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Suport de curs
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Obiective
1. Noțiuni de bază – sistem de operare
- Windows 10/11

2. Editoare de text
- NotePad, WordPad, Microsoft Word....

3. Prezentări electronice
- Power Point, CANVA...

4. Aplicații Google
- Google Drive, Doodle, Calendar, Hangouts, Duo, Maps... 

5. Construire site
- WordPress

6. Creare blog
- Google
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Proiect final I: Aplicație TIC

Structură:

- Slide 1 introductiv: stg. sus: universitate, facultate, departament; centru: 
numele aplicației; dr. jos: nume student, an; centru jos: data susținerii (generată 
automat) 
- Slide-uri 2: definiția aplicației & fondator + mixaj foto
- Slide-uri 3: scop + fundal imagine cu interfața aplicației prezentată
- Slide-uri 4: elemente de interfață, cu marcatori tip simbol
- Slide-uri 5: operații permise, cu marcatori tip numeric
- Slide-uri 6: avantaje + mixaj foto
- Slide-uri 7: operații permise vs. operații dorite, într-un tabel desenat 
- Slide-uri 8: puncte tari/puncte slabe între aplicații, într-un tabel foaie de calcul
- Slide-uri 9: operații posibile vs. operații dorite 
- Slide-uri 10&11&12: aplicații similare (min. 3) 
- Slide-uri 13: Concluzii
- Slide-uri 14: Demonstrație prin inserare fișier video (mp4)...☺
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Proiect final II: Construirea unui blog pe tematică
istorică

Structură:

1. Documentare cele mai bune bloguri pe teme de istorie – cu
următoarea structură:
- Titlu + abstract + 4-5 cuvinte-cheie care definesc esența
tematică
- Introducere
- Literatura de specialitate (minim 5 documente),
- Metodologia de lucru
- Descrierea site/blog
- Concluzii și direcții viitoare de gestionare a produsului final.
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Construirea etapizată a unui blog_1:

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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Construirea etapizată a unui blog_2:

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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Construirea etapizată a unui blog_3:

5. 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,  WinSCP, 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

Rețineți! 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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Construirea etapizată a unui blog_4:

6. Construirea efectivă a blogului
Notă: site-uri gata făcute – framework-uri generale 
gratuite → v. WordPress

7. 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 aritmetică a calificativelor după cum urmează:

- prezența = 10 puncte

- realizarea unei prezentări (PPT/PPTX, PDF)
despre un program informatic (la alegere) = 80
puncte)

- 10 puncte din oficiu



Noțiuni de bază – sisteme de operare
Windows



- Ce este un Sistem de operare (SO)?
Definiții tradiționale
Definiții actuale

- Introducere Windows 10/11
- Noi caracteristici
- Configurație calculator

Elemente generale
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SO – linii generale
cel mai important ansamblu de programe care rulează pe un

calculator.

Sistem de calcul = hardware, SO, software, utilizatori

procesor(oare), 
memorie, 

dispozitive de 
I/E

programe de aplicații: 
compilatoare, unelte 

și utilitare, SGBD-uri, 
suite office, jocuri etc.

umani, alte calculatoare
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SO – definiții tradiționale_I
Administrator de resurse

SO gestionează dispozitivele fizice (hardware): CPU
(procesor); Memoria principală (RAM); Memoria secundară
(HDD, unități de bandă, ...); Dispozitive de rețea: (1) utilizator și
(2) de rețea; Periferice de intrare (tastatură, mouse, scanner, ...);
Periferice de ieșire (monitor, imprimantă, difuzoare, ...)

Mediu de tip Mașină abstractă
SO definește un set de resurse logice (abstracte) & operații

asupra acelor resurse (i.e., o interfață de utilizare a acelor resurse).

