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HTML 

 
Lecţia 1 – Ce este HTML? 

 

 

 HTML – Hypertext Markup Language (limbaj de marcare 

hypertext) stă la baza realizării paginilor WEB. În prezent există o 

largă paletă de utilitare cu ajutorul cărora se pot realiza pagini Web 

(FrontPage, Dreamweaver, Fireworks etc), însă acestea au la bază 

tot limbajul HTML. 

 Instrucţiunile limbajului se numesc tag-uri. Un tag are efect 

din momentul în care se marchează începutul acestuia şi până în 

momentul în care se marcheză sfârşitul tag-ului respectiv.  

Începutul unui tag se marchează prin plasarea tag-ului 

respectiv între semnele “<” respectiv “>”: 

     <tag> 

Sfârşitul unui tag se marchează în mod asemănător, adăugând 

un “/” în faţa tag-ului respectiv: 

    </tag> 

 

Obs. 1. Există şi tag-uri pentru care nu este necesar să marcăm 

sfârşitul. 

Ex.: <br> - Brake Row (salt la linia următoare) 

       <hr> - Horizontal Rule – linie orizontală. 

 

2. Majoritatea tag-urilor “acceptă” opţiuni suplimentare, 

numite atribute: de exemplu, pentru linia orizontală realizată cu 

ajutorul tagului <hr> putem specifica grosimea (size), lungimea 

(width) şi aliniamentul (în stânga-“left”, dreapta-“right” sau la 

mijloc-“center”). Astfel, obţinem o nouă formă pentru tagul <hr>: 

 

 <hr size="grosime" align="mod aliniament" 

width="lungime"> 

 

Structura “sursei” unei pagini web 
 

<html>  - marchează faptul că urmează cod html. 

<head>  - marchează începutul antetului 

<title> Titlul Paginii </title> - titlul paginii – acesta apare în 

bara de titlu a aplicaţiei!!! (nu în pagina propriu-zisă) 

…………alte elemente de antet………… 
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</head> 

<body>  - corpul propriu-zis al paginii 

………… CONŢINUT……….. 

</body> 

</html> 

 

Obs. 1. Tag-urile se vor închide în ordinea inversă în care au 

fost deschise (tag-ul html a fost deschis primul, astfel acesta va fi 

închis ultimul). 

 

         2. În fişierul sursă nu sunt luate în considerare spaţiile 

multiple succesive (dacă între două cuvinte vom pune mai multe 

spaţii, în fişierul rezultat va fi afişat unul singur) şi nici caracterele 

neimprimabile (de ex. Enter – dacă în fişierul sursă avem un text 

scris pe mai multe linii în fişierul rezultat acesta va apărea pe o 

singură linie). Pentru inserarea mai multor spaţii succesive se poate 

folosi secvenţa &nbsp (se va adăuga această secvenţă de câte ori 

dorim inserarea unui spaţiu suplimentar), iar pentru scrierea pe 

rânduri multiple se va folosi tagul <br> (de fiecare dată când dorim 

să trecem pe un rând nou). Pentru a evita folosirea abundentă a 

secvenţelor de forma &nbsp se poate folosi tagul <pre> care face ca 

în pagina rezultat textul să fie afişat în acelaşi mod în care a fost 

scris în editorul sursă. 
 

Ex.: 
 

<html> 

<head> 

<title>Pagina mea</title> 

</head> 

<body> 

Acest text va fi afişat 

pe o singură linie!<br> 

Acest text va fi afişat<br> 

pe două linii!<br> 

Între &nbsp; &nbsp; cuvinte &nbsp; &nbsp; avem 

&nbsp; &nbsp; două &nbsp; &nbsp; spaţii!!<br> 

<pre> 

Text predefinit 

            Apare exact în această formă! 

                             !!! 
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</pre> 

</body> 

</html> 

 

 Scrierea sursei 

 

 Sursa va fi scrisă cu ajutorul unui editor de text (de obicei 

Notepad). După scriere, fişierul va fi salvat (File/ Save as…) cu una 

din extensiile .html sau .htm, iar fişierul rezultat va fi editat cu 

ajutorul unui browser web (aplicaţie ce ştie să afişeze pagini web) 

cum ar fi: Internet Explorer/Microsoft Edge, Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari, Opera etc. În cele ce urmează considerăm 

că se va folosi browserul Internet Explorer/Microsoft Edge. 

