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CINE SUNT? CE FAC? 
De ce am scris acest e-book? 

Bogdan Pană 
Blogger î epător pe 

  
 
Lucrez în web development și 
marketing online la 

Prin i tera țiu ea u lie ții și alți loggeri am 
ajuns la concluzia că li ajul tehnic  di  
domeniu nu este destul de familiar tuturor. 
 
Consider că ori e ad i istrator de site are se 
i pli ă a ti  î  e oluția a estuia tre uie să 
u oas ă a ești ter e i pe tru a putea o tri ui 

la dezvoltarea site-ului, fie prin mijloace proprii, fie 
prin î u ătățirea o u i ării u o age ție 
spe ializată. 
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CE URMEAZĂ SĂ CITEȘTI? 

Un E- ook î  are a  adu at foarte ulți termeni 
tehnici din mediul online folosiți în dezvoltarea, 
susți erea și promovarea unui website.  
 
A  expli at fie are ter e  pe s urt, pe î țelesul 
tuturor și a  ur ărit ât ai ult să îi pu  î  
e ide ță latura pra ti ă.   
 

Ar trebui să u oști a ești ter e i da ă: 
• Ești blogger sau ai un website, dar nu ai u oștii țe 

tehnice ei putea să îți pro o ezi ai i e site-ul), 
• Ur ează să îți faci un website și vei colabora cu o 

fir ă de web design (va î u ătăți o u i area), 
• Lucrezi în domeniul online și vrei să te înțelegi mai 

bine cu lie ții tăi (va î u ătăți o u i area), 
• Te pasio ează web development-ul și arketi g-ul 

online (vei afla cei mai uzuali termeni),  
• Ești curios pur și si plu . 

 
 Nu uita să îl distribui da ă îl o sideri util. 
 Mulțu es  fru os și le tură plă uta.  
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Server-side 

1. Server Web / Hosting / Găzduire Web : Calculator 
conectat la internet care găzduiește și face accesibil 
un website. Serverul web ostă, se plătește ca pe un 
abonament. 
 
2. Server Dedicat: Un server pe are îl folosești după 

u ul pla , fără a fi e oit să îl î parți u alt i e a. 
Astfel poți găzdui doar site-ul /site-urile tale. 
 
3. IP dedicat : Adresă IP folosită de un singur 
website. Este spe ifi ă serverelor dedicate, dar este 
dispo i ilă și pe serverele comune. Nu este 

e esară, dar este i di ată folosirea unui IP dedicat. 
 
4. Server comun / Shared Hosting : Server care 
găzduiește mai multe site-uri. 
 
5. IP comun : Adresă IP folosită de mai multe site-
uri. Î tâl ită pe serverele comune. Poți erifi a aici 
ce site-uri au a elași ip a al tău. 
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Server-side 

6. FTP  : Modalitate de transfer a fișierelor între 
două calculatoare, cel mai des folosită pentru 
accesarea și editarea fișierelor de pe server. A oferi 
acces FTP, î sea ă a oferi  Hostname, Username si 

Password.  I for ațiile su t pri ate și le o ți eți de 
la hosting. 
   
         FileZilla – cel mai popular client FTP 

 
 
7. cPanel  : Platfor ă de administrare a serverului. 
Permite acces la fișiere, baza de date, e-mailuri, 
aproape tot ce oferă hostingul. A oferi acces la 
cPanel î sea ă a oferi Username, Password și Link 

de acces . Nu toate serverele folosesc cPanel și la 
fel, informatiile sunt private. 
 
   Linkuri de acces: 

    https://example.com:2083 
     http://example.com:2082 
    sau example.com/cpanel 
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Server-side 

8. SSH : Modalitate se urizată de accesare a 
serverului printr-un terminal. Ca la FTP, datele 
necesare sunt Hostname, Username si Password. 
 
9. URL : Adresa web folosită pentru accesarea unei 
pagini web, în cazul meu : http://panabogdan.ro  
 
 
 
 
 
 
10. Domeniu : În web reprezi tă adresa de ază a 
unui website, fără www, fără http și fără un 
eventual subdomeniu. De exemplu, în cazul meu: 
doar panabogdan.ro . Domeniile ostă, cele .ro sunt 
u părate pe iață, cele .com sunt plătite anual. 

 
11. Subdomeniu : Folder de pe server accesat prin 
subdomeniu.domeniu  
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Server-side 

12. Slug / Cale : Partea de după domeniu dintr-un 
URL, formată din numele paginii sau al articolului cu 
litere mici și fără spații.  
 
13. DNS (Domain Name Server) : Tra sfor ă un URL 
într-o adresă IP pentru a fi accesat serverul care 
găzduiește site-ul. 
 