Permite partajarea resurselor
SO controlează interacțiunile între diferiți utilizatori
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SO – definiții tradiționale_II
• Are rol susținător

- SO oferă servicii pentru îndeplinirea sarcinilor
utilizatorilor și nu de a fi un produs final

• Face distincție între codul protejat (privilegiat) – nucleul – & 
codul utilizator (neprivilegiat)

(intrarea în modul privilegiat se face via apeluri de 
sistem, întreruperi sau alte mecanisme specializate)

• SO este un program de control (monitor)

Daniela
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Pe scurt... 

SO = componenta software care coordonează și supraveghează
întreaga activitate a sistemului de calcul și asigură
comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul

Nu există o definiție generală universal acceptată a ceea ce 
face parte dintr-un SO și ceea ce nu face parte din el

Nu există un SO universal care să ruleze pe toate tipurile de 
sisteme de calcul existente în lume

Daniela
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Windows 10/11

• Dezvoltat de Microsoft 

• Primul a fost prezentat în aprilie 2014 la build Conference

• Lansarea = sfârșitul lui 2015

• Upgrade GRATUIT la Windows 10 

• Scopul = de a unifica familiile de produse Window PC, 
Window Phone, Window Embedded și Xbox one, Surface
Hub și HoloLens etc. 

Lansarea = 5 oct. 2021
• o versiune majoră a sistemului de

operare Windows NT dezvoltat de
Microsoft.



Windows – noi caracteristici

• Meniu Start 

• Cortana

• Browser Project Spartan 

• Multitasking îmbunătățit 

• Centru de acțiune 

• Continuum 

• Desktop virtual
Să le analizăm...

Daniela
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Windows – Start screen
• Când faceți clic pe butonul de pornire din partea stângă jos 

a ecranului, veți obține două panouri unul lângă altul, cu 
coloana din stânga afișând aplicațiile fixate, adăugate recent 
și cele mai utilizate. 

• Coloana din dreapta prezintă o selecție de plăci live pe care 
le puteți personaliza, redimensiona și reorganiza. 

• Putem avea meniul de pornire să se extindă pe ecran 
complet oricând dorim.

Daniela
Typewritten Text
19



Windows – Cortana
• Cortana, similar cu Google Now, este o caracteristică care 

vă ajută să găsiți orice după voce. Trebuie doar să spuneți 
„Hei Cortana!”. 

• Cu ajutorul lui Cortana putem căuta orice, cum ar fi scorul 
de cricket, TrainTiming, Ziar etc.

Daniela
Typewritten Text
20

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text



Windows – Spartan
• Internet Explorer va fi înlocuit cu noul Spartan.

• Noua caracteristică include suport PDF, un mod de citire
care îmbunătățește aspectul articolelor lungi și o nouă
funcție de luare de note.

• Spartan va oferi suport Cortana în browser, astfel încât să
poată extrage informații contextuale de pe site-uri

• Un rival demn de luat în seamă pentru actualii lideri Google
Chrome şi Mozilla Firefox.
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Windows – Multitasking

• Putem folosi două aplicații diferite simultan fără nicio
problemă

Daniela
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Windows – Action Centre

• Oferă o nouă modalitate de a vedea toate notificările într-un
singur loc.

• Colectează alerte de pe dispozitivul dvs. din toate aplicațiile
dvs., similar cu sertarul de notificări ca în smartphone-urile
noastre.

Daniela
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Windows – Continuum

• Odată cu creșterea dispozitivelor hibride laptop-tabletă,
Microsoft dorește să faciliteze comutarea între oricare
dintre moduri.

• Dacă eliminați tastatura/mouse-ul, va apărea o notificare din
bara de activități din partea de jos, care vă va întreba dacă
doriți să activați modul Tabletă.

Daniela
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Windows – Virtual Desktop

• O nouă funcție de desktopuri multiple vă permite să rulați
un alt set de ferestre ca pe un alt ecran.

• Noul desktop poate fi adăugat fie apăsând fila Window, fie
făcând clic pe butonul newTaskView.

Daniela
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Windows – Configurație

• Procesor: 1 Ghz sau mai rapid

• RAM: 1 GB (32 de biți) sau 2 GB (64 de biți)

• Spațiu liber pe hard disk: 16 GB

• Placă grafică: dispozitiv grafic Microsoft DirectX 9

Windows 10 ca servicii și mobilitate cu aplicație 
îmbunătățită, interfață grafică cu utilizatorul și 

pornire rapidă... 

