
  
 

RESURSE   GRATUITE   PENTRU   WEB   DESIGN   
  

WORDPRESS   
  

Ce   este   WordPress?   
WordPress   este   o   platformă   de   tip   open-source   pentru   dezvoltarea   blogurilor   și   a   
site-urilor   de   prezentare.   Platforma   WordPress   este   dezvoltată   în   limbajul   PHP,   folosind   
pentru   gestionarea   bazelor   de   date   sistemul   MySQL.   Dispune   un   sistem   de   șabloane   
dezvoltate   în   limbajele   HTML   și   CSS.   

  
Avantajele   majore   prezentate   de   WordPress   sunt   simplitatea   și   numeroasele   plug-in-uri   
create   de   către   comunitatea   de   utilizatori   și   dezvoltatori,   care   pot   modifica   
funcționalitatea   WordPress-ului,   transformându-l   în   aproape   orice   tip   de   site   web.     
De   asemenea,   interfața   site-urilor   în   WordPress   poate   fi   schimbată   foarte   ușor   cu   
ajutorul   multitudinii   de   teme   gratuite   sau   premium,   cu   doar   un   click.   

  
Elementor   
Primul   instrument   pe   care   îl   recomandăm   este   Elementor,   care   este   un   plug-in   specific   
pentru   site-urile   în   WordPress,   un   instrument   care   va   deveni   sistemul   principal   de   
gestionare   a   interfeței   site-ului,   special   dezvoltată   pentru   WordPress,   având   și   o   variantă   
gratuită.   Elementor   face   posibilă   personalizarea   completă   a   designului   site-ului,   astfel   
încât   să   se   potrivească   oricărui   tip   de   dispozitiv   (desktop   /   mobil   /   tabletă),   într-un   mod   
vizual   armonios.   

  
THEME   MARKETPLACES   
(Pentru   variante   de   Teme   Premium)   

  
Theme   Forest   
Deținut   de   Envato,   Theme   Forest   este   o   piață   care   cuprinde   o   mulțime   de   teme   și   
șabloane   pentru   toate   tipurile   de   site-uri   web.   În   prezent,   au   teme   pentru   WordPress,   
Joomla   și   Magento,   precum   și   șabloane   de   site-uri   HTML   și   PSD,   care   nu   necesită   un   
CMS   (Content   Management   System   -   ro:   sistem   de   management   al   conținutului).     

  
Template   Monster   
Probabil   că   cea   mai   mare   colecție   de   șabloane   și   teme   de   înaltă   calitate   de   pe   internet   
o   găsești   pe   Template   Monster.   Puteți   construi   un   site   sau   un   proiect   web   cu   unul   
dintre   șabloanele   de   pe   Template   Monster   în   câteva   ore.   

  

https://elementor.com/
http://themeforest.com/
https://templatemonster.com/


  
 

LAYOUT-URI   PENTRU   WEB   DESIGN   
  

În   procesul   de   dezvoltare   a   unui   site,   poate   fi   de   folos   să   avem   o   structură   și   o   schiță   
vizuală   a   acestuia,   înainte   de   implementarea   site-ului   pe   domeniul   dorit.     
Recomandăm   două   instrumente   gratuite   care   facilitează   dezvoltarea   prototipurilor.   

  
Adobe   XD     
Adobe   XD   este   un   instrument   vectorial   dezvoltat   și   publicat   de   Adobe   pentru   
proiectarea   și   realizarea   de   prototipuri   pentru   experiența   utilizatorilor   în   aplicații   web   și   
mobile.   XD   facilitează   proiectarea   vectorială,   schițarea   paginilor   web   și   crearea   de   
prototipuri   interactive   simple.     

  
Figma    
Figma   este,   de   asemenea,   un   editor   de   grafică   vectorială   și   un   instrument   de   creare   a   
prototipurilor   web,   cu   caracteristici   offline   suplimentare   activate   de   aplicațiile   desktop.   

  
  

  
PLUG-INS   -   TOP   RECOMANDĂRI   FOLOSITOARE  

  
Plug-inurile   reprezintă   un   tip   de   program   care   poate   să   se   integreze   într-un   alt   
program   (numit   „de   bază”)   pentru   a   îndeplini   funcții   specifice.   În   dezvoltarea   unui   site   
web   în   WordPress,   putem   integra   plug-inuri   specifice   acestuia,   care   dezvoltă   diverse   
funcționalități   ale   site-ului,   transformându-l   în   aproape   orice   tip   de   site   web.     
  

Elementskit   Elementor   
ElementsKit   este   un   add-on   pentru   plug-inul   de   creare   a   paginilor   web   Elementor,   care   
include   cele   mai   des   întâlnite   module   ce   sunt   de   folos   în   crearea   site-urilor,   precum:   
crearea   headerului   (antet),   crearea   de   footerului   (subsol),   crearea   meniurilor   etc..   
Include   55+   de   instrumente   personalizabile,   pentru   a   construi   orice   site   cu   ușurință.   

