
Ghid activare cont
Pasul 1. Se accesează site-ul: https://my.upb.ro i se apasă pe “Activare cont” ca în ș
imaginea de mai jos:

Pasul 2. Selecta i metoda preferată pentru activarea contului: prin intermediul email-ului sau ț
a numărului de telefon:

Pasul 3. Introduce i codul numeric personal:ț
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Pasul 4. Se bifează căsu a “Nu sunt robot” i se urmează pa ii ceru i de formular (în ț ș ș ț
imaginea de mai jos, cerin a a fost de bifare a tuturor secven elor care con in semafoare) i ț ț ț ș
se apasă butonul “Confirma i:ț
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Pasul 5. Dacă metoda de contact aleasă a fost numărul de telefon, se va afi a următorul ș
mesaj:

i se prime te un SMS:Ș ș
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Pas 6. Se accesează link-ul primit prin SMS sau email i se cere introducerea unei parole i ș ș
confirmarea acesteia. Numele de utilizator este vizibil pe pagina de resetare a parolei, sub 
textul “Schimbă parola” (numele este încercuit cu chenarul ro u). Totodată, se poate ș
observa i în link-ul de resetare (încercuit cu chenarul alb)ș
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După setarea parolei, se afi ează mesajul “Parola a fost schimbată cu succes”ș

Se prime te confirmarea setării parolei i pe email. În cadrul confirmării, se poate vedea din ș ș
nou numele de utilizator ce va fi folosit pe toate platformele universită ii.ț
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Important! Dacă metoda descrisă mai sus nu func ionează, deschide i un tichet pe ț ț site-ul 
de suport folosind tutorialul: Tutorial de deschidere a unui tichet.

Important! Parola setată este folosită pentru toate conturile din facultate.

Important! Cadrele didactice asociate vor urma aceeasi procedura prezentata in acest 
document.

Important! Cadrele didactice asociate pot folosi aceasta procedura de activare doar dupa 
semnarea contractului de munca la plata cu ora. Daca un cadru asociat a avut un contract la
plata cu ora in cursul anului precedent, contul exista deja si poate fi folosit.
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