Daniela
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Editoare de text
NotePad, WordPad, Microsoft Word...



NotePad
• un editor de text simplu pentru Windows
• creează și editează documente text simplu.
• Lansat în 1983 pentru a comercializa mouse-ul

computerului în MS-DOS
• Face parte din fiecare versiune de Windows
• Sistem de operare: Microsoft Windows
• Dezvoltator: Microsoft Corporation
• Autor original: Microsoft Corporation

NotePad++
• este un editor de text și cod sursă pentru utilizare 

cu Microsoft Windows. 
• acceptă editarea cu file, ceea ce permite lucrul cu 

mai multe fișiere deschise într-o singură fereastră. 
• este o aplicație gratuită și open source pentru 

Windows. Descarcă: acest link

https://notepad-plus-plus.org/


WordPad
• un procesor de text de bază
• inclus în aproape toate versiunile de Microsoft Windows

începând cu Windows 95.
• mai avansat decât Notepad
• mai simplu decât Microsoft Word și Microsoft Works
• WordPad a înlocuit Microsoft Write (predecesor)
• Sistem de operare: Windows 95 și o versiune ulterioară

Daniela
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Microsoft Word

Daniela
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Microsoft Word - utilizare

• Deschiderea prezentarea și închiderea aplicației.
• Deschiderea unui doc. existent și închiderea

documentelor.
• Crearea unui document nou și salvarea documentului.
• Salvarea cu alt nume sau în alt format.
• Comutarea între documente deschise.
• Funcția Help.
• Setarea opțiunilor de bază ale aplicației: nume utilizator.



Microsoft Word – editare text

• Introducerea textului sau a simbolurilor.
• Ștergerea textului.
• Crearea unui paragraf.
• Selectarea textului.
• Copierea și mutarea textului.
• Anularea și refacerea comenzilor.
• Căutarea și înlocuirea textului.
• Moduri de vizualizare a unui document.
• Funcția de modificare a dimensiunii – Zoom.

Daniela
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Microsoft Word – formatare_1

• Dimensiunea și tipul fontului.
• Caractere aldine(B), cursive(I) și sublinierea.

• Culoarea textului.
• Copierea formatului unui text.
• Exponent și indice.
• Transformarea textului în litere mari, mici, titlu,

propoziție.
• Despărțirea în silabe.

Daniela
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Microsoft Word – formatare_2

• Alinierea paragrafului.
• Indentarea paragrafelor.
• Spațierea dintre paragrafe și dintre rânduri.
• Borduri și culori de fundal.
• Liste cu marcatori și numere.
• Folosirea tabulatorilor.
• Întreruperi de linie sau de pagină.
• Caracterele neimprimabile.
• Aplicarea unui stil.

Daniela
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Microsoft Word – tabele și obiecte

Tabele
• Creare tabel și inserare date.
• Selectare, chenare și culori de fundal în tabel.
• Inserarea și ștergerea rândurilor și coloanelor
• Dimensiunea rândurilor și coloanelor

Obiecte
• Inserare imagini.
• Inserare forme desenate.
• Redimensionarea, copierea, mutarea și ștergerea obiectelor.

Daniela
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Microsoft Word – îmbinare 
corespondență
• Setarea documentului principal (scrisoarea).
• Selectarea documentului lista (tabelul cu

destinatarii).
• Inserarea câmpurilor în documentul principal.
• Finalizarea îmbinării.
• Folosirea Expertului de îmbinare corespondență

pentru a trimite mesaje de e-mail în bloc (Mail
Merge Wizard)



Microsoft Word – setare pagină & 
imprimare
• Orientarea paginilor si setarea marginilor.
• Editare antet si subsol.
• Inserare text, data și număr de pagină.
• Verificare ortografică.
• Previzualizare înainte de imprimare.
• Imprimarea unui document (CTRL + P).



