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The project Nr.2017-1-094 "YOUNG-ICT WOMEN: Innovative Solutions to increase 
the numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda” benefits 
from a 2.714.304 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and 
Norway Grants Fund for Youth Employment. The aim of the project is to increase the 
numbers of EU vulnerable girls and young women into the digital agenda.  
 
 
Project implemented by: 

Dezvoltator Web Junior 



 

Despre programul de pregătire 
Numărul total de ore 
160 
 

Obiectivele programului de pregătire 
 
Scopul acestui program este să vă pregătească pentru o viitoare carieră în domeniul IT. Astfel în 
timpul cursului veți învăța și veți dobândi abilitățile tehnice necesare pentru a deveni un Junior 
Web Developer (dezvoltator web junior). 
Web Developerii sunt o parte fundamentală a oricărei echipe tehnice. Aceștia aduc la viață 
machetele create de designerii UX. Ei recreează recomandările grafice ale designerilor în pagini 
web prin scrierea codului HTML, CSS și cod JavaScript. Adesea sunt responsabili de integrarea de 
text, imagine, animație, videoclipuri și conținut sonor pe web; optimizarea performanței și 
conformității paginilor web; și stabilirea comunicării între interfață și server cu JavaScript.  
 

După finalizarea cu succes a programului de pregătire, veți putea: 
■ Dezvolta o pagină web cu ajutorul HTML, CSS și Sass. 
■ Implementa o structură relevantă de navigare pentru un site web. 
■ Crea animații simple folosind CSS. 
■ Cerceta, analiza și implementa practici de SEO de actualitate. 
■ Dezvolta pagini web conforme cu standardele de accesibilitate. 
■ Dezvolta pagini web care să răspundă la dimensiunile ecranului și să fie 

compatibile cu diferite browsere. 
■ Modifica elementele unui site web folosind dinamic limbajul de 

programare JavaScript. 
 

A fi un cetățean competent digital 
Cadrul de competență digitală pentru cetățeni (DigComp) este un instrument care vă poate ajuta 
să vă evaluați competența digitală pe opt niveluri de competență. Să poți descrie competența ta 
digitală în conformitate cu un cadru recunoscut te poate ajuta să cauți și să aplici pentru locuri 
de muncă, precum și să găsești oportunități de formare ulterioară. Aptitudinile și cunoștințele pe 



 

care le veți dobândi pe această cale de formare pot fi găsite în cadrul DigComp, descris de 
numărul competenței, descriere și nivel. 
 

■ 1.3 Gestionarea datelor, informațiilor și conținutului digital L8 
■ 2.1 Interacțiune și comunicare prin tehnologii digitale L7 
■ 2.2 Partajarea de date și informații prin tehnologii digitale L7 
■ 2.4 Colaborarea prin tehnologii digitale L7 
■ 3.1 Dezvoltarea conținutului digital L8 
■ 3.2 Integrarea și reelaborarea conținutului digital L8 
■ 3.4 Programare L8 
■ 5.1 Rezolvarea problemelor tehnice L8 
■ 5.2 Identificarea nevoilor și a răspunsurilor tehnologice L8 
■ 5.3 Utilizarea creativă a tehnologiilor digitale L8 

 

Criterii care asigură succesul 
Sunteți evaluat continuu pe parcursul întregului program de pregătire, câștigând insigne pentru 
fiecare modul finalizat cu succes. Trebuie să obțineți toate insignele pentru a finaliza cu succes 
programul de pregătire. Este necesar un nivel minim de prezență de 75%. 
 

Acreditare și certificare 
Vă puteți califica, integral sau parțial, pentru credite pentru cursuri de formare viitoare sau 
certificare de către un organism de atribuire. Mentorul dvs. vă va explica aceste opțiuni înainte 
de a începe. 
 

Traseul programului de pregătire 
Trainerul poate efectua un exercițiu de evaluare prealabilă pentru a determina nivelul 
dumneavoastră de înțelegere a anumitor noțiuni tehnice, atât cu privire la tehnologie în mod 
general, cât și cu privire la subiectele acestui program de pregătire. Acest lucru poate fi sub forma 
unui scurt test online, a unui sondaj pe suport de hârtie sau a unui interviu informal, fie de la 1 la 
1, fie în grup cu ceilalți cursanți. Există posibilitatea ca trainerul să vă recomande un curs de 
inițiere în competențe digitale pentru a vă fi cât mai ușor să parcurgeți acest program de 
pregătire. 



 

 

CAPITOLUL 1 
O zi din viața unui Web Developer 

 

Obiective 
■ Să înveți să planifici dezvoltarea site-ului web. 
■ Să te familiarizezi cu ultimele tendințe în designul site-urilor web. 
■ Să creezi structura site-ului 
■ Să dezvolți o pagină web conform prototipului propus de designer 
■ Să utilizezi corect „Grid”. 
■ Să scrii codul cu ajutorul „Sass” pentru a fi mai eficient. 

 

Conținut 
Cum va arăta viitorul tău job ca și Web Developer. 

