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eCommerce în România
—
În fiecare an valoarea tranzacțiilor efectuate în online pe 
piața din România crește. În 2020, numărul de magazine 
online din România a crescut exploziv, împreună cu numărul 
de cumpărători și cel al tranzacțiilor.

Dacă ai deja un magazin online sau intenționezi să îți construiești 

unul, trebuie să fii pe prima pagină în Google, fie prin reclamă 

Google Ads, fie în cadrul rezultatelor naturale. Acestea din urmă 

se obțin prin muncă susținută, în timp.

Am scris acest eBook pentru proprietarii de magazine online sau 

specialiștii de marketing online din cadrul business-urilor de 

comerț care vor să înțeleagă de ce trebuie să adauge SEO pe lista 

de priorități pentru site-ul lor.
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01 SEO pentru 
magazine 
online
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Ce este SEO
—
SEO vine de la Search Engine Optimization (Optimizare pentru 
motoare de căutare) și cuprinde acțiuni care au ca scop final 

creșterea vizibilității site-ului în rezultatele de căutare și 
atragerea de vizitatori direct interesați de produsele din 
magazin.

Aceste activități nu se fac o singură dată, ci au un caracter 

permanent (în fiecare lună), mai ales în cazul magazinelor online, 

unde concurența în motoarele de căutare este foarte mare.
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De ce este SEO important 
pentru eCommerce
—
● Google este locul nr. 1 unde utilizatorii intră pentru a 

face achiziții online. Fie că sunt în faza de research, fie că 

sunt deja hotărâți și știu exact ce vor să cumpere, mare 

parte din utilizatori vor începe aceste procese pe Google. 

De aceea este necesar să fim prezenți acolo unde 

utilizatorii caută și, bineînțeles, să fim prezenți cât mai sus 

pe prima pagină.

● Costurile reclamelor (Google Ads și cele din social 
media) sunt tot mai mari. În schimb, traficul organic este 

unul “gratuit”, pentru care nu trebuie să plătești fiecare 

click. 

● SEO oferă rezultate măsurabile. Există o mulțime de 

unelte cu care poți verifica dacă activitățile de SEO îți aduc 

sau nu rezultate (pornind de la Google Analytics), dar cel 

mai simplu este să faci o căutare pe Google după 

cuvântul-cheie și să vezi dacă ai urcat sau nu în poziții.

● SEO aduce rezultate de lungă durată. În comparație cu 

reclamele plătite (care, odată ce le-ai oprit, nu mai aduc 

deloc trafic pe site), activitățile SEO pot aduce rezultate pe 

termen lung dacă sunt implementate corect și verificate 

frecvent.
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02 Keyword 
Research
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Keyword Research
—
Totul pleacă de la cuvinte. Ce cuvinte caută utilizatorii în 

motoarele de căutare? Există produse asociate cuvintelor căutate 

de utilizatori în site? Se găsesc aceste cuvinte evidențiate clar în 

text? Dar în structura site-ului?

După cum vezi, cuvintele joacă un rol vital în SEO. Este foarte 

important ca înainte de orice campanie, să se realizeze strategia 

pe baza unui keyword research. Însă cum alegem cele mai 

potrivite cuvinte-cheie?
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Cum se face un keyword 
research
—
● Identifică expresiile principale. Pornește întotdeauna de 

la cuvintele “de bază”, cuvintele asociate categoriilor de 

produse din site. Aceste expresii se numesc head keywords 

și, sunt de regulă, acele expresii formate din 1 sau 2 

cuvinte. (ex: bormașină, aerotermă, polizor, fierăstrău etc).

● Găsește expresiile lungi (long tail). Pe baza acestor 

expresii identificate, mergi mai adânc în research și 

încearcă să găsești caracteristici ale acestora din care să 

rezulte expresii mai lungi. Expresiile de minim 3 cuvinte 

sunt numite long tail keywords. Aceste expresii definesc de 

regulă o căutare mai precisă, mai clară, mai targetată (ex: 

bormașină cu acumulator, aerotermă electrică industrială, 

polizor de banc Ferm etc), reușind astfel să oferi 

utilizatorilor exact ceea ce caută. Google va prefera 

întotdeauna să afișeze în rezultatele de căutare o pagină în 

care este descris clar subiectul căutării.

Pentru research:

● folosește tool-uri precum Google Keyword Planner, 

Google Search Console, Ubersuggest

● analizează site-urile competitorilor
● analizează zona Related Searches din Google:
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Ține cont de intenția căutării
—
În funcție de intenția cu care utilizatorii folosesc cuvintele-cheie 

pe care le caută în motoarele de căutare, li se returnează anumite 

rezultate. Astfel, cuvintele-cheie pot avea:

Intenție comercială (ex: bormașina Makita preț)

Intenție informațională (ex: defecțiuni drujbă)
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Vom discuta mai pe larg despre acest subiect în capitolul despre 

tag-ul TITLE. Înainte de a-ți seta strategia de SEO, identifică ce 

“intenții” au cuvintele-cheie găsite de tine și creează conținutul 

potrivit în jurul lor. De exemplu, pentru o expresie informațională 

este foarte posibil ca toate rezultatele din motoarele de căutare 

de pe prima pagină să fie articole de blog și nu pagini de produs; 

astfel, strategia de SEO ar trebui să fie conturată în jurul creării 

unui blog și popularea lui cu articole în care să se regăsească 

informații folositoare. În aceste articole poți face referire la 

anumite produse sau categorii de produse, sau le poți folosi 

pentru a crea audiențe de remarketing.
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Ce fac mai departe cu 
expresiile găsite?
—
După ce ai obținut o listă în care ai incluse atât head keywords, 

cât și long tail keywords - încearcă să asociezi paginile din site 
cu ele. Dacă acum îți creezi site-ul, este foarte important să îți 
creezi structura lui pe baza datelor aflate în keyword 
research.

O metodă clasică de asociere în cazul magazinelor online este 

următoarea:

● Head keywords sunt potrivite pentru a fi targetate pe 
paginile de categorii principale, nivel 1. Categoriile de 

nivel 1 au avantajul de a avea alte subcategorii related 

asociate, acestea la rândul lor oferind un suport, o bază 

pentru a susține cuvântul/topicul principal.

● Long tail keywords sunt potrivite pentru subcategorii 
(nivel 2,3) și pagini de produs. Dacă luăm cazul unei 

categorii principale “Aparate de sudură”, ai putea face 

următoarele subcategorii în care să targetezi 

cuvintele-cheie long tail:

○ Aparate de sudură

■ Aparate de sudură MIG MAG

■ Aparate de sudură TIG-WIG

■ Aparate de sudură în puncte

Netlogiq - SEO pentru magazine online 12



Atenție!
—
● Nu e musai ca pentru fiecare cuvânt să ai 

o pagină echivalentă. Creează 
pagini/subcategorii doar acolo unde stocul 
de produse îți permite. O subcategorie cu 30 
produse va fi întotdeauna mai bună decât 
una cu 5 produse. Este foarte asemănător cu 
produsele de la un magazin fizic - cu cât 
numărul de produse este mai mare, cu atât 
numărul clienților este mai mare. Nimănui 
nu-i place să ajungă la raionul de TV-uri și să 
vadă că au doar 2 modele din care pot alege. 
Clienții vor diversitate, atât în offline, cât și în 
online, iar Google știe și asta.