Prezentări electronice
Power Point, CANVA



  

PowerPoint – prezentare generală 
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Cuprins: 

1. Prezentare generală 

2. Elemente de interfață grafică 

3. Operații cu prezentări electronice 

4. Structura unei prezentări 

5. Operații cu diapozitive 
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Prezentare generală 

41 

Ce este o prezentare computerizată? 

• Ați participat la o comunicare științifică? (Prezentarea unui referat) 

• Cum putem prezenta un referat astfel încât să captăm atenția publicului? 

– Imagini desenate, planșe, proiecții de diapozitive, secvențe de film. 

– Prezentare însoțită de efecte grafice, animație sau transformări de imagine. 

• Informația prezentată vizual este mai ușor de interpretat și de reținut 

• O prezentare computerizată este realizată cu o aplicație software dedicată 
acestui scop:  

– Microsoft PowerPoint (aplicație offline și online) 

– LibreOffice Impress (aplicație offline)  

– Google Slides (aplicație online)  

– Prezi (aplicație online)  

– Corel Presentation etc. 



Prezentare generală 

PowerPoint = este o componentă a pachetului Microsoft Office 

PowerPoint este destinată realizării prezentărilor 

Este specializată în crearea, memorarea şi prezentarea de diapozitive electronice. 

O prezentare este o expunere coerentă, organizată după un plan prestabilit, 
destinată transmiterii unor informaţii legate de o temă dată către un anumit public. 

O prezentare este constituită din mai multe diapozitive (slide-uri / cadre), care 
apar rând pe rând si conțin blocuri de text, imagini, sunete si alte obiecte. 

Este ideal pentru liste simple şi pentru exprimarea concisă a unor puncte de vedere 
sau pentru variantele electronice ale unor broşuri şi pliante. 

Tipuri de prezentări: 

 Prezentări pe folii transparente – folosite la retroproiector 

 Prezentare pe hârtie – informații pe hârtie de dimensiuni mari 

 Prezentare electronică – realizată cu ajutorul unor programe electronice (aplicații de 
prezentare) 

    “O imagine valorează cât o mie de cuvinte” 

42 
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Pornirea aplicației Microsoft PowerPoint – extensie fișier = .pptx .ppt .pptm 

• Meniu Start – se tastează PowerPoint 

• sau, dacă există pictograma pe desktop,   se execută dublu click pe ea 

• sau Start – Run - powerpnt 

 

 

 
O prezentare electronică are 2 momente importante: 

1. Proiectarea și realizarea prezentării utilizând un program de realizare a prezentărilor 

2. Susținerea prezentării în fața publicului 

43 

Părăsirea programului PowerPoint 
clic pe butonul de închidere (marcat cu x alb pe fundal roşu) al ferestrei PowerPoint; 
deschideţi File şi selectaţi opţiunea Exit (ieşire); 
apăsaţi combinaţia de taste Alt+F4. 

  

Prezentare generală 
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Elemente de interfață grafică 
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 Bara de 
stare 

• File – comenzi asupra fisierului(creare/salvare) 
• Home – comenzi pt adăugare/editare diapozitive 
• Insert – comenzi pt adăugare de conținut diapozitiv (imagini/text) 
• Design – comenzi pt adăugare temă 
• Transitions – comenzi pt modalități de trecere de la un dispozitiv la altul 
• Animations – comenzi pt ordonarea aparițiilor elementelor 
• Slide Show – configurare mod expunere prezentare 
• Review – verificare ortografica a textelor/ adaugare comentarii 
• View – alegerea modalității de vizualizare a prezentării 

 

Panglică 
cu comenzi 

Diapozitivul 
curent 

Bara de titlu 

Fiecare filă 
conține o 
panglică cu 
comenzi 
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Elemente de interfață grafică 
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Zona pt 
editat 
observații 

Zona pt 
editare 
diapozitiv 
 

Butoane pt 
alegere rapidă 
a stilului de 
afișare 
 

HELP 
Zona listare 
diapozitivele 
prezentării 
(panou       
miniaturi) 
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Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 