■ Planificarea site-ului web 
� Instalarea software-ului 
� Tehnologii de dezvoltare a site-urilor web 
� Structura 
� Prezentare generală a instrumentelor 

■ Photoshop 
� Noțiuni de bază 
� Wireframing 
� Pregătirea pentru machetă 
� Optimizarea imaginii 
� Generați imagini și coduri 
� Optimizare și automatizare 

■ HTML5 
� Ce este HTML? 
� Importanța HTML 
� Explorarea unui document HTML 
� Formatarea conținutului 
� Afișarea imaginilor 
� Utilizarea elementelor pentru titlu, paragraf și div 



 

� Explorarea elementelor de tabel și formular HTML5 
� Începeți proiectul! 

■ CSS3 
� Introducere CSS 
� Proprietăți 
� Selectori 
� Pseudo Class 
� Stilizare și float 

■ Bootstrap Framework 
� CSS Framework: Bootstrap 
� Adăugarea Bootstrap 
� Grid-ul 
� Bara de navigare 
� Jumbotron 
� Zona de conținut 
� Zona de subsol a site-ului 

■ Sass 
� Introducere 
� Sintaxă și formatare 
� Denumirea convențiilor și comentarii 
� Arhitectură 
� Responsive Web Design 
� Variabile, moștenire, mixin și sintaxa pentru control 
� Bucle, avertizări și erori 
� Unelte 

 

Capitolul 1 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 40 

Cum vei învăța? 
Învățare în clasă 

 
23 



 

 
Învățare online cu ajutorul 

trainerului  
7 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

10 

Temă acasă   

Obține insiga! 

  

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 

 
 

 



 

UN 

CAPITOLUL 2 
Dezvoltă website-ul! 

IT 

Obiective 
■ Să înțelegi principii de bază în programare. 
■ Să folosești JavaScript în proiectele tale. 
■ Să folosești biblioteca JavaScript - „jQuery”. 
■ Să folosești tehnici SEO. 
■ Să optimizezi un site web. 

 

Conținut 
■ JavaScript 

� Hello “JavaScript”! 
� Stocarea informațiilor în variabile 
� Sintaxa pentru control 
� Casete de dialog 
� Bucle în „JavaScript” 
� Codarea funcțiilor „JavaScript” 
� Obiectul șir 
� Obținerea și manipularea informațiilor utilizatorului 
� Soluții de laborator 

■ jQuery 
� Introducere 
� “jQuery” - efecte și animații 

■ Scheme 
� Introducere 
� Cum se comportă crawler-urile Google 
� Arhitectura site-ului pentru SEO 
� Cuvinte cheie și creare de conținut 
� Șabloane de pagină prietenoase cu motoarele de căutare 
� Întreținerea și analiza site-ului 



 

 
 

Capitolul 2 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 40 

Cum vei învăța? 

  

Învățare în clasă 
 

20 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

5 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

15 

Temă acasă   

Obține insiga! 

 

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 



 

Notițele trainerului 
 
 

 
 

UN 

CAPITOLUL 3 
Incorporarea datelor 

IT 

Obiective 
■ Să înțelegi sistemul de versionare Git. 
■ Să manipulezi fișiere cu Git. 
■ Crearea de brach-uri (ramificații) și folosirea “merge” (fuziune) 
■ Interogări SQL pentru manipularea datelor 
■ Interogări complexe SQL pentru obținerea informațiilor folositoare din 

baza de date 
 

Conținut 
■ Git 

� Introducere 
� Pornire rapidă 
� Instalarea editorului de text 
� Comenzi de bază Git 
� Visual Merge  / instalare Diff Tool 
� Comparaţii 
� Ramificarea și fuziunea (Branching și Merging) 
� Rebasing 
� Stashing 

■ SQL 
� Introducere 
� Crearea bazei de date și instrucțiunea “Select” 
� Operatori SQL 



 

� Inserare, actualizare și ștergere 
� Instrucțiunea “Join” în SQL 
� Funcții în SQL 
� Constrângeri în SQL 

 

Capitolul 3 - sumar 

Finalizarea capitolului  
OBLIGATORIU 

OPTIONAL 
Numărul total de ore 26 

Cum vei învăța? 

  

Învățare în clasă 
 

15 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

6 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

5 

Temă acasă   

Obține insiga!  

 

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 



 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 

 
 

 

CAPITOLUL 4 
Website Guru 

IT 

Obiective 
■ Scrieți cod în limbajul de programare PHP. 
■ Creați site-uri și bloguri cu ajutorul WordPress. 
■ Actualizați și editați site-urile WordPress existente. 
■ Prezentați-vă proiectul (site-ul web. 

 

Conținut 
■ PHP 

� Introducere 
� Structura PHP și sintaxa 

■ Cunoaște Wordpress 
� Să construim! (Pagina “despre”, galerie foto, postări pe blog, 

comentarii) 
� Personalizare 
� Pagina de contact 
� Utilizatori și setări 

■ Prezentarea site-ului web 
  

 

Capitolul 4 - Sumar 
OBLIGATORIU 



 

Finalizarea capitolului  
OPTIONAL 

Numărul total de ore 54 

Cum vei învăța? 

 

Învățare în clasă 
 

20 

Învățare online cu ajutorul 
trainerului  

14 

Proiect de cercetare 
 

 

Workshop interactiv 
 

 

Seminar 
 

 

Temă la clasă 
 

 

Temă de echipă 
 

 

Temă suplimentară 
 

20 

Temă acasă   

Obține insiga! 

 

Finalizează exercițiile de la clasă 
 

 

Test pe suport de hârtie 
 

 

Finalizează un proiect conform 
specificațiilor  

 

Test online 
 

 

 
Notițele trainerului 
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