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Search Engine Optimization 



   

 



 

 SEO (Search Engine Optimization = Optimizarea pentru 

motoare de căutare) este un proces ce înbunătățește 

poziționarea site-ului în rezultatul motoarelor de căutare 

pentru ca site-ul să aibă un potențial de atragerea 

clienților mai mare. 

 Este un proces care crește vizibilitatea siteu-lui dvs; 



 
 uc Actors

Programator

Creaza pagina web

Include <Head>
Include <Body>

Structureaza Codul

Scrie clasele 

Creaza SiteMap

Creaza un fisier 

Robots.txt

Include MetaTagurile

Introduce link-uri

Introduce Cuv inte 

Chei

«extend» «include»
«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Head> 

Tilte (<=75c) Meta Description 

Meta Distribution 

Meta Robots 

Meta Googleboot 

Meta Raiting 

Meta Expires 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Body 

Text link-C.C Fișiere Html 

Schimb de link 
Ttile  

 C.sinonime 
I/EM 

 ALT 

 B/STRONG 

 Frecvente C.C 

...-... 

SiteMap,A-title 

 H1,H2,H3… 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cuvinte 

Chei 

URL 

Link 

Nr.Link<=100 

5-20%!!!Spam 10 C.C/pag 

Tag de 

descriere 

Title 



 



 

 

 

 

 

 

Detalii 

Aceeași culoare pe 
text/background  

Repetări C.C 

Text<4px 

2,3Litere 

Robots.txt 
!!!Disalow 

Frame-uri 

Cuvinte 
interzise 

prepoziții 



Indexare 
Rapidă 

SiteMap Robots.txt 

Anunțare: 
google.com/webmaster

… 



 uc Actors

Promoter

Identifica 

website-urile 

relev ante

Filtreaza 

Website-urile

Efectueaza Schimbul de 

linkuri

Genereaza Mesajul 

schimbului de linkuri

Trimite mesajul 

schimbului de linkuri

Cauta resurse utile 

p/u Webmasteri

Introducere cuv inte 

chei in continutul 

paginii

Analizeaza cuv intele 

chei

Introduce siteul in 

cataloage

Analizeaza PR

«include»

«include»



o Pentru a începe promovarea unui site, trebuie 

parcursă mai întai o etapă de cercetare a cuvintelor 

si expresiilor cheie relevante pentru site. 



o Spune motoarelor de 

cautare ce site-ul dvs. 

Conține; 

 

o Permite oamenilor să vă 

găsească. 



 Aceste instrumente ne arată despre fiecare cuvînt cheie cît de 

folosit este de catre vizitatori ; 

 

 Google Keywords Tool 

 Word Tracker 
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Google Keywords Tool 
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Word Tracker 

http://www.wordtracker.com/


 

 Prea multe cuvinte cheie în pagină poate duce la penalizare 

din partea motorului de căutare; 

 

 Ideal este ca frecvența cuvintelor cheie sa fie intre 2-8%. 

 



Keyword Density  

http://www.seowebtools.ro/keyworddensity.php
http://www.seowebtools.ro/keyworddensity.php
http://www.seowebtools.ro/keyworddensity.php


o Relevant 

 

o Calitate 

 

o Unic 

 

o Ortografic 

 
 



 Alege-ţi principalele 5 cuvinte cheie; 

 

 Domeniul ar trebui să fie unic; 

 

 Asigură-te că numele este uşor de tastat; 

 

 Asigură-te că numele este uşor de reţinut; 

 

 Încearcă să păstrezi numele cât mai scurt  posibil; 

 

 Alege un nume intuitiv; 

 



o Permit utilizatorilor să navigheze prin site-ul web; 

 

o Ajută la o structurare cât mai bună a informaţiei pe site; 

 

o Transmit “link juice”* (ranking power) între site-uri web. 

 



o  Înscrierea in directoare îți oferă posibilitatea să obții 

repede și ușor linkuri relevante catre siteul tău; 

 

o Siteul tău este listat impreuna cu alte siteuri relevante; 

 

o Este rapid; 

 

o Este eficient. 

  



 http://www.directorweb.md/ 

 http://dyr.md/ 

 http://totul.md/ 

 http://site.md/ 

 http://turism-md.com/ 

 http://www.firme.md/ 

 http://www.try.md/ 

 www.point.md 

 http://www.center.md/ 

 http://www.ournet.md/ 

 

http://www.situri.md/ 

http://www.top20.md/ 

http://www.totmd.com/ 

http://www.md-ix.info/ 

http://www.link.md/ 

http://www.computer.md 

http://www.lynk.md/ 

http://www.vitrina-afacerilor.md/ 

http://dyr.wtravel.md/ 

http://www.ournet.md 

http://www.blogosfera.md/ 
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