 
1. Crearea unei prezentări 

     File – New (Ctrl+ N) 

2. Deschiderea unei prezentări electronice 

    File – Open (Ctrl+O) 

3. Închiderea prezentării active 

    File – Close 

4. Salvarea prezentării active (Ctrl+S) 

    File  - Save = salvare fișier fără a-i schimba numele/adresa 

    File – Save As… = salvare fișier cu alt nume, alt format/adresa

5. Tipărirea prezentării active 

    File - Print 
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Crearea unei prezentări  - File – New – Blank presentation - Create 
 

O temă 
predefinită 

După terminarea editării prezentării salvati fișierul – selectând discheta  
din bara cu acces rapid sau meniul File- Save As  sau Ctrl +S  

Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 
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Modul de vizualizare al prezentărilor 
 
Din meniul View (Vizualizare) se pot alege diferite moduri de vizualizare  
 Normal este tipul de vizualizare cel mai des folosit  
 Sortare diapozitive prezintă fiecare diapozitiv sub forma unei mici imagini – 

utilizat pentru copierea sau mutarea unor diapozitive  

  Expunere diapozitive (F5) se poate vizualiza întreaga prezentare creată. 

  

Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 
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Modul de vizualizare al prezentărilor 
 
. 

  

Operații de gestionare a fișierelor de prezentare 

 

• Reading View – similar cu Slide 
Show, diapozitivul este afișat pe 
tot ecranul, în plus se vede și 
bara de stare și cea care conține 
titlul  
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Operații cu diapozitive 

1.Adăugarea unui nou diapozitiv 

 Home – New slide (CTRL + M) 

2. Ștergerea unui diapozitiv 

 Click dreapta pe diapozitiv in panoul de miniaturi– Delete Slide  

3. Duplicarea unui diapozitiv 

 Click dreapta pe diapozitiv in panoul de miniaturi – Duplicate Slide 

4.Copiere unui diapozitiv 

 Click dreapta pe diapozitiv in panoul de miniaturi – Copy apoi Paste 

5. Ascunderea unui diapozitiv 

 Slide Show – Hide Slide 

6. Reordonarea diapozitivelor 

 View – Slide Sorter și manevra Drag&Drop (tragere și plasare) 

7. Modificare aspect dispozitiv Home - Layout 
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Alegerea un LAYOUT (aspect) pentru noul SLIDE 

• În timpul lucrului puteţi schimba Layout-ul Home –Slides – Layout  sau 

• Din Zona pentru rezumatul prezentării – tab Slides – selectați slide-ul căruia doriți să 
modificați layout-ul și apăsați click dreapta – Layout 

• "Layout" se referă la modul în care lucrurile sunt aranjate pe un diapozitiv. Un şablon 
poate conţine titluri, liste de marcatori, tabele, diagrame, imagini, forme şi miniaturi  

 

Operații cu diapozitive 
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Concluzii 

Tutorial interactiv AEL – descriere interfață PowerPoint 

https://www.competentedigitale.ro/ppt/ael/P12007r/index.html 

Tutorial interactiv AEL – creare prezentare nouă în PowerPoint 

https://www.competentedigitale.ro/ppt/ael/P22007r/index.html 

 

 Introducere nume utilizator:  File- Options - User Name 

 Din bara de stare se poate seta dimensiunea de vizualizare 

 Pentru a salva un diapozitiv ca o imagine, ne pozitionăm pe acel diapozitiv apoi 
navigăm în File – Save As – selectăm extensia fișierului de tipul imagine (exemplu 
.jpg) și alegem opțiunea de salvare pentru diapozitivul curent. 
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https://www.competentedigitale.ro/ppt/ael/P22007r/index.html
https://www.competentedigitale.ro/ppt/ael/P22007r/index.html
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Aplicații 

Deschideți aplicația PowerPoint 

 Introduceți Numele la Titlul și Clasa la Subtitlul 

 Inserați un diapozitiv de tip Titlul și Text și introduceți la Titlul clasa voastră iar 
la text enumerați 3 colegi.  