  
WooCommerce   
Dorești   să   comercializezi   produse   sau   servicii   pe   site-ul   tău   web?   Da,   există   un   plug-in   
de   comerț   online   pentru   asta!   WooCommerce   este   un   plugin   de   e-Commerce   de   top,   
care   îți   convertește   blogul   WordPress   într-un   magazin   online   complet   funcțional.   
Datorită   personalizării   sale   nelimitate,   permite   vânzarea   de   produse   diverse,   de   la   fișiere   
digitale   la   produse   fizice,   setarea   de   diferite   valute,   afișarea   de   recenzii   și   evaluări,   
adăugarea   de   funcții   de   sortare   și   filtrare,   setarea   de   imagini   nelimitate   per   produs   etc.   

  
  

https://www.adobe.com/products/xd.html
https://www.figma.com/
https://wordpress.org/plugins/elementskit-lite/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/


  
 

Contact   Form   7   
Contact   Form   7   este   cel   mai   popular   plug-in   gratuit   de   formular   de   contact   pentru   
WordPress.   Cu   Contact   Form   7   instalat   pe   site,   utilizatorii   pot   transmite   mesaje   prin   
intermediul   unor   formulare   de   contact   simplificate,   care   au   și   funcționalitate   
reCAPTCHA   și   Akismet   pentru   a   preveni   spam-ul.   

  
Google   XML   Sitemaps   
Sitemap-urile   WordPress   facilitează   accesarea   crawlerelor   motoarelor   de   căutare,   
accesarea   și   recuperarea   eficientă   a   paginilor   și   postărilor   importante   ale   site-ului   
WordPress.   Plug-inul   Google   Sitemaps   XML   acceptă   diferite   tipuri   de   pagini   generate   
de   WordPress   și   adrese   URL   personalizate.   

  
Akismet    Anti-Spam   
Akismet   este   un   serviciu   de   filtrare   a   mesajelor   spam.   Printr-o   serie   de   algoritmi   proprii,   
Akismet   captează   comentariile   blogului   și   spamul   pingback   de   pe   site.   

  
Easy   Appointment   
Un   plug-in   care   oferă   posibilitatea   de   a   introduce   un   sistem   de   stabilire   a   programărilor   
și   de   gestionare   a   acestora,   oferind   potențialilor   clienți   o   interfață   user-friendly.   
Managementul   rezervărilor   este   astfel   ușor,   incluzând   utilizatori,   locații,   notificări   etc.   

  
WP   Cerber   Security   
Un   plug-in   care   protejează   site-urile   în   WordPress   de   atacuri   ale   hackerilor,   de   viruși,   de   
mesaje   de   tip   spam   etc.   Contracarează   atacurile   forțate   asupra   site-ului,   prin   limitarea   
numărului   de   încercări   de   logare.   De   asemenea,   urmărește   activitatea   utilizatorilor   
(administratorilor)   site-ului   printr-un   sistem   de   verificare   prin   notificări.     

  

SEO   PLUG-INS   
  

Yoast   
Yoast   SEO   este   unul   dintre   cele   mai   populare   plug-inuri   SEO   WordPress.   Acesta   este   
dotat   cu   caracteristici   și   funcționalități   excelente   pentru   a   te   ajuta   să   produci   conținut   
pe   site,   care   este   optimizat   și   ușor   de   parcurs   de   către   motoarele   de   căutare.   

  
Rank   Math   
Rank   Math   este   un   plugin   SEO   bogat   în   funcții   și   ușor   de   utilizat.    Reprezintă   un   
instrument   intuitiv   de   configurare   și   funcții   inteligente   de   automatizare,   care   îi   vor   
ajuta   pe   începători   să-și   optimizeze   conținutul,   cu   doar   câteva   click-uri   și   sugestii.   

  
  
  

     

https://wordpress.org/plugins/contact-form-7/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/easy-appointments/
https://wordpress.org/plugins/wp-cerber/
https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://wordpress.org/plugins/seo-by-rank-math/


  
 

SOFTWARE-URI   &   APLICAȚII   PENTRU   DESIGN   
  

Canva   
Canva   este   o   platformă   gratuită   de   design   grafic   (poate   cea   mai   populară   de   acest   fel),   
excelentă   pentru   a   face   afișe,   cărți   de   vizită,   bannere   online,   postări   pe   Instagram   și   
multe   altele.   O   interfață   de   tip   drag   and   drop   face   ca   personalizarea   a   mii   de   șabloane   
să   fie   simplă   și   ușoară   și   cuprinde   o   gama   largă   de   caracteristici   personalizabile.   În   
Canva   se   pot   edita   imagini,   fără   cunoștințe   în   prealabil   și   având   zero   experiență.  