● Dacă nu ai suficiente produse, grupează 
cuvintele-cheie în funcție de subiectul lor. 
În niciun caz nu trebuie să asociezi fiecare 
cuvânt cu o pagină din site, mai ales 
cuvintele de tip longtail. Ex: aeroterma 
electrică industrială, aeroterma electrică 40V, 
aeroterma electrică marca Ferm - toate 
desemnează aceeași subcategorie.
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03 SEO tehnic
SEO tehnic se referă la procesul de optimizare al 

unui site pentru crawling și indexare. Dacă ai un 

site bine pus la punct din punct de vedere tehnic, 

atunci roboții nu vor întâmpina probleme în a 

accesa, interpreta și indexa paginile site-ului tău.
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Structura site-ului
—
După cum spuneam mai sus, asocierea cuvintelor-cheie cu 
paginile potrivite de destinație este un principiu de bază în 

SEO, iar această asociere ar trebuie să pornească în primul rând 

din modul în care este organizat site-ul. Motoarele de căutare 

apreciază organizarea clară pe categorii și subcategorii a unui site 

și nu își doresc nicidecum să crawl-uiască (să parcurgă paginile 

site-ului) un labirint din care nu pot înțelege nimic. La fel de mult 

apreciază și un potențial client care intră pe un site user-friendly 

de eCommerce unde îi este ușor să ajungă la tipul de produs pe 

care îl caută.

Best practice:  să existe maxim 3 click-uri distanță de la 

homepage până la cele mai importante pagini de pe site.

Exemplu: Homepage -> Categorie -> Subcategorie -> Produs
O structură “sănătoasă” ar fi următoarea:

Dacă nu ești un magazin online generalist (ex: emag.ro sau 

amazon.com), asigură-te că nu ai foarte multe categorii 

principale, altfel roboților le va fi greu să identifice tema 

principală a site-ului. Ca punct de referință, ar trebui să ai maxim 

7 categorii principale în site, însă această regulă nu este universal 

valabilă pentru toate site-urile.
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Ca bonus, dacă ai un site bine structurat, în rezultatele Google 

pentru site-ul tău îți pot apărea sub meta description mai multe 

link-uri către site:

Structura site-ului trebuie corelată cu expresiile rezultate în 

urma keyword research-ului, adică trebuie să te asiguri că ai 
pagini pentru expresiile din lista de cuvinte targetate.

De obicei:
● expresiilor principale (head keywords), mai scurte 

(alcătuite din 1-2 cuvinte), cu concurență mare, dar și cu 

număr mare de căutări, le corespund pagini din partea 
de sus a ierarhiei, de obicei aflate în meniului site-ului.  

Exemplu expresie principală: pantofi damă

● expresiilor secundare (long tail keywords), care sunt 

de obicei mai lungi și/sau cu concurență mai scăzută, cu 

volum mic de căutări și care au o contribuție individuală 

la trafic redusă – le corespund pagini care sunt mai jos 
în ierarhia structurii site-ului. Expresiile long tail 

reprezintă de obicei căutări mai precise, făcute de clienți 

care știu destul de clar ce vor și care din acest motiv 

convertesc mai bine decât expresiile head keywords. 

Exemplu expresie secundară: pantofi damă din piele 

naturală
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Certificatul SSL
—
Siguranța și confidențialitatea datelor clienților sunt prioritare. 

Trebuie să ai instalat un certificat SSL pe site pentru a asigura 

confidențialitatea datelor de contact ale utilizatorilor, informațiile 

de facturare sau datele cardului bancar, însă și pentru a avea o 

bilă albă din partea algoritmului Google (oficialii Google au 

declarat protocolul HTTPS factor de ranking).

Ce face SSL? În esență, criptează datele transferate între server și 

browser, în ambele sensuri, de exemplu:

● Paginile accesate de browser sunt criptate de server 

înainte de a fi trimise către browser

● Datele completate de vizitatori în formulare din site (de 

exemplu, datele de login sau cele de la Finalizare comandă) 

sunt criptate de browser înainte de a fi trimise spre server.

Atât serverul, cât și browserele se ocupă singure de criptare și 

decriptare. Certificatele SSL sau certificatele de securitate sunt 

utilizate pentru securizarea:

● datelor personale

● informațiilor despre carduri bancare

● parolelor

● altor informații care se doresc a ramane private

Certificatul este atribuit unei adrese web și se instalează pe 

serverul de care aparține. Astfel, informațiile trimise de utilizator 

sunt criptate și decriptate de către server, pentru a putea fi citite 

doar de cei doi (utilizator și server), blocând astfel accesul 

atacatorilor la datele furnizate.
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Cum îți dai seama dacă un site are SSL? Site-urile care au 

instalat un certificat SSL se diferențiază prin prefixul https://, un 

lacăt verde în bara de adresă și mesajul “Secure” evidențiat cu 

verde.

Dacă adresa nu are SSL și se introduce URL-ul cu prefixul 

https://, va returna un mesaj de atenționare și nu vei putea 

accesa pagina.

Site-urile eCommerce, care conțin pagini colectoare de 

informații personale (login, checkout) și nu au un certificat SSL 

activ, nu vor returna, ca în exemplul de mai sus, o pagina de 

atenționare, însă vor evidenția în bara de adresă că URL-ul 

accesat nu este securizat:

Recomandări:
● Dacă decizi să-ți creezi un site nou, fă-l direct pe https.

● Dacă deții un magazin online, ar trebui să ai un certificat 

activ cel puțin pe paginile care colectează informații 

personale sau confidențiale (ex: login, checkout) însă, din 

cauza problemelor de compatibilitate a resurselor, este 

recomandat să fie pus pe tot site-ul.
● Migrarea unui site de la http la https trebuie 

întotdeauna realizată în colaborare cu departamentul 
de SEO, pentru ca acest proces să nu ducă la scăderi 

substanțiale de trafic, probleme de indexare sau alte 

aspecte tehnice.
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Pagini indexate
—
Dacă vrei ca algoritmul să te afișeze pe prima pagină în 

rezultatele de căutare Google, trebuie să te asiguri mai întâi că 

acesta te găsește și îți poate citi conținutul site-ului. În termeni 

specifici de industrie: asigură-te că roboții îți pot crawl-ui site-ul.

Cum afli dacă site-ul tău este indexat 
sau nu? 

Cel mai simplu mod este căutând site:domeniu.ro (de exemplu 

site:sculesiechipamente.ro). Dacă ceea ce îți returnează arată la 

fel ca în imaginea de mai jos, înseamnă că site-ul tău este indexat.

Dacă însă nu îți afișează link-uri de pe site, atunci ai o problemă și 

ceva blochează accesul roboților la site.
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Cauze ale neindexării
—
Cel mai frecvent, un site nu este indexat pentru că roboților li se 

dau indicații să nu indexeze paginile acestuia, în cel puțin 2 

moduri:

● În fișierul robots.txt - este un fișier cu instrucțiuni pentru 

roboți, de obicei pus la adresa domeniu.ro/robots.txt. Se 

întâmplă asta la punerea online a unei noi versiuni de site 

și se datorează de obicei unei neatenții a developerilor 

site-ului.

