
 

Bună ziua, 

Aici  regăsiți răspunsul Orange la cele mai frecvente întrebări puse de dvs.  

Informațiile de mai jos au fost comunicate de personalul Orange. Vă rog să le parcurgeți cu atenție. 



1. Microfonul se aude încet/nu funcționează – la deschiderea aplicației utilizatorul este obligatoriu să dea accesul la camera 
foto și la microfonul dispozitivului (cerință obligatorie a aplicației), deci, tableta este complet 
funcțională: https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=ro 

  
2. PIN Google ClassRoom – o altă cerință impusă de 

Google https://support.google.com/accounts/answer/6164209?hl=ro iar dacă acesta se uită, în prezent doar 
administratorii pot reseta echipamentul pentru presetare 

  
3.     Nu există cont de școală înregistrat pe Google sau Microsoft – iar aici am recomandat accesarea link-ului de către 

școli https://www.clasaviitorului.ro/?fbclid=IwAR0wewH6qyhB98wS2uxOKf_B61y3GxWtDPMqZly_ozgwkjGi_fG6cO70Ql
o 

_____________________________ 

Alte probleme: 

1. Tableta nu pornește/nu se încarcă – încercați încărcarea cu un alt încărcător despre care știți că funcționează 
– dacă nici așa nu pornește/se încarcă atunci tableta se înlocuiește (urmăriți pașii de mai jos) 

2. Tableta nu are semnal Orange, implicit nu funcționează internetul – încercați o altă cartelă despre care știți că 
merge în altă tabletă: 

a. dacă tableta tot nu se conectează la internet este o problemă a acesteia și tableta se înlocuiește 
(urmăriți pașii de mai jos), sau poate folosită prin rețea wireless 

b. dacă tableta are semnal Orange, implicit funcționează internetul, atunci problema este cu cartela – 
voi înlocui cartela (urmăriți pașii de mai jos) 

3. Nu s-a instalat o anume aplicație – după activare și ÎNAINTE de a porni aplicația RED MDM, trebuie instalate 
aplicațiile folosite pentru procesul educațional – acest lucru se va face automat, dvs. doar trebuie să dați 
accept procesului (urmăriți instrucțiunile transmise până acum) 

4. După lansarea aplicației RED MDM și după ce aceasta a fost actualizată, deschideți fiecare aplicație care se va 
folosi în procesul educațional (Teams, Classroom, Meet etc) pentru a permite utilizarea camerei video și a 
microfonului 

5. Cere cod pin – în cazul în care tableta nu a fost încă activată setați un cod la alegere (0000, 1111 etc) 

6. O altă problemă pusă este cea a credențialelor de administrare: nu aveți acces la contul și parola de 

administrator, acestea nu se pun la dispoziția utilizatorilor (întrebarea 8).     

7. Tabletele configurate în profilul ONAC au acces la WIFI? Dacă acest acces este restricționat vă rog să 

ridicăm această limitare: 

  R: Configurația ONAC permite accesul la WIFI. Conectarea, deconectarea și schimbarea rețelei WIFI făcându-se 
din meniul de sus al device-ului prin long-hold(apăsare lungă) pe butonul de wireless, proces evidențiat în imaginea 
de mai jos. 

https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=ro
https://support.google.com/accounts/answer/6164209?hl=ro
https://www.clasaviitorului.ro/?fbclid=IwAR0wewH6qyhB98wS2uxOKf_B61y3GxWtDPMqZly_ozgwkjGi_fG6cO70Qlo
https://www.clasaviitorului.ro/?fbclid=IwAR0wewH6qyhB98wS2uxOKf_B61y3GxWtDPMqZly_ozgwkjGi_fG6cO70Qlo


 

2.     După pornirea tabletei și urmărirea pașilor necesari punct cu punct, pentru prima pornire după introducerea 
parolei WIFI a utilizatorului Google, user și parolă, la următorul pas unde se cere o parolă pin sau continuarea 
instalării sistemului de operare fără parolă, tableta a "înghețat" (operating system freeze): 

  
R: Am încercat să reproduc această situație însă nu am reușit. Recomandarea noastră este un reset cu un 

pin/ac pentru cartela SIM în slotul aferent de lângă butoanele de volum, reluarea configurării device-ului, iar la 
pasul în cauza, respectiv cel de setarea unui pin/parola pentru ecran, să se continue instalarea fără configurarea 
unei parole. Aceasta din urmă se poate seta ulterior la accesarea aplicației Classroom. 