  
Pixlr   
Pixlr   permite   editarea   imaginilor   direct   în   browser.   Pixlr   este   un   editor   de   fotografii   care   
facilitează   realizarea   și   partajarea   de   imagini   creative   pentru   oricine.   Utilizatorii   Pixlr   pot   
decupa,   roti   și   ajusta   rapid   imaginile.   Pixlr   este   un   editor   de   fotografii   în   cloud,   care   
oferă   o   gamă   largă   de   instrumente   de   imagine   și   utilități   în   scopuri   de   editare.   

  
Easel.ly   
Easelly   este   un   instrument   de   creare   de   infografice,   care   îi   îndrumă   pe   utilizatori   în   
construirea   de   reprezentări   vizuale   și   text   ale   unui   concept   sau   idee.   Easelly   furnizează   
câteva   teme   și   multe   elemente   grafice,   dar   îmbinarea   lor   depinde   de   utilizator,   acesta   
trebuie   să   caute   prin   aceste   materiale   și   să   le   organizeze   într-un   coerent.   Easelly   pune   
la   dispoziție   și   șabloane   gratuite   pentru   infografice.   

  

  
  

IMAGINI   &   FOTOGRAFII   
  

Fotografiile   sunt   o   parte   foarte   importantă   a   designului   web.   Aceste   surse   de   imagini   
pot   fi   esențiale   în   căutarea   fotografiilor   potrivite   și   în   dezvoltarea   unui   design   unitar.     

  
Unsplash   
Fotografiile   de   pe   Unsplash   sunt   gratuite   și   pot   fi   utilizate   pentru   majoritatea   
proiectelor   comerciale,   personale   și   pentru   utilizare   editorială.   Nu   trebuie   să   cereți   
permisiunea   sau   să   plătiți   o   anumită   sumă   de   bani   fotografului   sau   platformei.   În   
fiecare   zi   sunt   încărcate   imagini   noi.   

  
Pexels   
Pexels   este   un   site   și   o   aplicație   gratuită   pentru   fotografii   și   videoclipuri,   care   ajută   
designerii,   bloggerii   să   găsească   fotografii   și   videoclipuri   potrivite   pentru   nevoile   lor,   
care   pot   fi   descărcate   și   utilizate   gratuit.   Puteți   utiliza   toate   imaginile   gratuit.   

  

https://www.canva.com/
http://pixlr.com/editor/
http://www.easel.ly/
http://unsplash.com/
http://www.pexels.com/


  
 

Pixabay   
Pixabay   este   un   site   unde   sunt   partajate   imagini,   videoclipuri   și   muzică,   fără   drepturi   de   
autor.   Toate   conținuturile   sunt   eliberate   sub   licența   Pixabay,   ceea   ce   le   face   să   fie   
utilizate   în   condiții   de   siguranță,   fără   a   cere   permisiunea   sau   a   acorda   credit   artistului   -   
chiar   și   în   scopuri   comerciale.   

  
PicJumbo   
PicJumbo   este   unul   dintre   cele   mai   bune   site-uri   de   fotografii   gratuite,   având   mii   de   
imagini   de   rezoluție   înaltă,   ce   pot   fi   utilizate   în   scop   personal   sau   comercial.   

  
Gratisography   
La   Gratisography   vei   găsi   cea   mai   ciudată   colecție   de   imagini   gratuite   (după   cum   
afirmă   și   ei),   formată   din   cele   mai   bune   și   mai   creative   imagini   din   lume   -   imagini   pe   
care   pur   și   simplu   nu   le   vei   găsi   în   altă   parte.   Imagini   de   înaltă   rezoluție,   gratuite,   pe   
care   le   puteți   folosi   în   proiecte   personale   și   comerciale.     

  
Stock   Up   
Stock   Up   funcționează   prin   agregarea   a   zeci   de   site-uri   gratuite   de   fotografii.   Sunt   
incluse   numai   site-uri   cu   fotografii   care   și-au   dat   în   mod   explicit   acordul,   astfel,   
imaginile   nu   încalcă   niciun   drept   de   autor.   Baza   de   date   este   mereu   în   creștere.   Acum   
platforma   include   peste   25.000   de   fotografii   gratuite   de   pe   26   de   site-uri   web   diferite.   

  
ISO   Republic   
ISO   Republic   este   un   site   web   independent   care   oferă   colecții   organizate   cu   cele   mai   
bune   fotografii   și   videoclipuri   de   înaltă   rezoluție,   pentru   uz   personal,   dar   și   comercial.   