 

 Vizualizarea/modificarea sursei 

 

 După vizualizarea fişierului rezultat folosind browserul 

Internet Explorer, sursa va putea fi editată acţionând opţiunea 

Source din meniul View. După realizarea modificărilor dorite, 

fişierul sursă (fişierul Notepad) va fi salvat din nou (File/Save); 

pentru vizualizarea modificărilor, fişierul rezultat va trebui 

reîmprospătat (se acţionează butonul Refresh din bara de butoane a 

aplicaţiei Internet Explorer sau se acţionează opţiunea Refresh din 

meniul View). 

 

Tema 1.  

 

Realizaţi un fişier folosind html cu titlu “Prima mea pagina” 

în care să apară text pe mai multe rânduri folosind tagurile <br> şi 

<pre>. Se va edita sursa la fiecare modificare şi se vor urmări 

schimbările din fişierul rezultat. 

 

 Inserarea culorii de fundal 

 

 Modificarea culorii de fundal se face adăugând opţiunea 

bgcolor în interiorul tagului <body>. După modificare tagul va arăta 

astfel: 

 

   <body bgcolor=“culoarea”> 
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unde “culoarea” va fi specificată prin denumirea respectivă (în 

engleză) sau prin specificarea codului culorii, în sistemul de 

numeraţie hexazecimal (aşezând semnul “#” în faţa valorii 

corespunzătoare). 

 

 Ex.:        <body bgcolor=“red”>          - am ales pentru fundal 

culoarea roşu. 

                         <body bgcolor=“#FF0000”>   - am ales pentru fundal 

culoarea roşu. 

 

 

 Unei culori i se asociază asftel un cod corespunzător rezultat 

din combinarea celor trei culori de bază (Red (Roşu), Green (Verde) 

şi Blue (Albastru)), cod numit RGB. Fiecare culoare va avea un cod 

RGB cuprins între valorile #000000 (corespunzător pentru culoarea 

negru) şi #FFFFFF (corespunzător pentru culoarea alb). 

 

Culorile de bază acceptate sunt prezentate în tabelul următor: 

 

Culori de bază şi codurile corespunzătoare 

 Black = "#000000"   Green = "#008000" 

 Silver = "#C0C0C0"   Lime = "#00FF00" 

 Gray = "#808080"   Olive = "#808000" 

 White = "#FFFFFF"   Yellow = "#FFFF00" 

 Maroon = "#800000"   Navy = "#000080" 

 Red = "#FF0000"   Blue = "#0000FF" 

 Purple = "#800080"   Teal = "#008080" 

 Fuchsia = "#FF00FF"   Aqua = "#00FFFF" 

 

 

Obs. Majoritatea browserelor web ştiu să afişeze şi culori de tipul: 

“pink”, “bleu” etc. 
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 Tema 2. 

 

 Să se editeze sursa fişierului creat anterior în scopul 

modificării culorii de fundal. Se vor verifica cel puţin trei culori din 

tabelul dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HTML – Suport de curs                                                                                                      

Prof. Marius Măciucă 

 - 6 - 

 

Lecţia 2 – Tag-uri pentru formatarea textului 

 

 Vom prezenta în această lecţie tag-uri folosite pentru setarea 

caracteristicilor textului, cum ar fi: dimensiunea, culoarea, aşezarea 

în pagină etc. 

 Tag-ul “font” are următoarea formă: 

 

<font size=“dimensiune” color=“culoare”>Textul pentru care 

aplic fontul</font> 

 

unde dimensiune este o valoare între 0 şi 7, reprezentând 

dimensiunea caracterelor, iar culoare reprezintă culoarea caracterelor 

şi are una din valorile prezentate în tabelul conţinând culorile de 

bază acceptate. 

 

Obs. Evident, culoarea textului trebuie să fie diferită de 

culoarea de fundal, altfel acesta nu va fi vizibil. 