● Prin tag-uri meta robots în codul paginilor care nu sunt 

indexate 

De cele mai multe ori aceste erori pot fi corectate din sistemul de 

administrare al site-ului. Problema însă nu se oprește aici pentru 

că este foarte important ce pagini ți s-au indexat. Aceste verificări 

sunt de obicei mai avansate și ar trebui realizate de către 

specialiști.
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Varianta principală a 
domeniului
—
Site-ul poate avea simultan mai multe adrese, de exemplu:

● http://domeniu.ro

● http://www.domeniu.ro

● https://domeniu.ro

● https://www.domeniu.ro

Trebuie să existe o singură variantă, la care sunt redirectate (cu 

redirect de tip 301) toate celelalte, iar odată alegerea făcută, 

trebuie verificat dacă redirect-urile funcționează corect.
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Filtrarea și sortarea
—
Un bun magazin online are definit un sistem de filtre menite să 

ajute utilizatorul în selecția produselor. E important ca paginile 

care rezultă în urma filtrării să nu fie indexate, pentru că 

generează două probleme:

● Conținut duplicat: multe URL-uri diferite, însă conținut 

identic (sau foarte asemănător) pe pagini.

● Prea multe pagini neimportante: un număr foarte mare 

de pagini indexate (din care mare parte dintre ele sunt 

pagini de filtrări/sortări) va îngreuna procesul crawler-ului 

de a ajunge la paginile cu adevărat importante din site, 

paginile pe care vrei să le indexezi (cum ar fi paginile de 

categorie, subcategorii, produs). Practic, aceste pagini de 

filtrări îți vor “îngropa” paginile importante și vor dilua 

relevanța site-ului.

Cel mai ușor mod prin care poți verifica dacă un URL cu filtru 

aplicat este indexat sau nu, este să intri în sursa site-ului (click 

dreapta în pagina dorită - View page source sau CTRL + U). 

Aici trebuie să verifici tag-ul de meta robots, care arată astfel: 
<meta name="robots" content="NOINDEX,FOLLOW "/> - 
Corect
<meta name="robots" content="INDEX,FOLLOW"/> - Greșit
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Tag-ul canonical
—
Tag-ul canonical, denumit și rel canonical, transmite motoarelor 

de căutare care versiune a unei pagini să o afișeze în rezultatele 

de căutare, atunci când există pe site mai multe pagini cu URL 

similar, dar cu conținut identic sau foarte similar. 

Cum arată tag-ul canonical în codul HTML:

<link  rel="canonical" 
href="https://www.site.ro/categorie" />

Poți elimina problema conținutului duplicat aplicând canonical 

tags către pagina de categorie, respectiv produs atunci când pe 

aceeași pagină se aplică filtre, sortări sau alte tipuri de parametri. 

Astfel, crawlerul va ști că acea pagină cu filtre aplicate este de fapt 

o “copie” a paginii de categorie și o va indexa doar pe aceasta din 

urmă.
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Sitemap.xml
—
Sitemap.xml este o listă cu paginile site-ului (de exemplu, cu toate 

categoriile și toate produsele). Ea are rolul de a ajuta roboții să 

indexeze magazinul online și nu este destinată utilizatorilor 

umani. Oferă informații despre:

● mărimea site-ului și arborescența paginilor

● numărul real de pagini al site-ului

● prioritatea paginilor din punctul de vedere al deținătorului 

site-ului

● frecvența de actualizare (adăugarea de noi produse, 

editarea conținutului anumitor pagini)

De cele mai multe ori, fișierul poate fi accesat la adresa: 

domeniu.ro/sitemap.xml , însă depinde de la caz la caz, în funcție 

de directorul din site în care a fost adăugat fișierul.

Structura sitemap-ului
Fiecărui URL din sitemap îi corespund cele 4 tag-uri: loc, lastmod, 

changefreq, priority.
<url>
<loc>
https://www.sculesiechipamente.ro/materiale-sudura/

</loc>
<lastmod>2020-02-20</lastmod>
<changefreq>daily</changefreq>
<priority>0.9</priority>

</url>

Aceste tag-uri au următoarele roluri:
● <loc> (location) cuprinde URL-ul absolut, cu varianta 

corectă a protocolului site-ului, HTTPs sau HTTP, www sau 

non-www.
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● <lastmod> (last modified) conține data la care s-a făcut 

ultima editare pe pagina respectivă. Experții Google au 

confirmat că algoritmul ține cont de acest tag, de aceea 

trebuie updatată doar dacă se fac modificări semnificative 

pe pagină. Cei care încearcă să inducă roboții în eroare 

spunând că au conținut nou, deși nu este adevărat, riscă să 

primească penalizare de la Google.

● <changefreq> (change frequency) îi transmite robotului cât 

de des te aștepți să se modifice conținutul paginii  (Ex: daily 

- pe paginile de categorii, weekly - pe paginile de produse).  

● <priority> De regulă, paginile cele mai importante ale unui 

magazin online sunt paginile de categorie, urmate de 

paginile de produs și paginile statice. Logica este 

următoarea: vreau ca roboții motoarelor de căutare să îmi 

viziteze mai des paginile de categorii, pentru că acestea se 

modifică mai des, decât o pagină statică (ex. “Politica de 

confidențialitate”), unde conținutul este același și deseori 

nerelevant în procesul de optimizare. Așadar, se setează 

prioritatea cea mai mare pe paginile de categorii (0.9) și 

prioritatea cea mai mică pe paginile statice (0.7). 

Dintre cele 4 tag-uri, loc și lastmod sunt cele mai importante, iar 

changefreq și priority sunt opționale, fapt confirmat de John 

Mueller.
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Mai multe fișiere sitemap XML

Fișierul sitemap.xml are limitări de dimensiune (50.000 URL-uri si 

max 50 MB).

De aceea, pentru site-urile foarte mari se practică împărțirea în 

mai multe sitemap-uri, de exemplu:

● sitemap cu categoriile - care este considerat sitemap 
principal

● sitemap cu produsele
● sitemap pentru imagini și video-uri. Un sitemap pentru 

imagini poate fi necesar pentru un site de eCommerce cu 

foarte multe produse, pentru care imaginile pot să aducă 

vizite pe site, prin afișarea în Google Images.

Pentru a vedea mai multe informații referitoare la indexabilitate, 

poți include URL-ul sitemap-ului în Google Search Console. 
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Ce legatură are sitemap-ul XML cu cel 

HTML?

Spre diferență de sitemap-ul XML, adresat roboților și care nu 

este accesibil în mod vizibil în site, sitemap-ul HTML reprezintă o 

pagină care conține linkuri către secțiunile și paginile din site. 

Este menită să îi ajute pe utilizatori să se orienteze mai ușor în 

site și de obicei se găsește în subsolul site-ului. Sitemap-ul HTML 

nu este obligatoriu.