  
StockSnap     
StockSnap   oferă   utilizatorilor   o   colecție   extinsă   a   celor   mai   bune   și   mai   frumoase   
imagini   gratuite   (așa   se   prezintă   ei).   Aceste   imagini   sunt   oferite   sub   o   singură   licență   de   
bază,   care    permite   să   faceți   ceea   ce   doriți   cu   toate   fotografiile   de   pe   site.   

  
All   the   Free   Stock   
Acest   site   web   oferă   nu   doar   imagini   și   videoclipuri   gratuite,   ci   și   muzică   și   icons.   
Licența   acestui   site   permite   utilizarea   fotografiilor   sale   chiar   și   în   scopuri   comerciale,   
chiar   și   fără   a   cheltui   un   bănuț.   

  
Compfight   
Compfight   este   un   motor   de   căutare   a   imaginilor,   care   oferă   șansa   de   a   găsi   imagini   cu   
ușurință   -   pe   baza   ideilor,   produselor,   obiectelor   etc.   -   ce   pot   fi   folosite   pentru   uz  
personal   sau   comercial.   Instrumentul   oferă,   de   asemenea,   un   cod   de   integrare,   pentru   
atribuirea   corectă   a   fotografului   sau   a   sursei.   

https://pixabay.com/
https://picjumbo.com/
http://www.gratisography.com/
http://www.sitebuilderreport.com/stock-up
http://isorepublic.com/
https://stocksnap.io/
https://allthefreestock.com/
http://compfight.com/


  
 

  
Tiny   PNG     
TinyPNG   folosește   tehnici   inteligente   de   compresie,   pentru   a   reduce   dimensiunea   
fișierului   /   fișierelor   PNG.   Efectul   de   ajustare   a   imaginilor   este   aproape   invizibil,   dar   face   
o   diferență   foarte   mare   în   dimensiunea   fișierului.   

  
VECTORI   &   SIMBOLURI   &   ICONIȚE   (ICONS)   

  
Vă   recomandăm   și   o   serie   de   platforme   ce   pun   la   dispoziție,   în   mod   gratuit,   simboluri   
sau   pictograme,   ușor   de   descărcat   și   integrat   în   designul   site-urilor.   

  
freepik   
Freepik   este   o   platformă   imensă   cu   sute   de   mii   de   resurse   gratuite,   de   toate   felurile:   
ilustrații,   fotografii,   icons,   mockups,   șabloane   de   prezentări   etc.   

  
flaticon   
Flaticon   este   o   bază   de   date   cu   pictograme   vectoriale   gratuite,   precum   și   un   
instrument   care   convertește   pictogramele   în   fonturi   web.   Pe   site   există   4444500+   de   
pictograme   vectoriale   gratuite   în   format   SVG,   PSD,   PNG,   EPS   sau   ca   ICON   FONT.     

  
Pixeden   
Pixeden   a   prins   viață   de   la   ideea   de   a   crea   un   loc   unic   pentru   toate   instrumentele   de   
care   ar   putea   avea   nevoie   un   designer   modern.   Acesta   oferă   tot   ce   este   mai   bun   pentru   
fiecare   dintre   resursele   grafice,   web   și   de   design,   premium   și   gratuite.   Pe   Pixeden   veți   
găsi   o   mulțime   de   seturi   de   pictograme   gratuite.   

  
Iconmonstr   
Iconmonstr   este   sursă   gratuită   și   în   continuă   creștere   de   icons   simple,   administrate   de   
un   singur   creator.   Peste   2800   de   pictograme   îndrăznețe   în   câteva   stiluri   diferite.   Toate   
pictogramele   sunt   gratuite   pentru   orice   utilizare   comercială.   

  
Iconfinder     
Iconfinder   oferă   icons   de   înaltă   calitate   pentru   milioane   de   profesioniști   creativi.   Este   
un   site   cu   1,082,045   icons,   atât   free   cât   și   premium.   

  
  
  

     

https://tinypng.com/
https://www.freepik.com/
http://www.flaticon.com/
http://www.pixeden.com/free-icons-set
http://iconmonstr.com/
https://www.iconfinder.com/


  
 

FONTURI   
  

Fonturile   sunt   o   parte   poate   nu   suficient   de   evidentă   a   designului   și   pot   fi   uneori   ușor   
de   trecut   cu   vederea,   dar   pot   crea   un   impact   vizual   remarcabil.   Vă   recomandăm   o   parte   
dintre   platformele   gratuite   de   fonturi,   pentru   a   vă   duce   designul   la   nivelul   următor.   

