentru Facultatea de Automatică i Calculatoare, adresa de e-mail are ț ș
formatul “username@stud.acs.upb.ro” pentru studen i. Pentru profesori adresa are, în general, ț
formatul “username@upb.ro”.
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Pasul 2. După accesarea paginii, ve i fi redirec iona i către pagina principală Azure Dev Tools ț ț ț
for Teaching. Pentru a vă autentifica, utiliza i butonul “Sign In” indicat în imaginea de mai jos.ț
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Pasul 3. După apăsarea butonului, ve i fi redirec iona i către pagina de autentificare de pe site-ț ț ț
ul Microsoft. Aici, utiliza i numele de utilizator i parola contului pentru autentificare, ca în ț ș
imaginile de mai jos. În prima pagină se cere adresa de e-mail, iar în cea de-a doua pagină se 
cere parola contului cu care vă autentifica i.ț
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Pasul 4. După autentificare, ca măsură de securitate, vi se va cere să vă verifica i identitatea. ț
Acest lucru constă în trimiterea unui cod secret pe un număr de telefon, pe care trebuie să îl 
introduce i. Pentru a realiza acest lucru, selecta i în câmpul “Country code” (subliniat cu ț ț
chenarul negru) valoarea “Romania (+40)”, iar în câmpul “Phone number” (subliniat cu chenarul 
ro u) introduce i numărul dumneavoastră de telefon. Mai apoi apăsa i pe butonul “Text me” ș ț ț
pentru a primi prin SMS un cod secret de ase cifre.ș
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După apăsarea butonului “Text me”, în pagină mai apare un câmp suplimentar numit 
“Verification code”. Introduce i în acest câmp codul primit prin SMS, iar mai apoi apăsa i pe ț ț
butonul “Verify code”.

După terminarea acestui proces, nu se va cere din nou repetarea lui la autentificarea din acela iș
browser.
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Pasul 5. După ce procesul de autentificare este complet, pute i explora resursele disponibile în ț
cadrul Azure Education Hub. Pentru a vizualiza pachetele disponibile pentru descărcare, 
apăsa i butonul “Software”ț

8



Pasul 6. Pentru a căuta un anumit program, pute i utiliza câmpul de filtrare, prin introducerea ț
câtorva caractere (sau cuvinte) din numele pachetului în câmpul subliniat în imaginea de mai 
jos. Pagina va afi a doar pachetele care se potrivesc denumirii selectate.ș
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Pasul 7. Selecta i pachetul pe care dori i să îl descărca i. În partea dreaptă o să apară un meniuț ț ț
în care este un buton de descărcare (subliniat cu chenarul albastru),  cât i alte informa ii utile, ș ț
cum ar fi cheia de activare a produsului - pe care o pute i vedea utilizând butonul “View key” ț
(subliniat cu chenarul ro u).ș
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