3.     Nu se instalează Classroom – poate fi din cauză că nu se înrolează în MDM?  

R: Cu siguranță această este problema. Înrolarea cu succes în RED MDM presupune, printre altele, și 
descărcarea unor pachete cu aplicațiile setate pe configurație. Recomandarea este ca user-ul să se asigure că 
are acces la internet prin intermediul WIFI-ului. În caz că este necesară schimbarea rețelei wireless, trebuie 
urmați pașii de la punctul 1. După ce conectarea la o rețea wireless cu acces la internet s-a realizat cu succes, 
în aplicația RED MDM trebuie accesat butonul de "Request files from server", evidențiat cu roșu in imaginea de 
mai jos. 



  

4.     Lansând programul "RED MDM" blochează finalizarea wizard-ului de instalare Android. 

  
R: Configurarea de bază a device-ului se recomandă să se realizeze în totalitate înainte de accesarea 

aplicației RED MDM. Aceasta din urmă, odată accesată și configurată, nu va mai permite finalizarea wizard-ului 
Android deoarece intră în conflict cu politicile MDM. Recomandăm ca administatorul, cu ajutorul credențialelor, 
să reseteze tableta, urmând a se relua procesul de activare finalizându-se wizard-ul de configurare Android și 
apoi să acceseze din nou aplicația RED MDM. 

5.     Configurare Android se oprește încontinuu (Configurare  Android: Conectați-vă la WIFI pentru a continua). 

Failed to download the package Google Classrom.  

R: În acest caz device-ul nu are acces la internet. Recomand urmarea pașilor de la punctul 3. 

6.     Configurare Android se oprește încontinuu: Access to this app (com. android launcher3 settings) is blocked 
by the administrator. Failed to download package Google Docs. Actualizările aplicației sunt pregătite: Conectați-
vă la WIFI pentru a continua. 

  
R: La această speță am remarcat două situații diferite și anume: 
  
- Configurare Android se oprește încontinuu "Access to this app (com. android launcher3 settings) is blocked 

by the administrator" - acesta este un mesaj default al aplicației RED MDM care înștiințează  utilizatorul că nu 
are acces la acea secțiune din sistem. Cum am menționat mai sus, configurarea completă a device-ului ar trebui 
sa aibă loc înainte de accesarea aplicației MDM. Recomand urmarea pașilor de la punctul 4. 

  
- Failed to download package  Google Docs. Actualizările aplicației sunt pregătite: Conectați-vă la WIFI 

pentru a continua.) - acesta este un caz similar punctului 5 legat de accesul la internet. Recomand urmarea 
pașilor de la punctul 3. 

  

7.  Google Classroom este singura aplicație din toate cele disponibile în programa care cere setarea unui pin de ecran, în 
cazul în care acesta nu a fost setat la inițializarea sistemului Android, sau introducerea lui atunci când a fost setat în 
inițializare. Accesul adminului este necesar doar în cazul în care s-a setat acest pin de ecran și se dorește schimbarea 



contului existent în aplicație, acțiunea de a schimba contul fiind condiționată de introducerea pinului și accesul unui admin. 
Aceasta speță nu se reproduce în cazul în care acest pin nu este setat, schimbarea contului Google fiind foarte simplă din 
oricare aplicație Google instalată. 

  
8. Referitor la ridicarea restrictiei, aceasta nu este posibilă deoarece ar permite accesul la alte secțiuni din sistem care 
ar periclita siguranța device-ului. În concluzie, recomandăm următorul flux pentru o mai bună organizare: 

-Configurarea tabletei și finalizarea wizard-ului Android, fără a seta un pin de ecran, înainte de accesarea modulului 
MDM. 

-Accesarea modulului MDM pentru sincronizarea cu serverul și downloadarea pachetelor disponibile în configurație. 
-Configurarea contului de Google doar cu cel furnizat de unitatea școlară arondată. 
-Pe măsură ce aplicațiile sunt accesate, se va cere permiterea accesului la camera și microfon pentru aplicațiile 

care folosesc aceste module. În ceea ce privește acest pas se va selecta doar: "Permite întotdeauna" / "Allow always". 
  
  

9. Problemă microfon/sunet. Atunci când, în timpul predării nu se aude bine/se aude cu întreruperi, verificați ca microfonul 
elevului să fie oprit pentru a evita microfonia. Acesta se pornește doar atunci când elevul dorește să intervină. 

  

 
 

 