  
Google   Webfonts   
Google   Web   Fonts   este   o   bibliotecă   cu   peste   o   mie   de   categorii   de   fonturi   gratuite   și   
open   source,   un   director   web   interactiv   pentru   răsfoirea   bibliotecii   și   API-uri   pentru   
utilizarea   fonturilor   prin   CSS   și   Android.   Site-ul   este   disponibil   în   mai   mult   de   135   de   
limbi.   Selectează   fonturi   pentru   web   site-ul   tău   doar   cu   câteva   click-uri.   

  
DaFont   
DaFont    este   probabil   cel   mai   popular   site   de   fonturi   gratuite   din   lume.   Se   poate   utiliza   
funcția   de   căutare   sau   căuta   un   font   preferat   navigând   prin   diferitele   categorii   
disponibile.   

  
Font   Squirrel   
Font   Squirrel   este   cea   mai   bună   resursă   pentru   fonturi   gratuite,   alese   manual,   de   înaltă   
calitate,   de   uz   comercial.   Font   Squirrel   oferă,   de   asemenea,   cel   mai   bun   generator   de   
fonturi   web   online,   absolut   gratuit.   

  
Beautiful   Web   Type   
Descoperiți   cele   mai   bune   fonturi   gratuite   de   la   Google   și   de   pe   internet.   Vedeți   
exemple   frumoase,   împerecheri   recomandate   și   multe   altele.   

  
  

  

LOGO-URI   
  

Logopond     
Logopond   este   un   site   inspirațional   și   un   site   de   prezentare   a   lucrărilor   de   identitate   
vizuală   de   la   designeri   din   întreaga   lume.   Logopond   este   unul   dintre   cele   mai   mari   
site-uri   de   prezentări   gratuite   de   design   de   identitate.   
 
Hipster   Logo   Generator     
Hipster   Logo   Generator   oferă   posibilitatea   de   a   crea   un   logo   simplu,   gratuit,   cool   și   fără   
să   fie   nevoie   să   deschizi   un   program   de   editare   grafică.   
 
 

https://www.google.com/fonts
https://www.dafont.com/
http://www.fontsquirrel.com/
http://hellohappy.org/beautiful-web-type/
https://logopond.com/
http://www.hipsterlogogenerator.com/


  
 

Tailor   Brands    
Tailor   Brands   este   o   platformă   de   branding   automatizată.   Oferă   toate   instrumentele   de   
care   e   nevoie   pentru   a   vă   transforma   ideea   și   afacerea   într-un   brand   profesional.   

  
Logoshuffle     
Logoshuffle   generează   idei   creative   de   logo-uri,   din   specificațiile   utilizatorului.   
Inteligența   artificială,   algoritmii   de   învățare   sofisticați   și   nenumăratele   fonturi,   machete   
și   variante   de   culoare   creează   modele   de   logo   unice   și   asigură   identități   de   brand   
exacte.   Logoshuffle   permite   generarea   de   modele   infinite   de   logo-uri   personalizate   .   
 
LogoMakr   
LogoMakr   este   un   creator   online   de   logo-uri   care   permite   micilor   întreprinzători   să   
creeze   sigle   profesionale.   Logomakr   oferă   acces   gratuit   la   instrumente   de   proiectare,   
sute   de   tipuri   de   fonturi   și   peste   un   milion   de   elemente   grafice   care   pot   fi   utilizate   
pentru   a   crea   modele   de   logo-uri.   

  
  

  

CULORI     
  

Ai   nevoie   de   ajutor   pentru   a   selecta   cele   mai   bune   culori   pentru   designul   site-ului?     
Aceste   instrumente   și   palete   de   culoare   îți   stau   la   dispoziție.   

  
Coolors   
Coolors   este   instrumentul   esențial   pentru   crearea,   testarea   și   colectarea   paletelor   de   
culori.   Permite   generarea   de   seturi   de   culori   perfect   potrivite,   în   câteva   secunde.   De   
asemenea,   se   pot   alege   culorile   dintr-o   fotografie   cu   Image   Picker   și   se   poate   crea   
automat   o   paletă   frumoasă   de   culori.   

  
Paletton   
Începe   cu   orice   culoare   și   obține   o   paletă   (cu   5   nuanțe   pe   culoare)   bazată   pe   câteva   
modele   diferite   de   scheme   de   culori:   monocromatice,   adiacente,   personalizate   etc.   
    
Flat   UI   Color   Picker   
Flat   UI   color   picker   este   mai   mult   decât   un   instrument   util,   este   o   colecție   de   culori   ce   
poate   fi   folosită   pentru   toate   nevoile   în   materie   de   design   grafic   și   site-uri.   

