
~Tutorial creat in cadrul proiectului 
Erasmus+ „Competențe TIC prin 

practică europeană”~



~O modalitate eficientă și modernă pentru a 
crea site-uri gratuite și profesionale~



• Wix este cea mai populară platformă de design web din lume. Acesta a
făcut designul web ușor, rapid și distractiv pentru toată lumea. Wix este
un instrument care vă permite să creați rapid o prezență online, fără a fi
necesare cunoștințe de codare. Este o platformă flexibilă și ușor de folosit,
iar în cele ce urmează vă vom introduce pas cu pas în microuniversul
fascinant al acestei platforme.

Ce este WIX?



Există mai multe modalități de a crea un site 
web pe WIX?

• Proiectarea unui site web cu Wix se poate face în două moduri:



Wix Editor

• Wix Editor este generatorul standard de site-uri web. Pentru început, alege dintre peste 500 
de șabloane. După ce ați ales pânza ideală, puteți trage și plasa diferite elemente de text și 
imagine pentru a o personaliza. Cea mai bună caracteristică a Wix Editor este meniul extins 
de opțiuni cu care să te joci.

• Acesta vă permite să creați site-uri minunate în doar câteva ore. Este ideal pentru:
- afaceri mici
- restaurante
- magazine online
- bloguri
- albume de fotografii



Wix ADI 

• A doua opțiune Wix este prima de acest fel: Wix ADI (Artificial Design Intelligence). 
Folosind tehnologie avansată, creează automat site-uri web uimitoare.

• Deci, cum funcționează Wix ADI? Doar furnizați câteva informații de bază, cum ar fi 
tipul dvs. de companie, informațiile de contact și prezența online, iar acesta face restul. 
Puteți chiar să faceți mici modificări de design pentru a se potrivi gusturilor dvs. odată ce 
site-ul este generat.

• Este perfect pentru:
- utilizatori mai puțin cunoscători în domeniul web designului
- proprietari de afaceri ocupați
- bloggeri cu timp limitat



Utilizarea Wix 
Editor



1. CREEAREA UNUI CONT
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• Ca motor de căutare se poate utiliza Google Chrome, 
Microsoft Edge, Internet Explorer, Bing etc.

• Accesarea platformei wix.com
• Creearea unui cont



• În funcție de alegerea dumneavoastră, 
mai departe veți fi nevoit să răspundeți 
la diverse întrebări legate de locul 
dumneavoastră de muncă, tipul site-
ului pe care doriți să îl creați, numele 
acestuia, diversele facilități pe care ați 
dori ca site-ul să le conțină, experiența 
dumneavoastră în domeniul designului 
web și modul în care ați dori să creați 
site-ul: cu ajutorul lui Wix ADI sau Wix 
Editor. Prin răspunderea la aceste 
întrebări, munca dumneavoastră va fi 
cu mult ușurată.



Pentru utilizarea Wix Editor, alegeți varianta din partea 
dreaptă. 



• Pe baza selecției dvs., veți fi direcționat către o pagină cu șabloane relevante din care 
să alegeți - iar când vine vorba de șabloane Wix, aveți de ales. Există peste 500 de 
șabloane în total, așa că dacă șablonul de vis nu se află în categoria selectată, puteți 
utiliza oricând bara de căutare pentru a găsi mai multe. Singurul dezavantaj al 
acestei alegeri este că, odată ce ați ales șablonul, nu îl puteți schimba. Bara de 

căutare

2. Alegerea unui șablon



3. Modificarea imaginilor

Modificarea 
imaginii

Setările imaginii

Bordură pentru 
imagine Decuparea imaginii

Filtre

Animații

Link



Încărcare fotografii din computer

Diverse surse de încărcare a 
fotografiilor

Ține și trage fotografia dorită în 
acest loc
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Schimbarea imaginii



• Se selectează textul care se 
dorește a fi editat iar mai 
apoi se aplică diverse efecte 
speciale menite să emfazeze
mesajul transmis.

4. Editarea textului



5. Personalizarea 
fundalului

• Dacă imaginile mici nu sunt suficiente, puteți 
schimba și fundalul șablonului. Bara laterală 
din stânga are un buton „Background”, pe 
care îl puteți folosi pentru a face clic și a 
modifica cu ușurință.



6. Adăugarea paginilor

• Odată ce ați creat o pagină de pornire 
uimitoare, există alte câteva pagini pe 
care ar trebui să le adăugați pentru a vă 
asigura că site-ul dvs. are tot ce caută 
vizitatorii. De exemplu, asigurați-vă că 
includeți o pagină „Despre noi” și o 
pagină „Contactați-ne”.