Robots.txt
—
Robots.txt este un element absolut esențial oricărui site, fiind 

primul fișier cerut de către roboți înainte de orice sesiune de 

indexare. Acest document le dă instrucțiuni roboților despre site, 

ce pagini au sau nu au voie să viziteze.  Dacă fișierul este 

prezent, acesta trebuie:

● Să blocheze doar directoarele sau URL-urile care nu se 

doresc indexate.

● Să nu fie același robots.txt din mediul de dezvoltare care 

previne indexarea site-ului.

Cel mai simplu mod prin care poți verifica dacă site-ul tău are 

fișierul robots.txt este să accesezi următorul link in browser: 

www.site.ro/robots.txt.
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Directivele din robots.txt

Directivele sunt instrucțiuni din acest fișier adresate roboților, 

prin care li se indică ce să indexeze și ce nu. Nu există un model 

standard pentru toate și fiecare are directive diferite. Există două 

exemple basic:

Permiți tuturor roboților să îți acceseze toate paginile

Interzici tuturor roboților să îți acceseze paginile

● Și acum câteva explicații pentru rolul fiecărei directive:

● Prin “User-agent” menționăm cărui robot ne adresăm:

○ User-agent: *: directivele sunt adresate tuturor 

roboților 

○ User-agent: Googlebot, User-agent: Bingbot: 

directivele se adresează doar anumitor roboți, în cazul 

de față celor de la Google și Bing.

● Prin “Disallow” le transmiți roboților:

○ “Disallow:  “:  lăsând un spațiu gol le permită accesul 

pe orice pagină

○ “Disallow: /”: le interzici să îți acceseze site-ul, chiar și 

homepage-ul

○ “Disallow: /admin/”: le interzici accesul pe o pagină sau 

un folder specific, în cazul de față la sistemul de 

administrare, care nu trebuie să fie indexat. Pentru 

fiecare URL care vrei să fie exclus, folosește un rând 

separat. Nu le înșira pe toate folosind o singură dată 

directiva Disallow.
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În funcție de platforma de eCommerce pe care este construit 

site-ul tău, vei găsi de regulă multe exemple de robots.txt ce pot 

fi preluate și doar modificate acolo unde este cazul. De exemplu, 

sunt fișiere robots.txt pentru Magento, Prestashop, OpenCart etc, 

pentru că folderele la care trebuie blocat accesul diferă între 

platforme.

Adaugă și link către Sitemap XML
La finalul fișierului nu uita să adaugi un link către sitemap-ul XML 

al site-ului.
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Structura URL-urilor
—
URL-urile sunt adresele paginilor din site. Un URL corect 

structurat oferă informații esențiale, utilizatorilor și motoarelor 

de căutare despre ce este vorba pe pagina de destinație. 

Câteva reguli de bază pentru URL-uri:

● să fie simple, concise, scurte pe cât posibil

● să fie relevante - adică să îți dai seama ce se află la adresa 

respectivă

● să nu conțină majuscule

● să se folosească cratime “-” pentru a separa cuvintele, 

pentru claritate.
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Structura unui URL ar trebui să corespundă cu structura 
ierarhică a site-ului. 

De exemplu:

● URL-urile de categorii și subcategorii ar trebui să fie de 

forma:

○ www.domeniu.ro/categorie/, exemplu: 

https://www.sculesiechipamente.ro/scule-de-mana-

unelte/

○ www.domeniu.ro/categorie/subcategorie/, 

exemplu: 

https://www.sculesiechipamente.ro/scule-de-mana-

unelte/ciocane/

● URL-urile paginilor de produse ar trebui să fie de forma:

○ www.domeniu.ro/categorie/nume-produs - adica să 

includă și categoria - bun pentru un magazin online 

cu puține produse și care nu se regăsesc în mai 

multe categorii simultan. Exemplu: 

https://www.sculesiechipamente.ro/scari-aluminiu/

scari-aluminiu-cu-3-tronsoane/

○ https://www.domeniu.ro/nume-produs - în cazul 

unui magazin online mare care are același produs 

distribuit în mai multe categorii se folosește URL de 

tip flat. În acest fel evităm crearea de conținut 

duplicat. Exemplu: 

https://www.sculesiechipamente.ro/scari-aluminiu-

cu-3-tronsoane/
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Breadcrumbs
—
Breadcrumbs este o unealtă care ajută la navigarea într-un site, 

indicând locația în care un utilizator se află în ierarhia de pagini 

sau de categorii a site-ului. Termenul provine din basmul Hansel 

și Gretel, basm în care cei doi copii presărau firimituri pentru a 

găsi la întoarcere drumul către casă. Exact la fel se întâmplă și cu 

breadcrumbs-ul unui site. Îți arată tot parcursul, de la pagina 

principală (home) și până în categoria în care te afli (Home > 

Categorie > Subcategorie). Pentru claritate: breadcrumbs-ul unui 

site îți arată, de obicei, poziția paginii curente în ierarhia site-ului.
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Link Building intern
—
Link-urile interne sunt acele link-uri care ne duc de pe o pagină 
pe alta a aceluiași site. Ele sunt extrem de folositoare din mai 

multe puncte de vedere:

● ajută utilizatorii să navigheze pe site-ul tău

● indică ierarhia informațiilor de pe site

● reprezintă metoda prin care „link juice-ul” (propagarea 

autorității și a valorii de la un link la altul) este transferat de 

la o pagină la alta. El va fi transferat între pagini care 

vorbesc despre același subiect - de exemplu, de la 

categoria principală la subcategorii, și invers.

De exemplu, pentru a crește autoritatea unei categorii 

(domeniu.ro/pantofi-dama), poți adăuga în descrierea unei 

subcategorii (domeniu.ro/pantofi-dama/pantofi-piele-sintetica) 

un link către categoria părinte, având drept anchor text numele 

categoriei, adică “pantofi damă”. 
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Anchor text
Anchor text nu este altceva decât textul vizibil pus pe un link, ca 

să îl facă mai ușor de înțeles. De exemplu, într-o descriere a unei 

categorii am putea pune să fie vizibil direct linkul (de exemplu: 

https://www.trendfurniture.ro/mobilier-luminos), dar e mai ușor 

de înțeles (și arată mai puțin tehnic) dacă în loc de asta scriem 

“piese de mobilier luminoase”.

Este foarte important să se folosească cuvinte-cheie pentru 

anchor text pentru că ajută roboții să-și dea seama despre ce e 

vorba pe pagina respectivă, iar din această cauză este un factor 

care contribuie la poziționarea în rezultatele de căutare. Trebuie 

evitate expresiile: click aici, vezi link, vezi pagina, etc.
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04 SEO On-Page
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Conținutul
—
Oferind conținut de calitate în magazinul tău online îți evidențiezi 

experiența în domeniul tău, dai încredere vizitatorilor și astfel îți 

crești numărul de comenzi. Conținutul de pe paginile de categorie 

și produs ar trebui să fie unic, însă pentru un site de eCommerce 

cu mii de produse este destul de dificil. De aceea, în cazul 

paginilor de produs sunt “acceptate” și excepții. De multe ori, 

descrierile produselor sunt primite de la producători, iar procesul 

de modificare de către deținătorul site-ului poate fi time 

consuming.