  
Palette   for   Chrome   
Permite   crearea   propriei   palete   de   culori,   prin   manipularea   variațiunilor   și   a   nuanțelor   
culorilor.   În   plus,   generează   palete   de   culori   pe   baza   imaginilor.      

https://www.tailorbrands.com/
http://www.logoshuffle.com/?gclid=CjwKEAjw26C9BRCOrKeYgJH17kcSJACb-HNAPIe1wpCLzMwBFucre9XDui8bLHc2vTlmjnE3C8DfZhoCutnw_wcB
https://logomakr.com/
https://coolors.co/
http://paletton.com/
http://www.flatuicolorpicker.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/palette-for-chrome/oolpphfmdmjbojolagcbgdemojhcnlod


  
 

RESURSE   &   INSTRUMENTE   SEO   
(gratuite   /   cu   free   trial   /   premium)   

  

ANALIZA   CUVINTELOR   CHEIE   
  

Ce   este   SEO?   
Optimizarea   pentru   motoarele   de   căutare   sau   Search   Engine   Optimization   (SEO),   este   
un   proces   de   perfecționare   (favorizare)   a   vizibilității   site-urilor   web   sau   paginilor   web   în   
ordonarea   rezultatelor   căutărilor,   în   lista   afișată   de   motorul   de   căutare   (Google   etc.).     

  
Acest   domeniu   al   marketingului   online   implică   un   set   de   operații   efectuate   de   echipa   
de   marketing   &   publicitate   online,   în   sensul   creșterii   pozițiilor   unui   site   web   în   lista   de   
rezultate   ale   căutărilor,   pentru   anumite   cuvinte   sau   expresii   cheie,   interesante   și   
relevante   din   punctul   de   vedere   al   site-ului   respectiv.   

  
În   sens   larg,   SEO   reprezintă   o   componentă   a   marketingului   prin   faptul   că   necesită   
înțelegerea   modului   în   care   funcționează   algoritmii   de   căutare   și   ce   ar   căuta   vizitatorii,   
pentru   a   stabili   o   corespondență   cu   site-urile   care   oferă   ceea   ce   aceștia   caută.     

  
  

Ce   sunt   cuvintele   cheie   (keywords)?   
Cuvintele   cheie   sunt   cuvintele   cheie   și   expresiile   din   conținutul   web   care   permit   
utilizatorilor   de   Internet   să   vă   găsească   site-ul   prin   intermediul   motoarelor   de   căutare.     
Un   site   web   care   este   bine   optimizat   pentru   motoarele   de   căutare   „vorbește   aceeași   
limbă”   ca   baza   potențială   de   vizitatori,   utilizând   cuvinte   cheie   care   ajută   la   conectarea   
navigatorilor   pe   Internet   la   site.   

  
Google   Keyword   Planner   
Planificatorul   de   cuvinte   cheie   Google   este   cel   mai   bun   instrument   gratuit   în   alegerea   
cuvintelor   cheie   potrivite,   care   pot   ajuta   (în   timp)   la   afișarea   site-ului   și   a   mesajelor   
transmite   către   clienții   potriviți.   

  
Google   Search   Console   
Consola   de   căutări   este   un   serviciu   gratuit   oferit   de   Google   care   ajută   la   monitorizarea,   
menținerea   și   depanarea   prezenței   unui   site   în   rezultatele   căutării   pe   Google.     

     

https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
https://search.google.com/search-console/welcome


  
 

ALTE   INSTRUMENTE    (cu   free   trial   /   premium)   
  

GTMetrix   
GTmetrix   este   un   instrument   de   verificare   a   vitezei   site-ului   web,   care   indică   cât   de   
repede   se   încarcă   site-ul   web.   GTmetrix   oferă   o   privire   asupra   a   ceea   ce   încetinește   
site-ul   web,   cu   sugestii   despre   ce   e   de   făcut   pentru   a   îmbunătăți   performanța   și   viteza.   

  
HotJar   
HotJar   este   un   serviciu   de   analiză   și   feedback   cu   privire   la   comportamentului   
utilizatorilor   pe   site,   prin   instrumente   precum   hărți   termice   de   activitate   pe   site,   
înregistrări   de   sesiuni   și   sondaje.     

  
SiteSpeed.io   
Sitespeed.io   este   un   instrument   open   source   care   ajută   la   monitorizarea,   analizarea   și   
optimizarea   vitezei   și   performanței   unui   site   web.   

  
Internal   Link   Juicer   
Internal   Link   Juicer   este   soluția   de   ultimă   generație   pentru   crearea   de   linkuri   interne   în   
cadrul   conținutului   de   pe   site.   Funcționează   utilizând   o   configurație   inteligentă   a   
cuvintelor   cheie   dorite.   În   general,   îmbunătățește   on-page-SEO   și   experiența   de   
utilizator,   indicând   conținutul   potrivit   pentru   contextul   dat.   

