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Merită să investești timp în a face totul singur? 
 
Economia de bani datorată realizării pe cont propriu, va 
genera un plus de valoare clienților? 

Urmărind acest tutorial vei învăța: 
•cum să instalezi WordPress, 
•configurări de bază, 
•etc. 
 

Intrebările sunt:  
ce faceți cu websiteul, după ce l-ați realizat? 
aveți suficient timp să realizați o structură clară, un mesaj atrăgător? 
vă doriți să obțineți ce vă doriți în urma realizării, gen vânzări, prospecți, 
vizitatori, etc.? 

 
sau pentru a câștiga timp, pentru a vă ocupa de clienți, afacere 
...merită să externalizați serviciul? 
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Pregătirea pentru instalare 

1. Acces Cpanel 
2. Un carnet/agendă sau salvare username și parole online 
3. Ce doriți să realizați:  
 website de imagine,  
 prezentare produse și servicii cu scopul de a fi contactați, 
 website gen magazin online, dar vânzarea se închide prin vizită, telefon, discuții,etc, 
 magazin online. 
4. Titlu și descriere website 
5. Logo și banner reprezentativ 
6. Folosire temă de website gratuită sau premium 
7. Răbdare 

 
Spor la treabă! 
 
Notă: pe parcursul tutorialului și instalării, dacă aveți întrebări sau doriți asistență, mă 

puteți contacta oricând la https://h4p.biz/ 
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Pasul 1 – Conectare Cpanel 

Notă: după achiziția găzduirii, providerul va trimis un e-mail, care conține datele pentru 
conectare Cpanel. 

Deschideți orice browser Chrome, Mozilla, Internet Explorer,etc. 
În partea de sus scrieți numele siteului gen exemplu.com, apoi adaugați /cpanel 
exemplu.com/cpanel 
 
Exemplu:   iar pe ecran va apărea fereastra 
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Notă: Este timpul să copiați toate acele informații din e-mail, într-o agendă sau online 
(Google Drive, Microsoft OneDrive,etc.)  
 
Nu dați salvare username și parolă în browser! 
 
Aveți grijă să vă conectați de pe un calculator sigur! 

Dacă după conectare, aveți pe ecran o imagine asemănătoare, ca cea de jos, atunci 
FELICITĂRI, v-ați conectat la Cpanel! 
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Pasul 2 – Începere instalare WordPress 

2 opțiuni: 
2.1 folosind software din Cpanel, numit Softaculous Apps Installer 

 
 
 
 
 

2.2 descărcând arhiva de instalare WordPress, upload pe server, dezarhivare 
Atenție de unde descărcați! 
https://ro.wordpress.org/download/ 
 
Atenție 
verificați dacă aveți conexiune la internet în siguranță 
verificați ce software aveți instalat, dacă este gratuit, ce scop are 
orice software gratuit instalat pe calculator, a făcut trimitere către websiteul 
programatorului, în urma căruia s-a salvat pe calculator diferite cookie, scripturi 
aceste verificări au rolul de a vă proteja conexiunea la server, să nu lasăți deschisă orice 
tentativă de hacking 
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https://ro.wordpress.org/download/


2.1 folosind software din Cpanel, numit Softaculous Apps Installer 

În partea din stânga sus, ar trebui să aveți Blogs > selectați WordPress > Install 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...apare 
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Se alege locația instalării, gen website principal, subdomeniu și tipul protoculului, cu SSL 
sau fără 
 Exemplu în poza avem subdomeniu, test.h4p.biz, unde test. Reprezintă 
subdomeniu, iar h4p.biz reprezintă websiteul principal. 
 Subdomeniul test. nefiind configurat cu SSL, am ales protocol http:// 
 Dacă aveți instalat protocol securitate SSL, atunci alegeți https:// 
 
 
 
 Introduceți numele websiteului 

 
 

Introduceți scurta descriere a websiteului 
 
 

Atenție ce fel de website realizați: prezentare produse-servicii, imagine, magazin 
online, etc., puneți numele și descrierea care reprezintă cel mai bine ceea ce 
vindeți! 
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Notă: se va declara username și parolă, pentru administrare website. 
Nu folosiți aceleași date de la cpanel. 
Nu salvați datele in browser. 
Notați datele de administrare în agendă sau Google Driver,OneDrive,etc.   
 
