
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DIRECTIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII 

Calea Dorobanți nr. 15-17, sector 1, București, cod 010552, România 

Telefon 021 319.19.00 / 021 319.19.01 int. 304 

e-mail: it-suport@ase.ro / www.net.ase.ro/student 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

Adresele de email ale tuturor studenților ASE au fost activate 
 
In calitate de student ASE vi s-a alocat un cont IDM care are asociata o adresa de email de student. 
Aceasta are forma contIDM@stud.ase.ro și se verifică conform indicațiilor de la pasul 3. 
 
Pasul 1: Identificare corecta cont IDM: 
Accesare https://idm.ase.ro/formulars.html, secțiunea „formular studenti”. Se introduce CNP-ul(ID-
ul de pe legitimația de student) în câmpul „CNP” și se apasă în ordinea următoare butoanele: 

1. „Deschidere sesiune” 
2. „Afișare date inițiale {Nume utilizator, parola inițială}” 
3. “Executa comanda” 

!!!ATENTIE!!! Câmpul “Parola inițială” de pe https://idm.ase.ro/formulars.html arata permanent doar 
parola inițială! După schimbarea parolei, noua parolă NU va fi afișată în acest câmp! Detalii despre 
contul IDM gasiti AICI. 
 
Pasul 2: Va rugam sa urmați pașii tutorialului de AICI  în vederea setării unei parole UNICE pentru 
emailul instituțional și contul IDM. Este necesar să cunoașteți DOAR contului IDM și parola aferentă 
acestuia(cel cu care vă autentificați pe online.ase.ro și webstudent.ase.ro). 
 
Pasul 3: Emailul se verifică pe http://mail.stud.ase.ro folosind datele: 
Email: contIDM@stud.ase.ro 
Parola: cea setată la pasul 2  
 
Daca întâmpinați probleme, urmați instrucțiunile de AICI. 
 
Contul IDM de student urmat de sufixul „@stud.ase.ro”: 

• permite accesul la mailbox-ul de student(mail.stud.ase.ro) care asigura apartenenta la 
grupele de studenți predefinite in ASE 

• este necesar pentru conturile de acces mobil create in colaborare cu Biblioteca ASE pentru 
acces la resurse de studiu (e-nformation.ro) 

• permite accesul la servicii Google Classroom, Meet, Hangout, Sheets, Docs, Forms, Drive 
• permite configurarea emailului pe telefon prin aplicația "Gmail" 
• permite autentificarea pe Wi-Fi ASE SECURE 
• permite accesul la serviciile Microsoft din ASE 

 
Contul IDM trebuie folosit fără sufixul “@stud.ase.ro” pentru a permite autentificarea pe: 

• webstudent.ase.ro si  

• online.ase.ro 
 
Daca se întâmpină probleme, transmiteți email către it-suport@ase.ro cu legitimația de student 
atașată și descrierea problemei în corpul emailului. 
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