Dacă ai un magazin online cu multe produse, încearcă să identifici 

care sunt top 50 categorii/produse și apoi asigură-te că 

descrierile și alte texte:

● sunt lungi, de preferat 1000 

cuvinte sau mai mult

● conțin cuvinte-cheie (dar nu 

exagera cu adăugarea lor, ci 

încearcă să le folosești natural)

● pe lângă cuvinte-cheie, să fie 

folosite și cuvinte LSI (Latent 

Semantic Indexing), adică cuvinte 

care sunt înrudite semantic și 

aparțin aceluiași domeniu 

(sinonime, derivate, expresii care le 

cuprind). 
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E-A-T SEO

E-A-T provine de la Expertise (Experiență), Authoritativeness 

(Autoritate) și Trustworthiness (Încredere), fiind unul dintre cei 

200 de factorii de rankings SEO de care ține cont Google. Ce 

înseamnă fiecare mai exact?

● Expertise: Conținutul site-ului să fie unul de calitate, să 

ofere informații de valoare care să provină de la un expert 

din domeniu

● Authoritativeness: Demonstrezi că ai autoritate prin 

faptul că ești recunoscut de către oameni drept o sursă 

bună de unde își pot achiziționa produse

● Trustworthiness: Dacă ai un business recunoscut și 

conținut de calitate, atunci oamenii vor căpăta încredere și 

vor simți că pot comunica cu tine. Le poți oferi clienților 

încredere și prin faptul că: ai un site securizat, date de 

contact sau găsesc link-uri de pe site-uri importante care 

fac trimitere către site-ul tău.

Un magazin online poate lucra la acest factor prin:

● Adăugarea de informații reale și de calitate pentru 

utilizator

● Prezența pe site a unei pagini despre companie și despre 

membrii echipei

● Prezența recenziilor pe site

● Asocierea cu experți în domeniu
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Tag-ul TITLE
—
Tag-ul TITLE (denumit și meta title) este un tag HTML al cărui 

conținut nu este vizibil în site, dar apare ca titlu al rezultatului în 

Google pentru fiecare pagină din site. 

Poți vedea tag-ul TITLE în browser, când mergi cu mouse-ul pe 

denumirea tab-ului curent.

Conținutul acestui tag poate fi modificat din sistemul de 

administrare al site-ului, pentru fiecare pagină.

Tag-ul TITLE are un rol important pentru SEO pentru că:

● La momentul indexării îi comunică algoritmului despre ce 

este vorba în pagina ta.

● La afișarea rezultatelor în Google îl determină pe 

utilizator să îți acceseze site-ul dacă a fost optimizat 

conform intenției pentru care a fost făcută căutarea.

Netlogiq - SEO pentru magazine online 38



Tag-ul TITLE trebuie:
—
● să fie scurt (aprox. 60 caractere)
● să includă cuvinte-cheie
● să fie relevant
● să îndemne utilizatorul să dea click
● să evite repetarea cuvântului-cheie de 

prea multe ori (ex: Tapet 3d, Tapet 3d 
bucătărie, Tapet 3d living)

  <TITLE>
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Cum formulezi tag-ul TITLE în funcție 

de intenția căutării

Atunci când concepi denumirea unei pagini (și respectiv tag-ul 

TITLE) trebuie să ții cont de intenția de căutare a potențialilor 

cumpărători.

De regulă, căutările efectuate în Google de către utilizatori au 

următoarele scopuri:

● Informațional: caută o informație pentru care are nevoie 

de un răspuns succint sau vrea să se documenteze în 

profunzime despre un subiect anume. Pentru un magazin 

online, un rol esențial pentru căutările informaționale îl 

joacă blogul. De aceea, trebuie să dai atenție și titlurilor 

articolelor de pe blogul tău. Cele mai multe căutări sunt de 

tipul unei întrebări, de aceea titlul poate fi formulat astfel:

○ Cum sa alegi ...

○ De ce ai nevoie pentru ...

○ Ce funcții are ...

○ Cum se folosește ...

● Investigare comercială: utilizatorul este în căutarea unui 

produs, dar nu știe exact ce să aleagă. Este în faza în care 

caută review-uri, comparații de produse sau topuri. Poți 

formula titlul astfel:

○ Cele mai bune…

○ Produs A versus Produs B

○ Produs A review

○ Top x produse
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● Tranzacțional: utilizatorul știe produsul pe care vrea să îl 

cumpere, trebuie să decidă de unde. Poți include 

următoarele cuvinte:

○ Cumpără…

○ Ieftin

○ Preț

● Navigațional: vrea să navigheze pe un site anume, dar 

preferă să îi scrie denumirea în search bar-ul Google. 

Asigură-te că titlul conține numele business-ului tău și un 

element descriptiv, în loc de texte precum “Homepage”.

● Atenție: Există cazuri în care unul din competitorii tăi 

poate să apară pe prima poziție pentru o căutare după 

numele tău, dar cu o reclamă plătită. De aceea, mulți 

optează pe lângă SEO și la Google Ads pentru campanii de 

brand.
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Tag-ul Meta Description
—
Similar cu tag-ul TITLE, Meta Description este un text (mai mare), 

care:

● Apare în rezultatele căutării în Google sub URL-ul 

rezultatului 

● Nu este vizibil în mod direct în site vizitatorilor site-ului

● Influențează rata de click (CTR)

● Poate fi modificat din sistemul de administrare al site-ului

Google este cel care decide ce text să apară, fie cea setată ca 

Meta Description, fie o altă parte din conținutul de pe pagină pe 

care o consideră mai relevantă pentru cuvântul-cheie după care 

s-a făcut căutarea. Cu cât mai mulți utilizatori dau click și 

interacționează cu pagina ta, cu atât algoritmul te va vedea mai 

relevant și te va afișa mai sus în rezultatele de căutare.

Pentru magazinele online este bine să se folosească în tag-ul 

Meta Description al  paginilor de categorii și produse, expresii 

care să scoată în evidență punctele forțe ale business-ului, cu ce 

se deosebește față de concurență (poartă denumirea de USP - 

unique selling proposition). De exemplu: livrare rapidă în 24 ore, 

retur gratuit, produse din ingrediente naturale, număr produse în 

stoc, etc.
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Recomandări:
—
Adaugă relevanță paginilor prin adăugarea 
cuvintelor-cheie în tag-ul TITLE și îndeamnă 
utilizatorii să dea click printr-un Meta Description 
atrăgător. Creează reguli de generare a tag-urilor 
meta automat pentru produse (ca să economisești 
timp) și completează-le pe cât posibil manual 
pentru paginile de categorii.
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Folosirea titlurilor (headings)
—
În paginile dintr-un site sunt folosite tag-uri HTML de tip heading, 

astfel:

● H1 - pentru titlul paginii, de obicei

● H2, H3, H4 etc - pentru a structura conținutul unei pagini

Titlul și subtitlurile de pe o pagină au dublu rol: 

● pentru roboți: îi ajută să identifice cât mai ușor subiectul 

paginii

● pentru utilizatori: îi ajută să înțeleagă mai ușor structura 

paginii

Regulile generale pentru folosirea de headings sunt:

● Pentru H1:

○ Un singur H1 pe pagină, folosit pentru:

■ Numele categoriei - în paginile de categorii

■ Numele produsului - în paginile de produs

○ să indice bine conținutul unic al paginii

○ Să conțină cuvinte-cheie

○ H1 cât mai apropiat de <body>

● Pentru celelalte (H2, H3 etc):

○ H2 se pune

■ pe titlurile produselor din categorie

■ în descrierile de categorii mai lungi, pentru a 

structura mai clar textul

○ E recomandat să conțină cuvinte-cheie

○ Se pun doar după H1, nu și înainte de acesta

Netlogiq - SEO pentru magazine online 44



Optimizarea imaginilor
—
Atributele alt și title la imagini

Ambele atribute sunt texte care pot fi adăugate la imagini, ca să 

ajute la indexare sau la utilizare. Pot fi adăugate și modificate din 

sistemul de administrare, la fiecare imagine.

