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Ce este CMS ?

Content Management System (Sistem de 
administrare a conținutului)

)



Scopul
CMS-urilor reduc sau elimină intervenția 
programatorilor la editarea și administrarea 
unui site, blogging, publicarea știrilor, social 
network, vînzări, etc.



Tipuri de CMS-uri

• Software as a service (SaaS);

• CMS bazat pe web (Open source software).



Tipuri de CMS bazate pe  tehnologii
Java
•Alfresco
•dotCMS
•DSpace
•Fedora
•Hippo CMS
•jAPS
•Liferay
•LogicalDOC
•Magnolia
•Nuxeo EP
•OpenCms
•OpenWGA
•VosaoCMS
•Yanel

Microsoft 
ASP.NET
•Composite C1

•DotNetNuke Comm
unity Edition

•Kentico CMS

•mojoPortal

•Orchard Project

•Umbraco

Perl
•Blosxom

•Bricolage

•Foswiki

•Ikiwiki

•Movable Type

•TWiki

•Scoop

•Slash

•WebGUI

Python
Django-cms

Merengue

MoinMoin

Plone



Explemple de CMS bazate  pe 
PHP

AdaptCMS Lite
ATutor
b2evolution
BEdita
CivicSpace
CMS Made Simple
Concrete5
Cotonti
Dotclear
Drupal
DynPG
Exponent CMS
eZ Publish
Joomla
System
Midgard CMS

Nucleus CMS
Ocportal
papaya CMS
Phire CMS
PHP-Fusion
PHP-Nuke
PHPSlash
phpWarmSky
phpWebSite
pimcore
PivotX
Pixie (CMS)

P

RavenNuke CMS

RenovatioCMS
Serendipity
SilverStripe
SPIP
TangoCMS
Textpattern
Tribiq 
TYPO3
whCMS
WolfCMS
WordPress
Wuzly
Xaraya
XOOPS
Zext



Funcțiile CMS

• crearea și transferul de documente și 
material multimedia;
• editarea cu ușurință; 
• adăugarea de module; 
• actualizări;
• identificarea utilizatorilor cheie și a rolului 

lor în gestionarea conținutului. 



Avantajele unui CMS

• permite gestionarea informației în timp 
real; 
• costuri reduse de administrare;
• conține un design simplu de utilizat;
• se poate întreține cu ușurință;
•  flexibil;
• posibilitatea de a adauga module noi în 

administrarea paginii web.



Dezavantaje

• Studierea unui CMS; 

• Conține multe fișiere de aceia se încarcă 
greu.



Avantaje Drupal

• Instalare uşoară;

• Editarea taburilor este integrată în pagini;

• Configuraţia flexibilă;

• Există numeroase module şi extensii gratuite.



Avantaje Drupal
• Un mare plus îl au pe partea de SEO, link-urile 

sunt prietenoase motoarelor de căutare;

• Poţi crea numeroase website-uri, instalând 
CMS-ul o singură dată;

•  Un sistem de configurare al permisiunilor 
utilizatorilor destul de bun.

Nota: Multe website-uri care folosesc Drupal – 
BBC şi NASA,  whitehouse.gov, 
www.mai.gov.md, www.unibank.md, 
www.cultura.md, etc.



• Prietenoasă pentru toţi utilizatorii – 
designeri, dezvoltatori şi administratori; 
• Comunitatea întreagă este încurajată 

pentru crearea site-urilor web și are o cota 
de 2,6% .

Avantaje Joomla



Dezavantaje Joomla

• Încă nu este suficient de comod de înţeles 
pentru toată lumea; 
•Nu este la fel de puternic ca Drupal.



•Simplu de folosit; 
•Excelent pentru blogging-ul sau de 
partajare dorinţelor într-un mod secvenţial ;
•Chiar şi cei mai în vârstă utilizatori se pot 
deprinde cu ea repede și are o cota de 14 %.

Avantaje WordPress



Dezavantaje WordPress

•Nu este developer friendly ;
•Are probleme cu securitatea.



Îmbunătățirea securității la 
WordPress

 

•Back-up-ul regulat la bazei de date SQL;

•Securizarea folderului “wp-admin”;

•Restricționați afișarea numărului de versiune al 
platformei WordPress instalate;

•Stergeți contul “admin”;

•Criptați cookie-urile generate de WordPress;

• Actualizați platforma WordPress cu noile versiuni 
disponibile.



Îmbunătățirea securității la 
WordPress

•  Utilizați o parolă complexă pentru contul de 
administrator;

•  Folosiți permisiunile corecte pentru fisierele de 
configurare WordPress;

•  Limitați accesul spider-ilor de indexare ale 
motoarelor de cautare.



Vă mulțumesc !
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