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Suport de curs 
Prezentare introductivă 
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Obiective 

1. Noțiuni de bază 

- Informatică, informație, bit, byte, calculator 

 

2. Prezentare componente – sistem de calcul 

 

3. Editoare de text 

- NotePad, WordPad, Microsoft Word 

 

4. Aplicații Google 

- Google Drive, Doodle, Calendar, Hangouts etc. 

 

5. Construire site 

- WordPress 

 

6. Creare blog 

- Google 
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Proiect final: Construirea unui blog pe tematică 

sportivă 

Structură: 

1. Documentare cele mai bune bloguri sportive – cu 

următoarea structură:  

-  Titlu,+ abstract + 4-5 cuvinte-cheie care definesc 

esența produsului 

- Introducere 

- Literatura de specialitate (minim 5 documente), 

- Metodologia de lucru 

- Descrirea site/blog 

- Concluzii și direcții viitoare de gestionare a 

produsului final. 
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Proiect final: Construirea unui blog pe tematică 

sportivă 

Construirea etapizată: 

1. Stabilire scop, grup țintă, mesaje prioritare (verbal 

+ imagistic) 

2. Analiza concurenței (ce browser preferați?) centrată 

pe modul de prezentare a informației prezente 

3. Stabilirea conținutului cu vizare a:  

 3.1. informațiilor de interes pentru cititori 

 3.2. evitarea paginilor false, linkuri invizibile  

 3.3. optimizarea pentru cuvinte relevante + 

conținut de calitate   convingerea motoarelor de 

căutare cu privire la relevanța rezultatelor 
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Proiect final: Construirea unei pagini de internet sau blog pe 

tematică sportivă 

Construirea etapizată: 

4. Alegerea domeniului  

     → lungimea 

 → memorare 

 → simplitate (contraex: siteUIMeu.ro) 

 → business targeting 

 → cuvinte-cheie 

 → competiția (să sugereze un trademark, 

identificată prin simbolul ®) 

și a hostului (adresa de internet) 

Ex. de utilitar care generează nume de domenii: 

http://www.nameboy.com/  

http://www.nameboy.com/
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Proiect final: Construirea unei pagini de internet sau blog pe 

tematică sportivă 

Construirea etapizată: 

4. Alegerea hostului (adresa de internet)  

- Website-uri statice - doar fișiere HTML (XHTML), CSS, 

Java Script, XML (conectarea la server prin intermediul unui 

FTP (File Transfer Protocol)  

Ex: FileZilla, Total Commander 

 

- Website-uri dinamice – utilizează limbaje server (ex: PHP) 

pentru generarea și afișarea paginilor. Suport pentru baze de 

date (mySQL), suport pentru mod_rewrite 

Reține! spațiu pe server minim 100MB; trafic nelimitat; suport 

PHP 5, cu librăria GD2 activată; suport mySQL; 

phpMyAdmin (acces la baza de date, creare tabele etc.); 

mod_rewrite enabled (acces total – friendly URL & rulare de 

comenzi php_flag); mod_deflate enabled 
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Proiect final: Construirea unui blog pe tematică sportivă 

Construirea etapizată: 

 

5. Construirea efectivă a blogului 

Notă: site-uri gata făcute – framework-uri generale 

gratuite → v. WordPress 

 

6. Gestionarea blogului (cel puțin 1 articol postat 

săptămânal) 

 

Notă: Instalați analizorul gratuit Google Analytics - 

https://www.google.com/analytics/  

sau Webmasters tools – pt. identificarea erorilor, 

conținut duplicat etc. 

https://www.google.com/analytics/
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Nota finală: 

 

Media artimetică a calificativelor după cum urmează: 

  

- prezența (7 săptămâni – 10 puncte) 

 

- prezentarea unei lucrări (PPT) despre un program 

informatic (la alegere – max. 15 minute) 

 

- proiectul final 



Suport de curs 
Funcționalități Google - 1 

continuare 
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Obiective 

1. Dezvoltarea unei baze de date – adrese gmail 

 

2. Evaluarea oportunităților Google Apps (Search, Maps, 

Youtube, Play, Drive, Calendar, Translate, Photos, 

Blogger, Hangouts etc.) 

 

3. Realizarea unor materiale pe GoogleDrive folosind 

Documente Google, Foi de calcul Google și Prezentări 

Google 

 

4.  Constituirea unei conversații de grup utilizând Hangouts  



Suport de curs 
Construirea unei pagini web utilizând 

WordPress 

continuare 



Suport de curs 
Dezvoltarea și întreținerea unui blog 

continuare 



Prezentare 
Un eveniment major al realității Web 2.0 este 

apariția blogului și concretizarea unei 

comunități online, numită blogsferă. 

