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Ghid de resetare parolă 
adresă de  

e-mail instituțională  
 

 

 

Acest ghid este destinat prezentării pașilor necesari resetării parolei 
contului instituțional de e-mail  
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1. Introducere adresă instituțională de e-mail 

 

Pentru resetarea parolei contului instituțional accesați site-ul: 
https://office.com, introduceți adresa instituțională de e-mail   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://office.com/
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2. Selectare „Forgot my password” 

 
 
După introducerea adresei instituționale de e-mail se va deschide 
fereastra din imaginea atașată din cadrul căreia selectați „Forgot my 
password”, iar apoi apăsați butonul „Sign in”. 
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3. Recuperare cont 

 
După accesarea „Forgot my password” se va deschide fereastra din 
imaginea atașată.  
 

 
 
În chenarul din dreptul săgeții roșii va trebui să introduceți codul afișat 
deasupra chenarului. Apăsați apoi butonul „Next”. 
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4. Selectare metodă de resetare 

 
Pentru resetarea parolei adresei instituționale, codul de resetare poate 
fi trimis pe adresa dumneavoastră personală / alternativă de e-mail 
(adăugată de dumneavoastră la prima accesare a adresei 
instituționale de e-mail în cazul în care adresa a mai fost accesată cel 
puțin o dată / declarată de dumneavoastră în momentul înscrierii la 
admitere) sau prin sms pe numărul de telefon  de dumneavoastră la 
prima accesare a adresei instituționale de e-mailin cazul in care adresa 
a mai fost accesata macar o data / declarata de dumenavoastra in 
momentul inscrierii. 
 
Puteți selecta una din aceste 2 variante (număr de telefon sau adresa 
personală/alternativă de e-mail) din lista din partea stângă, a se vedea 
în imaginea de mai jos. 
 

 
 

În cazul în care este setată o singură metodă de recuperare a parolei 
(adresa personală / alternativă de e-mail sau numărul de telefon) se 
va selecta varianta disponibilă / completată pentru recuperare. 
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5. Adăugarea codului de verificare 

 
Indiferent de metoda de recuperare a parolei selectată de 
dumneavoastră (prin adresa personala / alternativă de e-mail sau prin 
intermediul numărului de telefon), după selectarea acesteia veți primi 
un cod de verificare pe e-mailul personal /alternativ setat sau prin sms 
pe numărul de telefon setat.  
 
 
În cazul în care selectați recuperarea parolei prin intermediul adresei 
instituționale de e-mail veți primi un e-mail similar cu cel din imaginea 
de mai jos în care veți regăsi codul de verificare. 
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După primirea codului de verificare acesta trebuie adăugat în chenarul 
marcat în imaginea de mai jos, iar apoi apăsați butonul „Next”. 

 
 

6. Introducere parolă nouă 

 

După introducerea codului de verificare se va deschide pagina 
destinată setării noii parole. 
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Politica de securitate Microsoft presupune ca o parolă să respecte 
regula de minimum 3 condiții îndeplinite din următoarele: litere mari, 
litere mici, cifre, simboluri, iar aceasta trebuie să fie alcătuită/formată 
din minim 8 caractere. 
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7. Confirmare resetare parola 

 

După validarea parolei introduse de dumneavoastră, aceasta va fi 
resetată și veți avea acces la contul instituțional de e-mail. 

 
 
 

 
 

 

8. Reluare proces logare / autentificare 

 
După resetarea cu succes a parolei apăsați butonul „Click here” 
pentru a relua procesul de autentificare utilizând parola ce tocmai a 
fost atribuită contului de e-mail instituțional. 
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