● ALT înseamnă “alternative text” și se va afișa în cazul în 

care imaginea nu se poate încărca sau în cazul în care 

cineva (persoană nevăzătoare) dorește să asculte 

informațiile din pagină. Completarea atributului ALT îl va 

ajuta pe Google să înțeleagă ce anume conține imaginea 

ta, pentru a o afișa. Traficul din Google Images este din ce 

în ce mai mare, așa că optimizarea imaginilor îți poate 

asigura afișarea în lista de imagini din Google.

● Atributul title va apărea în momentul în care mouse-ul 

este poziționat pe imagine. Te poți folosi de el alcătuind o 

scurtă frază în care să descrii imaginea. Ideal este să 

adaugi și un keyword din lista ta de cuvinte-cheie pentru 

care dorești să faci optimizarea SEO
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Numele fișierelor imagine

Un fișier cu numele IMAG162132.jpg nu te va ajuta cu nimic. 

Înainte de a încărca imaginea în site trebuie să o redenumești, 

folosind un keyword sugestiv pentru acea imagine. Pentru 

denumirea imaginilor produselor se folosește numele 

produsului.  

Dimensiune (in px)
O greșeală destul de comună este încărcarea imaginilor în 

mărimea lor originală. Dacă acea imagine este făcută cu un DSLR, 

imaginea va avea mii de px pe câte o latură, ducând la o încărcare 

lentă a imaginii în site.

În mod normal, în magazinele online:

● Imaginile produselor sunt generate automat de către 

platformă, în mai multe versiuni (pentru categorie, pentru 

pagina de produs, miniaturi etc)

● Imaginile folosite pentru bannere sau slide-uri (de 

exemplu pe homepage), poze din descrierea produselor 
etc trebuie redimensionate manual înainte de introducerea 

în site. Pentru a face acest lucru va trebui să afli 

dimensiunea maximă a layout-ului din site și apoi să le 

redimensionezi. Dacă site-ul este responsive va trebui să 

iei în calcul rezoluția maximă.                      

Greutatea (in kb)
Pentru a se încărca mai rapid, pe lângă aducerea la dimensiunea 

la care sunt folosite în site, imaginile pot fi și comprimate. 

Comprimarea poate fi făcută:
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● Manual sau prin batch processing, cu programe de 

grafică sau chiar cu site-uri precum compressor.io sau 

tinypng.com

● Automatizat, la încărcarea lor în site. Majoritatea 

platformelor de eCommerce nu fac și comprimare 

automată, dar se pot instala module de extensie care fac 

asta, cel puțin pentru imaginile produselor.

Formatul imaginilor

Imaginile din magazinele online sunt în cele mai multe cazuri 

unul dintre următoarele formate:

● JPEG - un format comprimat

● PNG - un format ceva mai nou decât JPEG, care permite și 

transparență (de exemplu pentru imagini în care obiectele 

sunt decupate și nu mai au fundalul original.

● SVG - folosite nu pentru produse, ci pentru icon-uri diverse, 

logo etc.

În acest moment, se recomandă (mai ales Google PageSpeed 

Insights face asta) folosirea unor formate mai moderne, precum 

WebP sau JPEG2000 - care au dimensiuni mai mici decât cele 

clasice de mai sus. Pentru a genera imaginile în aceste formate, 

sunt necesare modificări la site sau instalarea unor module de 

extensie.
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05 PageSpeed
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Ce reprezintă PageSpeed
—
Este vorba despre un raport al unei unelte numite Google 

Pagespeed Insights, care conține:

● Nota - care indică viteza de încărcare a site-ului pe o scală 

de la 1 la 100. 

● Indicatori specifici - care sunt o detaliere a notei generale

● Problemele găsite

● Indicații de îmbunătățire a vitezei.

Toate acestea sunt prezentate separat (și sunt diferite) pentru:

● Mobile - pentru telefoane mobile

● Desktop - calculatoare și laptopuri
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Cu fiecare secundă în plus necesară site-ului să se încarce, 

probabilitatea ca utilizatorul să părăsească site-ul este tot mai 

mare. Chiar dacă faci eforturi să te poziționezi pe primele locuri 

în Google și să ai conținut de calitate, poți să pierzi utilizatorul 

pentru că site-ul nu se încarcă suficient de repede.
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Mobile-First-Indexing
—
Viteza de încărcare este un factor de ranking pentru rezultatele 

afișate în Google, mai exact viteza de încărcare de pe versiunea 

mobile. În martie 2020 Google a anunțat că vor folosi 

Mobile-First-Indexing (adică pentru indexare și ranking iau în 

considerare URL-urile paginilor de pe varianta de mobil a 

site-ului) pentru absolut toate site-urile, începând cu septembrie 

2020.

Câteva dintre cele mai importante aspecte legate de mobile first 

indexing, prezentate și în ghidul de la Google, sunt:

● Conținutul de pe versiunea mobile a site-ului trebuie să fie 

același cu cel de pe versiunea desktop

● Pe ambele versiuni să se folosească aceleași headings, 

meta robots, date structurate, alt text

● Pe versiunea mobile să existe imagini high quality, iar 

video-urile să fie ușor de vizionat

Cauze ale vitezei reduse de 
încărcare
—
Cele mai frecvente probleme care cauzează încetinirea încărcării 

paginilor:

● Mărimea, formatul și gradul de comprimare a imaginilor - 

prezentat mai sus. 
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● Platforma eCommerce utilizată - pentru ca arhitectura ei 

software poate face să aibă mai mult sau mai puțin cod, 

care contribuie și el la o încărcare mai lentă sau mai rapidă

● Serviciile de hosting și resursele alocate la server

● Lipsa comprimării Gzip

● Lipsa caching-ului

● Fișiere CSS si JS neoptimizate, fără minimizare

Durata până la primirea unui răspuns de la server poate fi 

influențat de volumul traficului venit pe site, de resursele folosite 

de pagini, software-ul folosit de server și de serviciile de hosting 

folosite.

Mai multe sugestii vă sunt oferite la Opportunities și Diagnostics 

din PageSpeed Insights: 
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Cum verifici viteza site-ului
—
Dacă nu ești specialist și vrei să-ți formezi o imagine de 

ansamblu, un tool pe care îl poți folosi pentru a verifica viteza 

site-ului tău este PageSpeed Insights, extensia Light House sau 

Web Vitals.