De la jurnale personale online, blogurile au 

evoluat în importante instrumente de 

promovare, utilizate de site-urile marilor 

companii și nu numai.  



Scop  

Blogosfera este o rețea de link-uri / bloguri în care utilizatorii pot naviga, 
căutând informații, știri, review-uri sau unde își pot împărtăși 
interesele și ideile cu persoane cu care împart aceleași preocupări, 
hobby-uri. 

Având un impact puternic asupra utilizatorilor de internet, marile 
companii au înțeles importanța unui blog pe site-uri, acestea 
ajutând la creșterea nivelului de interactivitate al utilizatorilor cu 
conținutul respectivelor pagini web. 

 



Utilitate 

Promovarea afacerii/ informațiilor; 

Blogul reprezintă locul ideal pentru a oferi clienților răspunsuri la 
întrebări sau informații utile pentru a lua o decizie;  

Blogul contribuie la crearea și consolidarea imaginii, creșterea 
vizibilității în mediul online, sporind astfel vânzările/accesările;  

Optimizarea unui site și crearea unui blog reprezintă două elemente 
esențiale pentru marketingul pe internet. 

 



Varietatea blogurilor 

Blogurile pot fi clasificate în mai multe categorii, în funcție de conținut, 
autor, tipul de informație și din punct de vedere tehnic:  

 



Varietatea blogurilor 
După autor:  

- Blog personal – întreținut de о persoană, de regulă autorul; 

- Blog invizibil – întreținut în numele unei persoane străine; 

- Blog colectiv – întreținut de un grup de persoane; 

- Blog corporativ – întreținut de personalul unei asociații, organizații 
etc. 

După tipul informației: 

- Textual           - Foto          - Muzical 



Varietatea blogurilor 

După tipul conținutului:  

- Blog de conținut 

- Blog de monitorizare – comentarii/linkuri 

- Blog de citate – citate din alte bloguri/evenimente 

După baza tehnică: 

- Stand alone big – hosting și administrare proprie 

- Blog pe platforme – servicii de hosting (wordpress) 

- OpenID blog –blog care oferă posibilitatea de a scrie comentarii prin 
intermediul OpenID. 



Platforme gratuite pentru blog 

wordpress.com 

blog.com 

blogger.com 

blogr.com 

blogsome.com 

 

 

 

 

 

thoughts.com 

iseekblog.com 

tumblr.com 

movabletype.com 

weblog.com 



Formatarea și personalizarea blogului 

Primele setări, după activarea blogului sunt:  

- Stabilirea titlului blogului; 

- Introducerea unui tagline – о descriere scurtă a blogului; 

- Alegerea limbii pentru gestionarea paginii și publicarea articolelor;  

- Alegerea formatului de design și tema (Selectând opțiunea My site 
din colțul stând al paginii și apoi, din meniul afișat, dând click pe 
Themes). 

- Din același meniu, puteți gestiona postările, paginile, testimonialele, 
meniul și alte setări. 





Tema 
Fiecare temă dintre cele puse la dispoziție automat de platforma 

Wordpress, poate fi personalizată! 



PArtajare 

Unul dintre avantajele platformei WordPress este posibilitatea de a 
partaja noutățile cu prietenii, partenerii etc., prin intermediul 

rețelelor sociale și alte pagini web. 

 



faviconul 

Acesta reprezintă elementul vizual (iconița) care apare pe tab-ul 
browserului atunci când este încărcat blogul. Se poate folosi și un 
logo.  



Publicarea unei postări 

Deschidem „Panoul de control”. Acesta se află în parte stângă a 
ecranului. Accesăm opțiunea „Articole – Adaugă” / „Write” 

Scriem articolul. Accesăm caseta „Text”. Se deschide о casetă unde 
putem insera textul. Dacă articolul este pregătit din timp, sau 
exportat din Office Word, deschidem documentul, copiem și inserăm 
în caseta noului articol.  

Pentru a insera titlul articolului, dăm click pe caseta „Enter title here”  

 





Pentru atașarea imaginilor, se accesează pictograma „Adaugă fișier” sau 
pictograma cu semnul +. 

 



Se deschide apoi pagina „Insert media”. Accesăm „Upload files” ceea ce 
generează о nouă pagină cu documentele din calculator. Căutăm și 
selectăm fișierul de care avem nevoie, apoi accesăm „Open” și 
imaginea apare pe ecran.  