14. Redirect : Accesarea unei anumite pagini web în 
momentul accesării altui URL. Important pentru 
SEO Cu  să păstrezi ra kurile u ui e site după redesig  

 
15. SSL : Este un standard de securitate care se 
u pără de la hosting. Acel https  pe care îl observi 

la anume site-uri. 
 
16. SMTP : Simple Mail Transfer Protocol este 
protocolul prin care sunt trimise e-mail-urile intre 
servere. 
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Promovare Online 

17. Call To Action (CTA) : O îndemnare sau încurajare 
a utilizatorului să realizeze o a țiu e. De exemplu 
un formular sau un simplu link spre landing page. 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Newsletter : E-mail cu scop informativ sau 
pro oțio al trimis la un anumit interval de timp 
a o aților. Folosit pentru promovarea unei oferte, a 
unui serviciu sau a unui nou articol de pe blog. 
Recomand serviciul celor de la Mailchimp. 
 
19. Subscribe /Abonare : Înscrierea în lista de 
abonați a unui site în vederea primirii de newsletter. 
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Promovare Online 

20. Motor de Căutare / Search Engine : Google, Bing, 
Yahoo, etc . 
 
21. SERP  (Search Engine Results Page) : Pagina cu 
rezultate care apare în urma ăutării unui cuvânt 
cheie. 
 
22. SEO : Search Engine Optimization sau mai multe 
metode gratuite care î u ătățes  preze ța site-
ului în motoarele de cautare. 
 
23. Optimizare Onsite : Î u ătățiri ce au loc în 
interiorul site-ului cu scopul opti izării pentru 
motoarele de ăutare, odifi ări ale codului, ale 
o ți utului, ale imaginilor, reducerea vitezei de 

încarcare, etc 
 
24. Optimizare Offsite : Orice î u ătățire care nu 
are legătura dire tă cu codul sursă al paginii web. 
De exemplu crearea de Backlinks. 
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Promovare Online 

25. Cuvânt cheie : Pe scurt, reprezi tă cuvântul sau 
expresia pe care o aută utilizatorul în motoarele de 
ăutare. Fapt ce a dus la concentrarea paginilor și a 

anchor textelor asupra lui. 
 
26. Anchor Text : Textul pe care este pus un 
backlink, textul pe care se poate da click. 
 
 
 
 
 
27.Backlink : Link de pe o pagi ă web pe alta. 
 
28. Nofollow  : Atribut html asociat linkurilor pentru 
ca acestea sa aibă o valoare scazută din punct de 
vedere SEO pentru site-ul ți tă. 
 
29. Dofollow  : Este valoarea rel default a linkurilor, 
oferă valoare SEO acestora. 
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Promovare Online 

30. Alt attribute  : Text ce înlocuiește imaginile care 
nu se încarcă și oferă o descriere a acestora pentru 
motoarele de căutare. 
 
31. Title Tag : Este titlul paginii, ce apare în tab-ul 
browserului și linkul care apare în motoarele de 
cautare în urma unei ăutări. Ideal este să fie unic și 
să o ți ă cuvintele cheie ale paginii respective.  
(60-70 caractere maxim) 
 
32. Meta description : O frază de maxim  160-170 
caractere, care reprezi tă un micro rezumat al 
paginii și apare sub linkul(title tag) din motoarele de 
ăutare. 
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Promovare Online 

33. Google Webmaster Tools  : Tool de la Google 
care o itorizează statusul online al website-ului. 
 
34. Pagina i dexată : Pagi ă web care apare în baza 
de date a motoarelor de ăutare. Numărul de pagi i 
indexate ale site-ului pre u  și lista lor poate fi 
găsită î  Google We aster Tools. 
 
35. Robots.txt : Un fișier de pe server care 
o trolează paginile pe care le i dexează motoarele 

de cautare. 
Se găsește pe : domeniu/robots.txt 
 
36. Sitemap : Structura paginilor unui website. 
Paginile din meniu, categoriile, etc 
 
37. Sitemap.xml : Un fișier de pe server care o ți e 
toate paginile unui site și modul în care sunt ele 
structurate, ajută la indexarea mai u ă a paginilor. 
“e găsește pe : domeniu/sitemap.xml 
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Promovare Online 

38. Social media marketing : Modalități de 
promovare a site-ului pri  rețelele de socializare. 
 
3 . Rețele de socializare  : Facebook, Twitter, Google 
Plus, LinkedIn, Pinterest, Instagram, etc 
 
 
 
 
 
 
 
40. Hashtag : Un label folosit î  rețelele de 
socializare pentru a grupa mesajele cu un anumit 
subiect sau o ți ut. Se folosește prin adăugarea 
simbolului # înaintea cuvântului sau frazei fără 
spatii. A se folosi cu oderație si sens! 
 