Trebuie testată viteza pe minim 3 pagini: homepage, o pagină de 

categorie și o pagină de produs.

În anul 2019 viteza de încărcare a site-urilor a fost elementul care 

a dus la pierderi mari de trafic organic, respectiv câștiguri pentru 

cei care au fost atenți la acest aspect. O viteză de încărcare medie 

a site-ului nu mai este suficientă, mai ales în cazul magazinelor 

online unde comercianții pierd bani de fiecare dată când un 

utilizator părăsește site-ul din cauza unei viteze slabe. Site-ul 

trebuie să fie optimizat în special pentru dispozitivele mobile, iar 

analiza trebuie făcută asupra factorilor de viteză individual, nu ca 

scor general.

Google a anunțat că din 2021 vor introduce un nou factor de 

ranking care face referire la metricii Core Web Vitals, adică LCP, 

FID și CLS:

● LCP (Largest Contenful Paint): măsoară performanța de 

loading - valorea optimă sub 2.5 secunde.

● FID (First Input Delay): măsoară interactivitatea - valoarea 

optimă sub 100 milisecunde.

● CLS (Cumulative Layout Shift): măsoară stabilitatea 

vizuală - valoarea optimă sub 0.1.
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Valorile pot fi verificate și în Search Console (Enhancements - 

Core Web Vitals).

Alte valori importante mai sunt:

● FCP (First Contentful Paint): măsoară timpul de la 

navigare până la momentul în care browserul afișează 

primul element HTML de pe pagină. Utilizatorul primește 

feedback că pagina este în proces de încărcare.

● TTFB (Time To First Byte):  măsoară timpul de la navigare 

pană la momentul în care browserul primește de la server 

primul byte. Deși TTFB poate părea irelevant din 

perspectiva utilizatorului, este important pentru SEO. Dacă 

un site vrea să fie competitiv ar trebui să aibă TTFB cu 

valori mai mici de 0.6 secunde.

● DOM (Document Object Model) size: DOM este o 

reprezentare în memoria browserului a structurii unei 

pagini și indică cât de mare e complexitatea codului HTML 

(în principiu determinată de numărul de tag-uri HTML). 

Dimensiunea optimă recomandată este de maxim 1500 de 

elemente.
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06 Date 
structurate

Netlogiq - SEO pentru magazine online 55



Datele structurate, denumite și schema markup (rich snippets 

sau rich results), reprezintă o modalitate de marcare a 

informațiilor din pagini. Prin această marcare se indică roboților 

ce reprezintă anumite informații din pagină (de exemplu, la 

produse: nume produs, preț produs, status stoc, număr de 

reviews, nota medie a review-urilor etc). 

La SEO, această marcare este folosită pentru a scoate în evidență 

rezultatele tale în paginile de rezultate ale cautării din Google.

Pentru orice site există cel puțin un tip de date structurate care 

poate fi implementat. Pentru eCommerce avem:

1. Organization
—
Orice website care reprezintă un brand trebuie să-și 

implementeze acest tip de markup. De preferat ca acesta să se 

regăsească pe toate paginile site-ului. Poți verifica cu Rich Results 

Test:
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În rezultatele căutării din Google se afișează în cadrul unei casete 

în lateral (numită Knowledge Panel) datele esențiale despre 

organizația, business-ul tău: numele fondatorilor, adresa, datele 

de contact, logo-ul, profilele de social media etc.
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2. Product
—
Un site de eCommerce care are implementat schema markup tip 

Produs poate oferi informații utile legate de preț, disponibilitate 

și reviews, unui utilizator care face o căutare specifică de produs 

în Google.

3. Review
—
Arată rating-ul obținut de un produs de la cei care l-au 

achiziționat, punctaj reprezentat cu steluțe și valoarea între 1 și 5. 

Review-urile trebuie să aparțină site-ului tău și să nu fie integrate 

de pe un alt site.

4. Breadcrumbs 
—
Breadcrumbs pe o pagină indică poziția acesteia în ierarhia 

site-ului. Pentru un produs poate arăta așa: Homepage > 

Categorie > Subcategorie > Produs.
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5. Site Search
—
Dacă site-ul tău are un search box, atunci ar trebui să aibă 

implementat și formatul specific acestuia. În rezultatele de 

căutare Google poate să apară așa:

Cele mai importante aspecte despre date structurate:

● Poți verifica dacă pe site-ul tău 

sunt implementate folosind   

Rich Results Test care îți arată 

tipul de date structurate 

prezente pe o pagină web și 

erorile, în cazul în care există. 

Sau dacă ai un cont de Google 

Search Console, în secțiunea  

Enhancements.

● Chiar dacă ai implementat date structurate pe site-ul tău, 

nu înseamnă neapărat că vor fi afișate de către Google. 

● Datele structurate nu reprezintă un factor de ranking. Nu 

trebuie să te folosești de ele crezând că sunt modalitatea 

prin care vei obține poziționări mai bune în rezultatele de 

căutare. 
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07 SEO Off-page
SEO Off-page reprezintă toate activitățile care se 

fac în afara site-ului și care au ca scop creșterea 

vizibilității și autorității acestuia, și ca urmare, 

creșterea pozițiilor în rezultate. Poate ați mai auzit 

de backlinks (link-uri de pe alte site-uri către site-ul 

tău), cele care stau la baza off-page SEO. 
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Semnale off-page
—
Există mai multe metode după care Google se ghidează pentru a-

și da seama de importanța unui brand pentru utilizatori:

● Link-uri pe site-uri cu autoritate - Dacă există link-uri pe alte 

site-uri de încredere către site-ul tău, Google primește 

semnale pozitive despre el. Cel mai important de reținut aici 

este că nu contează cantitatea, ci calitatea link-urilor. Site-urile 

care fac trimitere către site-ul tău trebuie să aibă autoritate și 

să fie relevante pentru domeniul tău de activitate. Dacă oferi 

servicii sau produse de calitate, cu siguranță site-ul tău va fi 

menționat și pe alte site-uri, în mod natural. 

● Căutări după numele brandului - de câte ori se caută 

brandul sau “cuvinte-cheie + brand”.

● Prezența pe rețelele de socializare - indirect, toate 

menționările unui brand pot să îi crească vizibilitatea

● Review-uri - Ce spun clienții în review-uri despre tine atât pe 

Google, cât și pe restul rețelelor de socializare sau alte site-uri.

● Interviuri, podcasts - angajații unei companii pot să crească 

factorul E-A-T (subiect discutat mai sus) al unui brand dacă 

împărtășesc informații de calitate și se poziționează ca 

specialiști.

● Parteneriate cu alte branduri - o altă metodă care poate să 

îți aducă link-uri pe site-uri externe.

● Participarea la evenimente, concursuri - dacă te implici în 

cât mai multe activități poți să te faci remarcat și să creezi 

legături care pot să îți aducă beneficii și în mediul online.