 În zona pentru note scrieți textul ”Colegii enumerați sunt prietenii mei” 

 Duplicați cel de al doilea diapozitiv 

 Ascundeți diapozitivul 2 

 Reordonați diapozitivele astfel încât primul să devină ultimul 

 Salvați prezentarea cu numele ”Operații diapozitive” în folderul clasei 
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Canva
- este o platformă de design grafic, utilizată pentru a

crea prezentări, postere, documente și alt conținut
vizual

- include șabloane foarte inspirate

Fondatori:
Melanie Perkins
Clifford Obrecht
Cameron Adams



Canva
• aplicație web gratuită (inclusiv pentru sisteme de operare 

dezvoltate special pentru dispozitivele mobile smart sunt 
iOS, Android).

• Șabloane pentru bloguri, prezentări, postere, carduri, 
invitații, infografice...

• Bibliotecă mare de imagini clip-art și alte elemente grafice.

Daniela
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Pasul 1 Creați un cont Pasul 2 Creați-vă designul

Alegeți un șablon Adăugați fotografii sau încărcați-le
Înlocuiți textul existent sau adaugați propriul mesaj 

Pasul 3 Gestionați Fișierele

Canva – mod de utilizare



Aplicații similare
Visme

• permite crearea prezentărilor interactive, 
infografice și alt conținut grafic. 

• set bogat de șabloane, o bibliotecă de figuri, 
clip-art, fonturi etc. 

• o funcționalitate importantă: posibilitatea de a
modifica procentele/datele în diagrame.
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Aplicații similare
Piktochart

• interfață simplă și prietenoasă

• permite crearea infograficelor repede și cu
efort minim

• elementele grafice sunt grupate în categorii.

• punct forte: poate arăta cum un infografic
poate fi folosit în diferite proiecte

https://breakfix.ro/ce-este-infografic-infographic/
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Aplicații Google
Google Drive, Doodle, Calendar, Hangouts...



60

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



Construire site
WordPress



WordPress
• WordPress – platforma care populează 25% din toate website-urile din

întreaga lume.

• disponibil în mod gratuit, distribuit sub licența GPL. Prima versiune .70
= lansată în 27 Mai 2003, de Matt Mullenweg, CEO la Automattic,
companie responsabilă de proiectul WordPress, fondată în anul 2005.

• Inițial = o simplă platformă de blogging

• Azi = un puternic CMS (Content Management System)



Pas cu pas spre pagina potrivită
Metoda simplificată
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Ce este un blog?
 Un weblog (prescurtat blog) = о publicație web ce conține articole

periodice, ce au de obicei un caracter personal (un fel de jurnal), dar
poate fi și cu caracter public sau profesional.

 Blogul este un site. Spre deosebire de un site adevărat, acesta poate fi
creat și administrat fără cunoștințe de programare.



Tipuri de bloguri
Bloguri personale

Bloguri comerciale

Bloguri corporative

Bloguri profesionale



Blogosfera

Totalitatea weblog-urilor și a autorilor de bloguri a fost 
denumită Blogosferă. 



Pasul I: Alegerea platformei 
 platforme pentru construirea unei pagini/blog: blogspot, însă numele va

arăta de tipul „domeniu.blogspot.ro”. Nu e profi’…☺

 recomandare: utilizarea unei platforme precum wordpress.com, pe
domeniu propriu.



Pasul II: Înregistrarea unui 
nume de domeniu

Varianta I: Înregistrare nume de domeniu cu extensia .ro,
contra plată.

