
 

Etapele procesului de dezvoltare a unei interfeţe Web 

 

 

 

Noțiunea site web  desemnează o grupă de pagini web multimedia (conținând texte, imagini, 

animații ș.a.), conectate între ele prin hiperlinkuri.  

Site-uri web pot fi create de către o organizație, o persoană particulară, instituții publice etc.  

De obicei un site web este administrat (creat, întreținut și actualizat) de către un webmaster, dar 

există și alte posibilități: 

• site-ul web se actualizează automat și permanent pe baza unei baze de date; 

• paginile sale se creează în mod dinamic și automat în funcție de acțiunea utilizatorului în cadrul 

unei aplicații web; 

• site-ul web se creează și e administrat chiar de către utilizatorii săi  

La începuturile Internetului fiecare site web se accesa prin indicarea adresei sale numerice specifice 

(adresa IP), de ex. 155.284.317.027. Ulterior pentru site-urile web s-au introdus și numele de 

domenii, care permit indicarea adresei respective în mod mult mai comod, prin cuvinte sau nume 

ușor de reținut, ca de exemplu www.edu.ro. Adresele de site-uri web trebuie să fie clar stabilite, 

unice în lume. 

Un site web este alcătuit de regulă din mai multe pagini web. O pagină web este un document creat 

cu ajutorul limbajului de marcare HTML și (opțional) limbaje de programare(ex. PHP) vizitatorilor prin 

intermediul protocolului HTTP, care transferă informația de la server la browser 

Un site alcătuit din mai multe pagini are de obicei o pagină inițială sau principală 

numită homepage(index), de la care pleacă legături către paginile interioare, secundare. Structurile 

și schemele de "navigare" din interiorul site-urilor web sunt foarte diferite, în funcție de scopurile, 

dorințele și posibilitățile ofertantului de informații. De obicei această homepage este chiar pagina de 

start a site-ului, pe care ofertantul de informații în web o face cunoscută la public drept punct de 

plecare pentru întregul site web al său. 

Noțiunea de standarde web reprezintă un termen general pentru standardele formale și alte tehnici 

specifice care definesc și descriu aspecte ale World Wide Web. În ultimii ani, termenul a fost 

frecvent asociat cu tendința de însușire a celor mai bune practici standardizate pentru designul, 



construirea și dezvoltarea paginilor web folosind aceste metode. Organizația ce coordonează aceste 

standarde este World Wide Web Consortium. 

 

Etape pentru incarcarea site-ului 

1. Proiectarea site-ului 

2. Achizitionarea unui domeniu 

www.Rotld.ro  

3.Gazduirea –  

http://www.clausweb.ro 

 

www.globehosting.ro 



 

4.Incarcarea 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



Surse: http://ro.wikipedia.org/ 


