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1. Pasul 1 - Accesarea platformei folosind contul instituțional MS365 

Accesarea platformei se face prin utilizarea link-ului de acces:  

https://www.researchprofessional.com 

 

Conectarea în platforma se face folosind contul de email instituțional MS365 pe care îl au 

toți angajații și studenții din Universitatea din București. 

In situația în care întâmpinați dificultăți în accesarea contului instituțional (ex: cont de email 

blocat sau care nu poate fi accesat) va recomandăm: 

a. dacă sunteți angajat UB, puteți să adresați o solicitare de activarea a contului MS365 către 

adresa email.angajat@unibuc.ro folosind contul de email instituțional GSuite. În cazul în 

care nu aveți nici acest cont puteți adresa solicitarea folosind contul de email personal și 

veti adăuga în CC adresa de email instituțională a șefului ierarhic superior și veti specifica 

în corpul mesajului Entitatea UB în cadrul căreia sunteți angajat/colaborator și orice 

informație pe care o considerați utilă pentru a putea fi identificat la nivelul Direcției IT&C 

ca angajat / colaborator. 

b.  dacă sunteți student, vă rugăm să vă adresați la Secretariatul facultății. 

 

 

 

https://www.researchprofessional.com/
mailto:email.angajat@unibuc.ro
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2. Pasul 2 – Selectarea opțiunii University Account - University of 

Bucharest 

 

Se va selecta Universitatea din Bucuresti prin click pe banda derulantă și scroll sau utilizănd 

funcția de căutare pentru identificare <University of Bucharest>: 

 

3. Pasul 3 – Conectarea – opțiunea <Log in> 

Dupa selectarea Universității din București apăsați butonul de conectare <Log in> 
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4. Pasul 4 – Autentificarea  

Autenificarea se face folosind contul instituțional MS365. 

 

Se trece la pasul următor prin apăsarea butonului <Next> și introducerea parolei aferente 

contului instituțional MS365. 

După introducerea parolei apăsați butonul <Sign in>: 
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5. Pasul 5 – Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal 

Pentru autentificarea în cadrul platformei, vi se va solicita consimțământul pentru accesarea 

datelor Dvs, stocate în baza de date a Univesității din București, de către sistemul de autentificare. 

Veți bifa căsuța de acceptare a termenilor de folosire a datelor Dvs. de identificare regăsite în 

bazele de date ale Universității din București (I accept the terms of use) și veți apăsa butonul <Submit> 

 

In fereastra următoare vă sunt prezentate categoriile de date cu caracter personal ce vor fi 

accesate și transferate pentru utilizarea acestui serviciu. 

Pentru acordarea consimțământului aveți două opțiuni, în funcție de durata consimțământului 

Dvs. pentru transmiterea acestor informații, puteți selecta una din cele 2 optiuni : 

a. Solicitarea acordului la fiecare autentificare 

b. Solicitarea acordului la următoarea accesare doar dacă se schimbă setul de date ce sunt 

trasmise  
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a. Solicitarea acordului la fiecare autentificare 

 

Veți bifa prima opțiune și ulterior veți apăsa butonul Accept 
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b. Solicitarea acordului la următoarea accesare doar dacă se schimbă setul de date ce sunt 

trasmise  

Recomandăm folosirea acestei opțiuni pentru a optimiza pașii parcurși pentru conectare 

 



 

Autori: Alina Georgescu, Cristina Rinciog - Savin 10/11 
 

 

Direcția IT&C 
Versiunea 1 

Ghid de conectare in platforma Research 

Professional pentru utilizatorii din cadrul 

Universității din București 

Data 28.03.2022 

 

După ce v-ati selectat modul în care se poate face accesarea datelor cu caracter personal de către 

sistemul de autentificare, vă dați acordul asupra folosirii acestora prin apăsarea butonului <Accept>.  

 

6. Pasul 6 – Crearea contului in platforma Research Professional 

Pasul 6 este necesar a fi parcurs doar pentru prima conectare în platformă, pentru crearea 

contului de utilizator al platformei.  

 

 

După apăsarea butonului <Create new account> se vor completa datele necesare pentru contul 

în platformă și se va finaliza prin apăsarea butonului <Create account>. 

La adresa de email se va trece adresa contului de email instituțional MS365 pe care ați folosit-

o anterior. 



 

Autori: Alina Georgescu, Cristina Rinciog - Savin 11/11 
 

 

Direcția IT&C 
Versiunea 1 

Ghid de conectare in platforma Research 

Professional pentru utilizatorii din cadrul 

Universității din București 

Data 28.03.2022 

 

 

Veți fi redirecționati automat către pagina de start a platformei în care sunteți logat: 

 