Varianta a II-a: Înregistrare nume de domeniu cu
extensia .com, .net, .info, .org (recomandat)

Exemplu: www.intalnirealumni.wordpress.com
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PASUL III: Alegerea 
serviciului de găzduire web

• Orice site are nevoie de un spațiu
fizic pe care vor fi stocate toate
fișierele, cum ar fi textul, imaginile
sau clipurile video. Acest spațiu
este disponibil pe un server web iar
serviciul este asigurat de
companiile specializate în web
hosting (găzduire web).
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Pasul IV: Crearea 
paginii/blogului

Accesăm site-ul 
https://wordpress.com/

Activăm printr-un click Log in 
(colțul din dreapta, sus)

În formularul afișat pentru logare, 
selectăm opțiunea Register.

https://wordpress.com/


Mod de lucru

• Adresa de e-mail (pe 
care vor fi trimise toate 
informațiile legate de 
pagină)

• Nume utilizator

• Parola de autentificare

• Numele blogului
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Pentru a schimba limba, este 
necesară parcurgerea pașilor

Settings → General. În pagina care se deschide identificați
secțiunea Site Language, selectați limba română, apoi 
mergeți în partea de jos și dați click pe butonul Save 
Changes.



Activarea paginii/blogului

 După introducerea datelor în formularul 
de înregistrare, verificați e-mailul!

 Accesați linkul generat de platforma 
wordpress din mesaj pe e-mail.

 Activați pagina/blogul și descoperiți 
oportunitățile oferite de platforma 
selectată!
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Primele setări

• În exemplul prezentat, a fost selectată tema Ixion.

• Pentru a selecta temă nouă, accesăm butonul „My site”,

apoi opțiunea „Themes”.

• Din același meniu putem personaliza și edita orice temă,

începând de la culori, până la text și imagine.
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Căutare printre teme

Pentru a nu răsfoi toate temele puse la dispoziție de platforma Wordpress, există 
opțiunea de a căuta teme pe un subiect concret. De exemplu: Education



De reținut!

Înafară de posibilitatea de a căuta printre teme, este important să filtrăm temele, 
pentru a ni se afișa temele gratuite. 

Acest lucru se poate realiza prin  accesarea butonului „All” din dreapta, apoi 
selectarea opțiunii „Free”. 



Aplicarea temei

• Înainte de a seta tema pe întregul blog, putem beneficia de

о previzualizare.

• Dăm click pe tema aleasă.

• Se afișează informațiile despre temă și apar о serie de

opțiuni: afișarea unei previzualizări live, aplicarea temei

etc.
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Accesând butonul Open live demo, se afișează următoarele 
opțiuni: 

• Try and Customize
• Activate this design



Partajare

• La această etapă, putem selecta un cont (dacă există) pe
Facebook sau Twitter pentru a împărtăși conținutul
blogului cu prietenii/partenerii etc.

• Este о metodă de a promova blogul.

• Postările care sunt împărtășite/partajate aduc cu 50% mai
mulți vizitatori, comentarii și aprecieri.
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Setări citire

• Setările cu privire la afișarea conținutului, pot fi accesate,
selectând butonul „My site”, apoi „Settings”.

• Aici se afișează un meniu vast cu posibilități de editare
până la cele mai mici detalii.

• Din setările generale putem schimba titlul, adresa, tag-ul
site-ului, limba, ora și altele.
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Modificarea iconiței site-ului

• Iconița site-ului va apărea pe toate paginile din meniul
blogului și va fi reprezentativă pentru blogul respectiv.

• Dăm click pe butonul „Change”, apoi selectăm dintre
imaginile deja existente în galeria blogului (dacă sunt).

• În cazul în care nu există о galerie a blogului, selectăm
opțiunea „Upload” și încărcăm о imagine din calculator.
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Setări de scriere

О altă categorie importantă a setărilor este cea cu privire la setările de scriere și 
publicare. 

Accesând butonul „Writing” se afișează opțiunile de setare a categoriilor, a 
tagurilor, a formatului postărilor etc. 



Setări de confidențialitate

• Setările de confidențialitatea sunt printre cele mai
importante, având în vedere că în dependență de cât de
bine le setăm, ne protejăm datele personale și conținutul
blogului.

• Pentru a accesa setările de confidențialitate, dăm click pe
iconița cu „omulețul” din dreapta, sus.