  
HubSpot   -   Make   my   persona   
Instrumentul   Make   My   Persona   ajută   la   creionarea   potențialului   cumpărător   ideal,   pe   
care   întreaga   companie   îl   poate   folosi   pentru   a   comercializa,   vinde   și   servi   mai   bine   
grupul   țintă   vizat.   Acesta   poate   fi   creat   și   personalizat   în   câteva   minute,   cu   ajutorul   
generatorului   intuitiv   gratuit.   

  
  
  

     

https://gtmetrix.com/
https://www.hotjar.com/
https://www.sitespeed.io/
https://internallinkjuicer.com/
https://www.hubspot.com/make-my-persona


  
 

RESURSE   DE   ÎNVĂȚARE   
(gratuite   sau   foarte   ieftine)   

  
Considerăm   că   o   investiție   de   10-20   €   în   educația   sau   pasiunea   noastră   este   ceva   ce   
sigur   merită!   Astfel   că,   recomandăm   și   o   serie   de   cursuri   (gratuite   sau   foarte   ieftine)   
care   pot   pune   baze   solide   pentru   oricine   vrea   să   se   dezvolte   în   aceste   domenii   sau   să   
aprofundeze   anumite   aspecte.     
Cursurile   de   pe   platforme   precum   Udemy   beneficiază   ocazional   de   reduceri   masive,   
ajungându-se   la   costuri   de   9,99-19,99   €   /   curs.   
Recomandăm   și   alte   platforme   de   cursuri,   ce   pot   fi   răsfoite   pentru   a   identifica   cele   mai   
potrivite   cursuri   (toate   punând   la   dispoziție   și   cursuri   gratuite).   

  
Cursuri   gratuite   pentru   Web   Design   &   Design   Grafic:   

  
Udemy     
Udemy.com   este   o   platformă   de   învățare   online.   Este   destinată   adulților   profesioniști   
care   doresc   să   adauge   noi   abilități   în   CV-urile   lor   sau   să-și   exploreze   pasiunile.   Udemy   
oferă   o   platformă   pentru   experți   de   orice   fel,   pentru   a   crea   cursuri   care   pot   fi   oferite   
publicului,   fie   gratuit,   fie   pentru   o   taxă   de   înrolare.   

  
edX   
edX   este   un   furnizor   american   de   cursuri   tip   MooC,   creat   de   Harvard   și   MIT.   Platforma   
găzduiește   cursuri   online   de   nivel   universitar,   într-o   gamă   largă   de   discipline,   pentru   
studenți   din   întreaga   lume,   inclusiv   unele   cursuri   fără   taxe.     

  
Coursera   
Coursera   Inc.   este   un   furnizor   american   de   cursuri   tip   MooC,   fondat   în   2012   de   către   doi   
profesori   de   la   Universitatea   Stanford.   Coursera   colaborează   cu   universități   și   alte   
organizații   pentru   a   oferi   cursuri   online,   certificări   și   diplome   pe   subiecte   variate.   

  
freeCodeCamp     
freeCodeCamp   oferă   un   curs   gigant   de   proiectare   a   site-urilor   web   responsive,   cu   peste   
300   de   ore   de   învățare   disponibile   în   mod   gratuit.   

  
Codecademy     
Codecademy   este   o   platformă   interactivă   de   învățare   pentru   programatori   și   designeri   
web.   Oferă   gratuit   câteva   cursuri,   care   pot   reprezenta   un   bun   punct   de   plecare.   

  

https://www.udemy.com/topic/web-design/free/
https://www.edx.org/learn/web-design
https://www.coursera.org/courses?query=wordpress
https://www.freecodecamp.org/
https://www.codecademy.com/catalog/subject/web-design


  
 

Photoshop   tutorials   
O   serie   de   tutoriale   în   utilizarea   programului   Photoshop   la   nivel   cel   puțin   intermediar.   

  
Canalul   de   YouTube   Elementor   
Canalul   de   YouTube   al   Elementor   oferă   sute   de   mini-tutoriale   și   interviuri   cu   sfaturi   și   
pași   practici   în   dezvoltarea   unui   site,   utilizând   acest   dezvoltator   

  

Cursuri   ieftine   pentru   Web   Design:     
  

Complete   Wordpress   Course   For   Beginners   (EN)   
Cu   ajutorul   acestui   curs   poți   învăța   cum   să   creezi   un   site   web   de   la   zero,   folosind   
Wordpress   și   tema   Astra   și   Elementor   Page   Builder.   Chiar   și   începătorii   pot   deveni   
experți   în   Wordpress,   cu   acest   curs.   În   plus,   înveți   cum   să   creezi   un   magazin   online.   