Configurare username și parola administrare website. 
Folosiți parola generată de sistem! 
Nu folosiți username: admin...puneți un nume mai diferit. 
 
 
 
 
 

 
Introduceți e-mail administrare. 
Notă: folosiți un e-mail care îl citiți permanent. 
 
 
Specificați limba websiteului 
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În partea de jos, menționați e-mail în care să primiți detaliile instalării și apăsați Install 

...marele moment, pe ecran ar trebui să apară imaginea 
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FELICITĂRI!!!! 

Ați instalat singur WordPress folosind metoda 2.1 cu software 
Softaculous din Cpanel ! 

Din păcate instalarea nu este gata! 
 
Mai trebuie: 
Instalată tema pentru website, care să fie Responsive! 
Securizat website! 
Realizate paginile,postările, astfel încât să fie pe placul vizitatorilor și 
optimizate pentru motoarele de căutare! 
Legătura automată la rețelele de socializare! 

...citiți  mai departe  sau externalizați 0742 469 557, https://h4p.biz/ 
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2.2 folosind arhiva WordPress, upload 

Download WordPress de pe websiteul principal  
 
 

Folosind Cpanel, ne ducem în Public sau în Subdomeniu și 
facem upload 
Notă: în cazul meu voi face upload în subdomeniu test. 

https://ro.wordpress.org/download/ 
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Vă duceți în public_html sau după caz în subdomeniu, acolo unde ați făcut upload și 
dezarhivați 

 
 
 
 
 
 

Click dreapta pe fișier și Extract 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ștergeți arhiva WordPress 
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După Extract, ar trebui să apară un folder WordPress 
 
 
 
 
 

Intrăm în folder WordPress, selectăm tot și mutăm după caz în public_html sau în 
subdomeniu 
Notă: în cazul meu folosind subdomeniu test., voi muta tot conținutul din wordpress, în 
test. 
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Intrăm în orice browser, scriem numele websiteului nostru și ar trebui să înceapă 
configurarea siteului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apăsați “Să-i dăm drumul” și apare începerea configurării 
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Acum începe partea cu răbdarea  

Ne întoarcem în Cpanel și alegem  MySQL® Database Wizard 



17 

La step 1, creearea bazei de date, dați numele lucru și apăsați Next step 
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La step 2, cream username și password pentru acces server de către WordPress. 
Atenție nu puneți același date de la cpanel sau de la administrare. 
Folosiți generatorul de parole 
În exemplu folosit user:test 
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La step 3, bifați toate privilegiile.  
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La step 4, vă notați nume user și nume bază de date și păstrați parola de la punctul 2  
Atenție aceste date sunt folosite doar la prima instalare de WordPress, trebuie păstrate 
undeva sigur, nu le veți mai utiliza ulterior. 
 

Ne întoarcem în browser, în pagina care arată ca cea de jos 
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Și actualizăm informațiile 

Apăsați Trimite și apare 
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Se face finalizarea instalării 
Titlu website 
Nume utilizator/username – să fie diferit de cel de la Cpanel 
Parola – folosiți generatorul de parole 
Cu acestea veți administra websiteul 
Puneți e-mail, care îl folosiți mai des 
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...marele moment, pe ecran ar trebui să apară imaginea 
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FELICITĂRI!!!! 
 
Ați instalat singur WordPress folosind metoda 2.2 cu 
download arhivă și upload. 

Din păcate instalarea nu este gata! 
 
Mai trebuie: 
Instalată tema pentru website, care să fie Responsive! 
Securizat website! 
Realizate paginile,postările, astfel încât să fie pe placul vizitatorilor și 
optimizate pentru motoarele de căutare! 
Legătura automată la rețelele de socializare! 

...citiți  mai departe  sau externalizați 0742 469 557, https://h4p.biz/ 
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Pasul 3 – Conectarea la website și administrarea 

Tastați în browser nume website/wp-admin 
Exemplu în cazul meu test.h4p.biz/wp-admin 
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FELICITĂRI!!!...acum puteți administra websiteul 

...va urma cursul pentru configurarea websiteului, dar dacă aveți nevoie de asistență 

0742 469 557, https://h4p.biz/ 