• Atfel, accesăm profilul autorului și apoi selectăm
opțiunea „Privacy”.
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Din același meniu, putem gestiona atât parola, cât și setări
precum autentificarea rapidă, aplicații conectate și
modalitățile de recuperare a profilului, în caz că se uită
parola sau în alte situații ieșite din comun din care survine
pierderea controlului asupra blogului.



Adăugarea unei postări
Accesăm butonul „Write” din partea dreaptă, sus, a paginii

„Home”.



Se afișează о nouă pagină cu câmp pentru inserția titlului și a
conținutului postării.



Construirea 
articolului/postării

• Pentru fiecare articol trebuie aleasă cel puțin о categorie 
căreia îi aparține.

• Dacă categoria nu a fost creată, poate fi adăugată, dând 
click pe „Categories” și selectând opțiune „Add new 
category”. 

• Este recomandată inserarea tag-urilor (etichetelor). 

Etichetele reprezintă cuvintele-cheie prin 
intermediul cărora cititorii pot fi trimiși 
la: călătorii, alumni, student etc. 
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• În corpul textului pot fi inserate imagini, accesând butonul
„Featured Image”

• Articolul poate fi distribuit imediat după publicare, dacă se
adaugă site-uri de legătură (accesând butonul „Sharing”).

• Tot prin intermediul butonului „Sharing” se gestionează
afișarea butoanelor de distribuire pe pagina care va afișa
articolul publicat.
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Opțiuni multiple

Meniul de redactare/editare a unei postări permite de asemenea adăugarea unui
sumar al postării, publicarea locației, motor de căutare și alte setări cu privire
la discuții și comentarii pe marginea articolului în rubrica „More options”.



Publicarea articolului

• Articolul neterminat poate fi salvat în „Drafts” (ciornă).

• Până a fi publicat, articolul poate fi previzualizat.

• Articolul poate fi făcut public sau protejat cu parolă.

• Odată finalizat, articolul poate fi publicat imediat sau
programat la о anumită dată/oră pentru a fi publicat
automat.
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Invitație utilizatori

Prin intermediul opțiunii „People” din meniul „My Site”, putem adăuga persoane 
pe blog.

Aceștia pot fi utilizatori cu drepturi depline, sau limitate (cu restricții în funcție de 
domeniul implicării acestora).

Putem invita și follow-eri (persoane care vor urmări activitatea de pe blog). 



Tipuri de invitați
• În funcție de sarcina lor în ceea ce privește activitatea

blogului, putem selecta tipul invitatului/noului utilizator.



Creare blog
Google



Prezentare
• Un eveniment major al

realității Web 2.0 este apariția
blogului și concretizarea unei
comunități online, numită
blogosferă.

• De la jurnale personale online,
blogurile au evoluat în
importante instrumente de
promovare, utilizate de site-
urile marilor companii și nu
numai.
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Scop
• Blogosfera = 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.
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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.
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Varietatea blogurilor_1

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



Varietatea blogurilor_2
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
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Varietatea blogurilor_3
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.
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Platforme gratuite pentru blog
wordpress.com

blog.com

blogger.com

blogr.com

blogsome.com

thoughts.com

iseekblog.com

tumblr.com

movabletype.com

weblog.com
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Formatarea și personalizarea 
blogului

Primele setări, după activarea blogului sunt:

• Stabilirea titlului blogului;

• Introducerea unui tag-line – 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.
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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.
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Faviconul
• elementul vizual (iconița) care apare pe tab-ul

browser-ului atunci când este încărcat blogul. Se
poate folosi și un logo.
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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”
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Pentru atașarea imaginilor, se accesează pictograma „Adaugă fișier” sau 
pictograma cu semnul +.
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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. 
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După selectarea imaginii din galeria blogului, accesăm „Insert” și 
imaginea este inserată în caseta pentru textul noului articol.
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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:
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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”. 
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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”. 
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Comentarii

• Blogul permite recepționarea reacțiilor 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. 
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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. 
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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). 
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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”. 
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Alte setări

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

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

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

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