#THECONSUSTINEBLOGGERII – Campanie de 
susți ere a loggerilor pe pla  ațio al 
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Promovare Online 

41. SEM : Search Engine Marketing , promovare 
o li e pri  re la e plătite.  Google Ad ords, 
Facebook Advertising, etc 
 
42. Adwords  : Campanii plătite la Google care 
pozițio ează siteul pe primele poziții în ăutări. 
Acele reclame platite sunt semnalizate cu  
 
 
 
 
 
 
43. Conversie : Îndeplinirea de ătre utilizator a unei 
a țiu i care se dorește a fi scopul campaniei. De 
exemplu : completarea unui formular, u părarea 
unui produs, etc. 
 
44. CTR (Click Through Rate) : Procentul de click-uri 
în fu ție de u ărul de izualizări. 
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Promovare Online 

45. Rata de conversie : Procentul de conversii al unei 
campanii. De exemplu: raportul dintre u ărul de 
persoane care au u părat un produs și u ărul 
total de persoane care au vizitat pagina produsului. 
 
46. Impressions :  De âte ori o re la ă este afișată 
utilizatorului, i difere t da ă a esta dă li k sau u.  
 
47. Bounce  rate : Reprezi tă pro e tajul de 
izitatori are aju g pe site și preferă să iasă de ât 

să iziteze și alte pagi i ale a elui site. 
 
48. Facebook Advertising : Promovarea contracost a 
u ei postări sau pagi i de Fa e ook u s opul 
o ți erii de like-uri sau izite pe site. A ele postări 
care sunt etichetate Sponsored 
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Website 

49. Magazin Online : Site care are printre 
fu țio alități vânzarea de produse și plătirea lor 
online. 
 
50. Site de prezentare : Site care NU are printre 
fu țio alități vânzarea de produse online, folosit 
pentru expunerea serviciilor si alte beneficii. 
 
51. Blog : Site sau se țiu e a unui site care o ți e 
articole postate periodic. De cele mai multe ori au 
caracter personal sau informativ. 
 
52. CMS : Content Management System , platforme 
ce ușurează dezvoltarea și î treți erea siteului. 
Exemple: Wordpress, Joomla, Magento, etc 
 
53. Wordpress : Cel mai popular CMS, folosit în 
spe ial pe tru loguri și site-uri de prezentare. A nu 
se confunda cu platforma gratuită de blogging de 
pe wordpress.com 
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Website 

54. WooCommerce : Plugin de Wordpress cu 
fu țio alitate de e-commerce, recomandat pentru 
magazine online de dimensiuni mai mici. 
  
55. Magento, Prestashop : Cele mai populare CMS-
uri pentru e-commerce. Ideale pentru business-uri 
de ori e i el azate pe o erțul o li e.  
 
56. Joomla și Drupal : CMS-uri are ur ează după 
Wordpress în popularitate, ambele fiind folosite 
îndeosebi pentru site-uri de prezentare 

Conform 
w3techs, 
Wordpress 
este cel mai 
popular CMS 
în uz. 
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Website 

57. Plugin : Modul care extinde fu țio alitățile de 
ază ale unui CMS. 

 
5 . Te plate/Te ă : Un design predefinit care se 
aplică u ui e site. I terfața grafi ă a a estuia. 
 
59. Homepage / A asă: Prima pagi ă a unui website. 
 
60. Landing Page (Pagi ă de desti ație) : Pagi ă web 
care afișează i for ații despre produsul sau 
serviciul promovate și o ți e subiectul conversiei 
(am auzit unele persoane folosind și numele de 
"Pagi ă de aterizare" :)) NU ) 
 
61. Co ți ut Web (content) : Totalitatea 
i for ațiilor pe care le o ți e un website: text, 
imagini, video, etc . 
 
62. Link : Buton sau text care prin click te trimite 
spre o altă pagi ă web. 
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Website 

63. Header (Antet) : Partea de sus a unui website, 
de obicei o ți e logo-ul, o s urtă descriere, 
meniul, etc. 
 
64. Footer (Subsol) : Partea de jos a site-ului, de 
obicei o ți e linkuri de contact, copyright, termeni 
și o diții. 
 
65. Content Area : Zona de conți ut a site-ului. 
Diferă de la o pagi ă la alta. 
 
66. Sidebar : Este integrat între header și footer, fie 
în stânga, fie în dreapta, o se țiu e separată, de 
obicei o u ă tuturor paginilor. 
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Website 

67. Logo: Simbolul grafic ce reprezi tă site-ul. 
 
 
 
 
68. Favicon : Imagine de rezoluție 16x16 px afișată 
lâ gă titlu în tab-ul browserului. 
 
69. Banner : Imagine folosită cu scopuri publicitare. 
 
70. Rezolutie : Dimensiunea în pixeli a unei imagini. 
De exemplu 800 x 600 px. 
 
71. Flash = Animatie . Mai rar folosită în web în 
ultima vreme. 
 
72. Chat : Sistem de comunicare online. 
 
73. FAQ : Listă de î tre ări puse frecvent pentru 
are se oferă răspu suri.  
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Blogging 