Atenție însă, semnalele pot fi și negative, dacă site-ul are link-uri 

pe multe site-uri nerelevante sau ferme de link-uri, semnale ce pot 

aduce penalizări și scăderi masive de trafic organic.
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08 Tool-uri 
pentru SEO
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Pentru a putea analiza impactul optimizărilor este obligatorie 

măsurarea rezultatelor. La începutul procesului de optimizare 

trebuie să se stabilească indicatorii pe baza cărora se va urmări 

progresul (sau regresul) unui site.

Cei mai întâlniți indicatori monitorizați în SEO sunt:

● Pozițiile cuvintelor-cheie

● Traficul organic

● Conversiile

● Numărul de afișări

● Rata de click (CTR)

● Paginile indexate

Pe lângă acești indicatori mai sunt alte zeci monitorizate doar de 

specialiștii SEO precum: factorii responsabili de viteza de 

încărcare, numărul erorilor din site, tipul paginilor indexate, 

implementarea datelor structurate, etc. Există multe tool-uri 

pentru SEO care te pot ajuta atât la monitorizare, cât și la 

realizarea unor analize mai avansate. Vom prezenta câteva dintre 

cele mai utile:
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Google Search Console
—
Este un tool gratuit care poate fi folosit de către oricine deține un 

site, pentru a-și monitoriza site-ul atât din punct de vedere tehnic, 

cât și pentru a monitoriza prezența acestuia în Google. Cei mai 

importanți indicatori sunt:

● Numărul de click-uri
● Numărul de impresii. Impresiile reprezintă numărul de 

apariții (afișări) ale site-ului în rezultatele de căutare Google 

(SERP). Impresiile se contorizează chiar dacă utilizatorul nu 

a dat scroll în pagină pentru a ajunge să vadă efectiv link-ul 

către site-ul tău.

● Rata de click (CTR)

● Poziția medie – rank-ul cuvintelor pe care se poziționează 

site-ul tău.

Acești indicatori îi putem analiza fie la nivel macro (pe tot site-ul – 

box-urile colorate de mai jos) într-o perioadă de timp specifică, fie 

la nivel micro, segmentat pe fiecare cuvânt în parte.
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În Google Search Console regăsești:

● toate expresiile căutate pentru care site-ul tău este 
afișat, într-o anumită perioadă de timp. Analizând aceste 

date, vei găsi cuvinte noi cu potențial de creștere pe care 

merită să optimizezi, longtail keywords (expresii formate 

din mai multe cuvinte) pe care, de multe ori, concurența nu 

este prezentă și poți ajunge pe prima pagină destul de 

ușor. Poți face numeroase analize segmentate pe datele 

din desktop vs mobile vs tabletă, datele din Google Search 

vs Google Images, poți observa trendul pe care l-a avut un 

cuvânt în ultimele 12 luni, poți observa eventuale 

sezonalități comparând YoY (2020 vs 2019) și multe alte 

combinații. 

● informații privind partea tehnică a site-ului, precum 

statusul indexării sau probleme întâmpinate pe 

dispozitivele mobile.

● Tot aici poti să îți uploadezi sitemap-urile in format xml și 

să vezi dacă crawlerul le poate parcurge sau întâmpină 

probleme.

Google Analytics
—
Îți arată date despre utilizatorii care ajung pe site și cum 

interacționează aceștia cu site-ul: câte pagini au văzut, cât au stat 

pe site, de pe ce pagini au convertit mai bine etc. Este un tool 

foarte complex care poate fi folosit pentru a realiza o mulțime de 

analize și comparații. Chiar dacă ai cunoștințe limitate, pentru 

partea de SEO îl poți folosi ca să vezi: câți utilizatori vin pe site din 

organic, care sunt paginile care aduc cel mai mare trafic organic și 

care este numărul conversiilor. 
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Google Data Studio
—
Data Studio este un tool gratuit care permite integrarea datelor 

din diferite platforme într-una singură, ceea ce ajută foarte mult 

la analiza performanței site-ului în mod unificat.

Poți crea de la zero un dashboard sau poți găsi template-uri 

online, gratuite, cum sunt cele oferite de Google.

Se recomandă integrarea Google Analytics cu Google Search 
Console, pentru a aduce aici mai multe informații și a putea face 

analize care țin cont de date din ambele sisteme.

Screaming Frog
—
Un program util cu care poți realiza un audit tehnic SEO. Cu 

versiunea gratuită poți face un crawl a 500 de URL-uri. Poți vedea, 

analiza și filtra date. Poate fi downloadat de pe site-ul oficial 

Screaming frog, iar apoi după instalare, trebuie introdus URL-ul 

site-ului și click pe “Start” pentru a începe procesul de crawling. 
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Accuranker
—
Unul dintre cele mai bune tool-uri pentru SEO cu care îți poți 

monitoriza pozițiile în rezultatele de căutare pentru setul de 

cuvinte-cheie care te interesează. 

Poți analiza performanța ta în comparație cu pozițiile concurenței 

și crea rapoarte pe baza datelor culese. Pe lângă tool-ul plătit, îți 

oferă și 2 tool-uri gratuite, Google Grump și SERP Checker.

Ubbersuggest
—
Tool-ul creat de Neil Patel care te ajută să găsești noi 

cuvinte-cheie, să vezi care este volumul căutărilor, competiția pe 

CPC și trendul căutărilor în funcție de sezon. Pe lângă acest tool, 

pe site mai găsiți încă 2 tool-uri: Traffic Analyzer și SEO Analyzer. 

Anul acesta a fost lansată și extensia Chrome cu același nume.
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SEO Minion
—
Este o extensie gratuită pentru Chrome sau Firefox cu care poți 

face o analiză SEO on-page, poți verifica statusul paginii, dacă 

există redirect-uri, canonical, meta robots sau alte erori pe 

pagină.

În plus, cu Google Search Location Simulator poți vedea ce poziții 

ocupi în funcție de o anumită locație.
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Web Page Test
—
Webpagetest.org este un site care îți permite în mod gratuit să îți 

analizezi performanța site-ului în funcție de diferite locații, 

dispozitive, browsere și de vitezele de încărcare reale ale 

utilizatorilor.

Primești calificative de la A (nota maximă) la F (nota minimă) și 

astfel îți poți da seama unde mai este nevoie de îmbunătățiri.

 O listă cu mai multe extensii Chrome si tool-uri SEO folosite de 

noi frecvent, găsești pe blog.
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09 SEO Highlights
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● SEO are mai multe componente care sunt dependente 
una de alta (tehnic, conținut, notorietate).

● SEO are ca scop final creșterea vizibilității în rezultatele 

de căutare și atragerea de vizitatori direct interesați de 

produsele din magazin.

● SEO necesită investiții periodice și este un proces 
continuu, pe termen lung.

● Axează-te pe crearea de conținut original, util și de 
calitate pentru audiența ta.

● Ține cont de faptul că autoritatea brand-ului tău e un 

factor care influențează poziționarea în rezultatele de 

căutare. 

● Pune accent pe optimizările de PageSpeed, în special pe 

cele de pe versiunea mobile.

● Folosește tool-uri de SEO ca să identifici erorile mai ușor, 

dar și ca să îți monitorizezi rezultatele.
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