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Weebly.com este o platformă pentru crearea gratuită a site-urilor găzduite pe această 

platformă. Cu ajutorul editorului special creat îți poți realiza un site personal, unul business, un 

magazin online sau un blog,  majoritatea elementelor fiind gratuite. Creatorul de site îți pune la 

dispoziție funcția simplă drag&drop cu ajutorul căreia poți pune rapid în pagină elementele 

dorite.  Ai la dispoziție  100 de teme profesionale și foarte multe caracteristici  multimedia. Site-

ul tău va fi perfect funcțional și poate fi publicat atât gratuit pe platforma weebly, cât și contra cost 

daca deții deja un domeniu. 

 

Pentru crearea unui site trebuie parcurși câțiva pași. 

 

Pasul 1. Folosind un browser de internet, se intră pe siteul http://www.weebly.com/  și se face 

autentificarea(cu adresa de e-mail, cu datele contului de Facebook). 

 

Pasul 2. După autentificare, este necesar să introducem un nume pentru noul site pe care vrem să 

îl creăm cu Weebly.com și tipul site-ului. Se apasă apoi butonul Continue: 

http://www.weebly.com/


 

Pasul 3. Pentru a continua crearea site-ului, este necesar să alegem un subdomeniu gratuit pe 

weebly. Alegem un nume și apoi se apasă butonul Continue: 

 



Pasul 4. Se începe personalizarea site-ului. Se alege meniul Design și unul dintre șabloanele 

gratuite care sunt afișate în listă:  

 

Pasul 5. Pentru a modifica pagina Home,de exemplu, se alege meniul Pages și apoi se denumește 

așa cum vem considera. Alegem unul dintre șabloanele pentru așezarea paginii. Dacă vrem să 

adîugăm o pagină nouă, apăsăm butonul Add page: 



Pasul 6. Urmează să fie creată o nouă pagină. Alegem un nume pentru ea, un șablon sau apăsăm 

butonul Edit page pentru a modifica această pagină nouă. După ce am modificat datele, apăsăm 

butonul Save Settings pentru a salva noua pagină: 

 

Pasul 7. Pentru a adăuga elemente noi pentru pagina dorită, alegem meniul Elements și apoi, de 

exemplu, Picture pentru a adăuga o poză nouă paginii noastre. Folosim  funcția Drag&drop 

pentru a trage elementul dorit în pagina site-ului nostru Weebly.com: 

Pasul 8. Pentru a alege poza pe care vrem să o afișăm pe site apăsăm butonul Upload a photo from 

computer: 



 

Pasul 9. În cazul în care vrem să adăugăm elemente multimedia pe noul nostru site Weebly.com, 

alegem meniul Multimedia și apoi una dintre opțiunile galerie foto, fișier video, fișier audio etc. 

Se utilizează tot funcția drag&drap ca la pasul precedent și Upload from computer: 

 

Pasul 10. În cazul în care vrem să adăugăm elemente de siguranță(parola), un mesaj în josul 

paginilor(footermessage) sau altele(setări pentru magazine online, setări de optimizare etc) este 

necesar să alegem meniul Settings. Acolo putem modifica elementele dorite și/sau necesare. După 

ce am făcut toate modificările, apăsăm butonul Save pentru a le salva: 



 

Pasul 11. Pentru a publica pe internet site-ul nostru, alegem meniul Publish și notăm 

subdomeniul ales atunci când am creat site-ul, pentru că acesta este gratuit. Apăsăm butonul 

Continue pentru a publica site-ul pe internet: 



 

Pasul 12. Site-ul nostru a fost publicat. Accesăm linkul afișat pentru a vedea site-ul nostru gratuit 

creat cu Weebly.com: 

Pasul 13. Așa arată site-ul de test realizat în acesttutorial. Folosim meniul Weebly.com pentru a-l 

personaliza după nevoile noastre: 

 

 



 

 

Urmând pașii de mai sus am reușit să creăm cu succes un site gratuit cu Weebly.com. 

Putem modifica site-ul după preferințe și putem actualiza conținutul zilnic. Weebly.com ne oferă 

o paletă largă de șabloane pentru site-uri, magazine online, site-uri business, bloguri și multe altele.  
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