74. Post : Articol nou de pe blog, aparți e u ui 
autor, are data pu li ării și el puți  o ategorie. 
 
75. Blogroll : Lista cu bloguri ur ărite / sugerate / 
partenere. Pus de obicei in sidebar sau footer.  
 
76. Vlog : Blog bazat pe videoclipuri. 
 
77. Permalink : URL-ul permanent al unui blog post 
 
78. RSS Feed : Document care are la baza formatul 
xml care contine toate postările recente ale unui 
blog, incluzând metadate precum data publicării, 
autorul. Sunt compatibile cu multe softuri și ajută 
cititorii să primească articolele nou postate fără a 
verifica blogul. 

Feedly este o astfel de apli ație 
e  î  are poți e traliza 

feed-ul blogurilor pe care le 
ur ărești. 
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Blogging 

79. Tag /Etichetă : Modalitate de grupare a 
articolelor unui blog prin cuvinte cheie. 
 
80. Categorie : Mod ierarhic de grupare a articolelor 
unui blog.  
 
81. Google Analytics : Tool de la Google care 

o itorizează traficul unui website, folosit pentru 
orice tip de site, este extraordinar de complex. 
 
 
 
 
 
82. Referrer : Site-ul de unde a venit vizitatorul prin 
click pe un link spre website-ul tău. 
 
83. Trackback : Mod de notificare a unui blog că a 
fost menționat într-un articol. 
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Diverse 

84. Cache  : Memorie temporară a browserului care 
permite accesul mai rapid la o pagi ă web. Pentru 
ștergerea acestuia apăsați ur ătoarele o i ații 
de taste : Ctrl+Shift+R sau Ctrl+F5 .   
 
85. PSD  : Nu este partidul politic, ci tipul de fișiere 
salvate din editorul grafic Adobe Photoshop. 
Fișierele PSD sunt folosite cel mai des în web 
design. 
 
86. PNG : Extensie pentru imagini, spe ială și 
i di ată pentru web. 
 
87. SPAM : Mail-uri nedorite care sosesc în inbox, 
majoritatea fiind materiale promoționale ale 
diverselor produse. 
 
88. Upload : Procedeul de î ăr are al unui fișier pe 
server. 
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Diverse 

89. Advertorial – Articol postat pe blog cu scopul 
promovării unui produs/serviciu.  
 
90. Back end - Partea din development care se 
ocupă de funcționalitatea site-ului, ceea ce nu se 
vede într-un website. 
 
91. Front End - Partea din development care se 
ocupă de interfața grafică a site-ului, ceea ce se 
vede in browser. 
 
92. Pop-up - Acea fereastră, care apare pe site-uri 
cu scopul de a-ți atrage atentia asupra unei 
informații (reclame, subscribe, facebook like, etc) 
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Diverse 

93. Captcha (Completely Automated Public Turing 
test to tell Computers and Humans Apart) : Acele 
teste cu litere, cuvinte, imagini care apar la 
formulare pentru a determina dacă utilizatorul este 
uman sau robot. 
 
94. Cookie  : Informație pe care un website o 
salvează în browser-ul utilizatorului în timp ce 
acesta navighează pe acel website. 
 
95. Iframe : Element HTML care afișează o pagină 
web în interiorul altei pagini web. 
 
96. Webmail : Un serviciu de email care rulează pe 
server, cPanel vine cu câteva astfel de webmails 
presetate, cum ar fi Roundcube. 
 
97. Avatar - Imagine care reprezintă un utilizator pe 
siteurile unde lasă comentarii sau pe forumuri. 
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Diverse 

98. CSV (comma separated values) : Un format de 
fișiere des întâlnit în mediul online în exportul de 
informații. 
 
99. XML : Un markup language care poate fi citit 
atât de oameni cât și de apli ațiile web prin care se 
fac transferuri de date. 
 
100. Screenshot : Captură de e ra   pe are  se 
adaugă o e tarii pe tru a î u ătăți 
comunicarea. 
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SUMAR 

A  sele tat  di tre ei ai i porta ți ter e i di  ediul 
o li e, dar u sigura ță su t ult ai ulți peste are u  
m-a  lo it î ă sau u a  a ut i spirația să i-i amintesc.  
Aproape toți a ești ter e i su t i ter o e tați, ategoriile 
su t ai ult sau ai puți  relati e. 
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Articole Utile 

20 de extensii de Chrome 
foarte utile pentru SEO, 
blogging și development 
 

Cum să lo hezi trafi ul fals di  
Google Analytics 
 

Cu  să o itorizezi li k-urile 
de pe site prin Google Analytics 
 

Optimizare site pentru social 
media – Open Graph meta tags 
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