După selectarea imaginii din galeria blogului, accesăm „Insert” și 
imaginea este inserată în caseta pentru textul noului articol.  

 



Fișierul inserat poate fi aranjat în pagină, editat sau eliminat făcând click 
pe suprafața acestuia. Acest lucru va genera un meniu de editare, 
potrivit imaginii de mai jos: 



Categorii 

Pentru a putea fi găsite mai ușor, postările sunt indexate folosindu-se 
cuvinte-cheie; 

Acestea sunt introduse în compartimentul „Categories” din Panoul de 
control (stânga). 

Pentru a fi adăugată о categorie nouă, accesăm opțiunea „Categories”, 
se deshide caseta „Add new category”, tastăm cuvântul-cheie și dăm 
click pe „Add”.  

 





Înainte de a publica un articol/postare, bifăm categoria din partea 
stângă a Panoului de control și numai după aceea, publicăm.  

Categoriile apar și pe interfața blogului.  

 



De reținut! 
Este important ca înainte de publicare să se facă о previzualizarea a 

articolului nou. Acest lucru este posibil prin accesarea casetei 
„Preview” sau „Previzualizare”.  

 



Comentarii 

Blogul permite recepționarea feedback-ului cititorilor. 

La sfărșitul fiecărei postări remarcăm caseta „Leave reply”.  

Pentru a lăsa un comentariu, scrieți în caseta respectivă și dați click pe 
opțiunea „Post”. 

De asemenea, există opțiunea de a primi notificare atunci când 
administratorul blogului răspunde comentariului dvs.  





Răspuns comentarii 

Ca regulă, comentariul se aprobă de la Panoul de control.  

Pentru acest lucru, dăm click pe iconița care înfățișează un clopoțel, din 
susul paginii, dreapta, selectăm opțiunea „Comments” și vizualizăm 
comentariile, răspundem sau le ștergem.  

Din același meniu, pot fi afișate mesajele, like-urile și persoanele care 
urmăresc blogul.  



Eliminarea unei postări 

Pentru a elimina о postare, accesăm „My site”, apoi „Blog posts” , ceea 
ce va afișa lista postărilor.  

Având acest meniu în față, orice postare poate fi afișată pentru 
vizualizare completă (View), editare (Edit) sau eliminare (Trash).  

De asemenea, există posibilitate de a afișa datele statistice ale postării, 
adică frecvența și numărul de vizualizări/accesări (Stats).  



Pagini 

Blogul poate avea mai multe pagini 

Pentru a deschide/crea о pagină nouă, de la Panoul de control accesăm 
opțiunea „Pages” 

Dăm click pe opțiunea „Add”, iar în caseta „Add new page” scriem titlul 
paginii dorite, ex: Formular de înscriere și accesăm butonul „Publish”.  





Alte setări 
Pentru a gestiona blogul, mai exact pentru a customiza site-ul, a selecta 

teme și a le personaliza, la fel și pentru a gestiona design-ul și setări 
în ceea ce privește conținutul audio/video, urmăm pașii:  

1. Accesăm iconița unui „omuleț” din susul paginii, dreapta, care 
reprezintă secțiunea autorului/a profilului.  

2. După ce se afișează profilul, selectăm opțiunea „Next Steps” și de 
aici selectăm în continuare categoria pe care dorim să о edităm.  





delogarea 

Pentru a sfărși о sesiune de lucru asupra blogului, este necesară 
delogarea de pe platforma de hosting.  

Acest lucru este posibil urmând pașii: 

- Accesăm din nou „omulețul” care reprezintă secțiunea autorului.  

- Dăm click pe butonul „Sign out” sau „Log out”, în funcție de platforma  
de hosting sau versiunea acesteia.  



Eliminarea blogului 

În cazul în care blogul a fost realizat în scopuri didactice, experimentale 
sau pe о perioadă determinată de timp, acesta poate fi cu ușurință 
eliminat.  

De la panoul de control, dăm click pe butonul „My site”, rulăm meniul 
până găsim opțiunea „Setări”.  

Dăm click și ni se afișează о serie de setări pentru pagină și postări. Din 
nou rulăm „ținând” bara din partea dreaptă a paginii și selectăm 
ultima opțiune „Delete site”.  



De reținut! 

Înainte de a elimina blogul, este important să citim avertismentul: О 
dată șters, blogul și conținutul acestuia nu mai poate fi recuperat!  
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Mulțumesc! 