7. Adăugarea aplicațiilor

• Dacă site-ul dvs. încă se 
simte puțin simplu, nu vă 
faceți griji - adăugarea unor 
instrumente interesante este 
mult mai ușor decât pare. 
Piața de aplicații Wix are 
peste 250 de aplicații 
uimitoare pentru a vă 
îmbunătăți site-ul și acoperă 
totul, de la comenzile la 
restaurante până la 
chestionare interactive. Nu 
doar că arată grozav, ci oferă 
site-ului dvs. interfața 
modernă necesară pentru a 
rămâne competitiv.



8. Configurați un blog

• Păstrează-ți publicul la curent 
cu o pagină de blog cu aspect 
profesional, complet integrată 
cu site-ul tău. Noul Wix Blog 
poate fi găsit făcând clic pe 
butonul „My Blog” în formă de 
stilou, care poate fi găsit în 
partea de jos a meniului pentru 
constructor.



9. Adăugați un magazin online
• Făcând clic pe pictograma „+” din 

meniul din stânga, vi se va afișa o listă 
de suplimente pentru site-ul dvs. Din 
această listă, faceți clic pe „Store” și veți 
vedea următorul meniu:

• De aici, Wix va configura automat 
funcții de comerț electronic pe site-ul 
dvs., inclusiv galerii de produse, metode 
de plată multiple și gestionarea 
inventarului.



10. Optimizare pentru motoarele de căutare
• Wix Editor facilitează lucrul cu capabilitățile 

SEO (Search Engine Optimization) ale site-
ului dvs. În partea stângă a editorului de site, 
puteți face clic pe „Menues & Pages”, apoi 
faceți clic pe elipsele de lângă orice pagină 
pentru a fi prezentate cu această listă de 
opțiuni:

• Apoi, faceți clic pe „SEO Basics” pentru a ajunge 
la această casetă:

• Aici, vi se oferă controlul asupra tuturor funcțiilor 
SEO de bază ale site-ului dvs., de la cuvintele cheie 
cu care vă etichetați pagina până la descrierea site-
ului care va apărea pe paginile cu rezultate ale 
motorului de căutare - toate pe care le puteți edita 
cu ușurință.



11. Fă-l să arate bine pe telefon!
• Asigurarea că versiunea mobilă a 

site-ului dvs. arată grozav este 
vitală pentru succesul său, 
deoarece mobilul cucerește 
aproape lumea - în prezent, 40% 
dintre oameni caută doar pe un 
smartphone.

• Puteți face în continuare câte 
modificări doriți – și orice 
modificare pe care o faceți în 
vizualizarea mobilă nu va afecta 
versiunea desktop a site-ului dvs.



12. Alege un nume pentru domeniu

• Înainte de a vă publica site-ul Wix, va trebui să vă setați numele de domeniu (Wix vă va 
solicita să faceți acest lucru când faceți clic pe „Publicați”).

• Dacă utilizați planul gratuit Wix, atunci nu veți putea folosi un nume de domeniu 
obișnuit, cum ar fi „www.mysite.com” sau „www.mysite.net” (domenii ca acesta vin cu 
planurile plătite Wix). În schimb, site-ul tău va urma formatul www.numele 
tău.wixsite/site-ul tău, care este suficient pentru a-l pune în funcțiune.



13. Publică
• Până acum, site-ul dvs. Wix Editor va fi 

gata de funcționare. Pe parcursul 
procesului de editare Wix, vă puteți 
previzualiza capodopera cu butonul din 
colțul din dreapta sus. Odată ce sunteți 
mulțumit, faceți clic pe „Publish” lângă 
Previzualizare.

• Îți poți edita oricând site-ul Wix după 
publicare. Doar deschideți tabloul de bord 
al site-ului dvs., faceți clic pe „Manage 
site”, apoi „Edit site” și porniți. Pentru a 
republica, faceți clic pe „Publish” din nou în 
colțul din dreapta sus.



Utilizarea Wix 
ADI



• Primii pași se respectă întocmai ca și la Wix Editor. Diferențele apar de la 
această întrebare începând, la care vom opta pentru varianta din partea 
stângă. În continuare vor urma diverse interogații menite să compună 
„portretul” site-ului pe care vi-l doriți.



1. Introduceți datele dvs. de contact

• Wix ADI vă va cere datele de contact pe care doriți să le includeți pe site-ul dvs. 
Încercați să furnizați cât mai multe informații posibil, deoarece acest lucru permite 
ADI să creeze cu ușurință meniuri de navigare detaliate, subsoluri, anteturi și pagini 
de contact.