  
Complete   Wordpress   Course   |   Elementor   (EN)   
Creează   un   site   web   uimitor   folosind   Wordpress   și   uimitorul   constructor   de   pagini   
Elementor!   În   acest   curs   poți   învăța   pas   cu   pas   cum   să   creezi   un   site   web   folosind   
Elementor.   O   temă   uimitoare   care   conține   un   front-end   editor   care   face   ca   site-urile   
web   să   fie   mai   ușor   și   mai   rapid   de   implementat   ca   niciodată!   

  
Professional   Web   Design   with   WordPress   Avada   Theme   (EN)   
Tema   Avada   WordPress   este   o   temă   premium   WordPress   care   îți   permite   să   
construiești   experiențe   de   utilizator   atractive   și   moderne   cu   instrumente   rapide   și   
ușoare.   Indiferent   dacă   lucrezi   cu   WordPress   pentru   prima   dată   și   dorești   să   utilizezi   
Avada   pentru   a   construi   rapid   un   site   web   profesional   sau   ești   un   designer   și   dorești   să   
stăpânești   această   platformă   mai   bine,   atunci   acest   tutorial   este   pentru   tine.   

  
Adobe   XD   (EN)   
Adobe   XD   este   un   program   gratuit   al   suitei   Adobe,   în   care   se   pot   crea   layout-uri   pentru   
pagini   web,   pentru   a   vizualiza   și   planifica   structura   și   designul   acestora,   înainte   de   a   fi   
implementate.   Acest   curs   se   adresează   persoanelor   interesate   de   designul   UI   /   UX.   
Învățarea   se   începe   cu   bazele   și   va   fi   făcută   pas   cu   pas.   

  
The   Complete   Junior   to   Senior   Web   Developer   Roadmap   (2021)   (EN)   
Avansați   de   la   Junior   Developer   la   Senior   Developer,   află   toate   abilitățile   tehnice   pe   care   
dezvoltatorii   web   seniors   le   cunosc.   La   sfârșitul   cursului   vei   deține   cunoștințe   teoretice   
și   practice   care   te   vor   ajuta   să   progresezi   de   la   Junior   Developer   la   Senior   Developer.   

  
  

     

https://helpx.adobe.com/photoshop/tutorials.html
https://www.youtube.com/c/Elementor/videos
https://www.udemy.com/course/complete-wordpress-course/
https://www.udemy.com/course/complete-wordpress-tutorial-elementor
https://www.udemy.com/course/professional-web-design-with-wordpress-avada-theme/
https://www.udemy.com/course/ui-ux-web-design-using-adobe-xd/
https://www.udemy.com/course/the-complete-junior-to-senior-web-developer-roadmap/


  
 

RECOMANDĂRI   BONUS:   Surse   de   învățare   &   inspirație   
  

99U   -   Adobe   Talks   
O   resursă   pentru   cariere   în   domeniul   creației.   Intră   în   procesul   creativ   al   oamenilor   care   
construiesc   cariere   remarcabile   și   sunt   lideri   în   industriile   lor.   

  
Conferința   anuală   Adobe   99U   aduce   la   un   loc   un   grup   divers   de   gânditori   și   participanți,   
care   se   alătură   în   fiecare   an   pentru   a   împărtăși   informații   utile,   dintr-o   serie   de   domenii   
profesionale   și   discipline   din   domeniul   creației.   
Există   sute   de   prezentări   și   speechuri   în   format   video,   fiind   alcătuite   și   playlisturi   pe   
categorii:   designers,   antreprenori,   afaceri   și   cariere   în   domeniul   creației   etc.   

  
  

  
PORTOFOLII   PENTRU   INSPIRAȚIE   

  
Behance   
Behance   este   o   platformă   care   permite   celor   cu   cariere   în   web   design   să-și   prezinte   
portofoliile   de   lucrări   vizuale,   din   domenii   precum   design   grafic,   modă,   ilustrație,   
fotografie   și   multe   altele.   

  
Portfolios   
Portfolios   include   o   compilație   de   materiale   care   exemplifică   abilitățile,   calificările,   
instruirea   și   experiențele   utilizatorilor,   în   design   și   nu   numai.   

  
Dribbble   
Dribbble   este   o   platformă   de   autopromovare   și   o   rețea   socială   pentru   designeri..   Acesta   
servește   ca   platformă   de   portofolii   de   proiecte,   locuri   de   muncă   și   recrutare   și   este   una   
dintre   cele   mai   mari   platforme   pentru   designeri   pentru   a-și   împărtăși   munca   online.   

  
Deviantart   
DeviantArt   este   o   comunitate   online   ce   prezintă   diverse   forme   de   lucrări   de   artă.   Site-ul   
reprezintă   un   popular   portal   și   o   rețea   de   socializare   pentru   fotografi,   ilustratori,   pictori   
și   scriitori.     

https://99u.adobe.com/talks
https://www.behance.net/
http://www.portfolios.ro/
https://dribbble.com/
http://www.deviantart.com/