• Cu cât răspunsurile sunt mai precise, cu atât mai mult Wix ADI poate personaliza 
site-ul perfect pentru dvs.



2. Proiectează-ți site-ul

• Da, designul depinde de ADI, dar 
puteți avea în continuare ceva input 
dacă doriți. ADI poate produce 
miliarde de combinații de texte și 
imagini, astfel încât aveți garantat 
un site web elegant și unic.

• În continuare vi se vor prezenta 
câteva stiluri. Alegeți, dar nu vă 
stresați prea mult - le puteți schimba 
mai târziu, dacă doriți. După 
aceasta, veți avea o pagină de 
pornire nou-nouț sugerată în câteva 
minute.



3. Alege paginile și retușează detaliile 

• Mulțumit de aspectul general? Acum îl puteți 
personaliza în continuare schimbând fonturile, 
adăugând conținut media și introducând o 
mulțime de alte funcții cu ajutorul asistentului 
inteligent al Wix ADI. Este ca și cum ai înmâna 
unui artist vopselele cu care ai vrea să picteze.



4. Optimizați motoarele de căutare

• Pentru a edita funcțiile SEO ale oricărei pagini de pe site-ul 
dvs., faceți clic pe pagina din bara de instrumente din 
stânga și alegeți „Page SEO”.

• De aici, tot ce trebuie să faceți este să introduceți 
cuvintele cheie, titlul și descrierea paginii pe care 
doriți să le adăugați!



5. Nu uita de aspectul de pe mobil!

• Optimizarea site-ului dvs. Wix ADI pentru 
mobil necesită chiar mai puțin efort decât 
SEO. Când faceți clic pe pictograma de pe 
desktop din meniul de sus al paginii site-ului 
dvs., veți putea trece la o pictogramă de 
telefon mobil.



6. Alege un nume pentru domeniu

• Când ați terminat de creat site-ul dvs., puteți face clic pe „Publish” în colțul din dreapta 
sus al ecranului și veți obține această pagină:

• Trecerea la un plan cu plată este singura modalitate de a securiza un domeniu în 
formatul obișnuit „www.mysite.com”. Dacă folosești planul gratuit Wix, va trebui să 
folosești un domeniu cu formatul www.numele tău.wixsite/site-ul tău.



7. Publicați opera dvs.!

• Produsul final este acum gata de publicat. Faceți clic pe „Preview” în 
partea de sus a ecranului ADI pentru a avea o ultimă verificare, apoi 
apăsați pur și simplu pictograma „Edit site” pentru a reveni la pagina 
de editare. Acum, apăsați „Publish” în partea de sus.



Faceți cunoștință cu tabloul de bord Wix
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• Veți folosi tabloul de bord Wix aproape de 
la început, indiferent dacă site-ul dvs. a 
fost creat cu Wix Editor sau ADI. Odată ce 
site-ul dvs. este activ, tabloul de bord Wix 
va fi locul în care puteți face orice 
actualizări sau modificări ale contului dvs.

• Secțiunea 1: puteți controla potențialele 
funcții ale site-ului, cum ar fi un magazin 
online („Financial Tools”), marketing și 
publicitate („Marketing Tools”) și un blog 
(ați ghicit, „Blog”).

• Secțiunea 2: este poarta dvs. de acces înapoi la editorul site-ului, unde puteți face modificări mai creative.
• Secțiunea 3: este o listă de sarcini care se derulează prin care vă puteți parcurge pentru a crea cel mai 

eficient site posibil.



Concluzie…

• Wix ADI schimbă lumea site-urilor web. Este primul instrument de inteligență artificială 
creat pentru a crea un site web pentru dvs. și a transformat o sarcină odată epuizantă 
mental într-o floare la urehe: răspundeți la câteva întrebări, alegeți culorile preferate și 
mutați câteva lucruri.

• Cu toate acestea, această lipsă de control creativ poate fi frustrantă. Wix ADI nu este 
nici pe departe la fel de flexibil ca Wix Editor, care oferă un design neted prin glisare și 
plasare și casete de text ușor de editat. Deci, deși vă puteți bucura de simplitate cu 
ambele instrumente Wix, Editorul Wix oferă mai multă libertate. 



Mult succes în realizarea 
viitoarelor site-uri web!

Realizat de Andreea Gheorghe

Clasa a XI-a A



,,Prezentul material reprezintă responsabilitatea exclusivă a 

autoarei, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt 

responsabile pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi 

folosit”.