 

Următoarele tag-uri setează alte caracteristici ale textului, 

precum: scris îngroşat, subliniat, înclinat, secţionat: 

 

  <b>Acesta este un text îngroşat</b> 

  <i>Acesta este un text înclinat</i> 

  <u>Acesta este un text subliniat</u> 

  <s>Acesta este un text secţionat</s> 

 

Obs. 1) Asupra textului se pot aplica simultan mai multe astfel 

de tag-uri, de pildă putem scrie un text şi înclinat, şi îngroşat: 

 

 <b><i>Acesta este un text înclinat şi îngroşat</i></b> 

 

 2) Tag-ul “u” este pur didactic, în practică este bine să 

evităm folosirea acestui tag deoarece, în fişierele html cuvintele 

subliniate reprezintă legături (le vom studia într-o lecţie viitoare). 

 

Adăugarea indicilor şi a puterilor, necesare în scrierea 

anumitor expresii tehnice se face folosind tag-urile <sub>, respectiv 

<sup>: 

 

  <sup>Aici este o putere</sup> 

  <sub>Aici este un indice</sub> 
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Ex. Codul html corespunzător pentru scrierea expresiei: 

x2+y3=a1+b2 este: 

 

x<sup>2</sup>+y<sup>3</sup>=a<sub>1</sub>+b<sub>2</

sub> 

 

Tag-uri referitoare la aliniament: 

 

 <center>Acesta este un text aliniat la centru</center> 

 <pre>Acesta este un text predefinit</pre> 

 

Obs. Textul predefinit va apărea păstrând caracteristicile din 

fişierul sursă. Se “scapă” astfel de folosirea (greoaie) a structurilor 

de tipul &nbsp (pentru spaţiu) şi a tag-ului “br” (pentru rând nou). 

 

Temă.  

 

Să se realizeze un fişier html folosind tag-urile prezentate în 

această lecţie. Pentru anumite porţiuni de text se vor aplica tag-uri 

multiple (ca în obs. 1). 

Obs. Încercaţi şi tag-ul : <marquee> 
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Lecţia 3 – Liste 

 

A. Liste de defniţie 

 

O listă de definiţie este o listă  de termeni şi definiţiile 

corespunzătoare. Browserele formatează listele de definiţii prin 

indentare la stânga, cu definiţia aliniată după termenul 

corespunzător. Conţinutul elementului listă de definiţii “dl” este o 

secvenţă de elemente termeni definiţii “dt” şi  definiţii “dd”, de 

obicei grupate în perechi. Structura tag-ului este următoarea: 

 

<dl> 

<dt>primul termen 

<dd>definiţia primului termen 

<dt>al doilea termen 

<dd>definiţia celui de-al doilea termen 

. 

. 

. 

<dt>ultimul termen 

<dd>definiţia ultimului termen 

</dl> 

 

B. Liste de tip meniu 

 

Elementul “menu” realizează o listă de tip meniu, în care 

elementele listei sunt afişate fiecare pe câte un rând. Marcarea unui 

element nou se face cu ajutorul elementului “li” – list index. Tagul 

corespunzător are următoarea structură: 

 

<menu type=“tip_marcator”> 

<li>Primul element</li> 

<li>Al doilea element</li> 

. 

. 

. 

<li>ultimul element</li> 

</menu> 

 

Tipul marcatorului de rând se poate schimba prin intermediul 

atributului “type”. Se pot folosi astfel următoarele tipuri:  
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square (pătrat), disc (bulină), circle (cerc). Implicit, tipul 

marcatorului de rând este considerat disc. Tipul unui marcator de 

rând poate fi inclus şi în interiorul elementului “li”. Se pot obţine 

astfel liste care conţin mai multe tipuri de marcatori. Spre 

exemplificare, vom crea o listă cu 3 elemente, fiecare element având 

alt tip de marcator de rând: 

 

<menu> 

<li type=square>Primul element, marcat prin 

pătrat</li> 

<li type=disc>Al doilea element, marcat prin 

bulină</li> 

<li type=circle>Al treilea element, marcat prin 

cerc</li> 

</menu> 

 

C. Liste neordonate 

 

O listă neordonată este recepţionată de browser ca o listă 

conţinând elemente marcate prin disc (bullet), şi este descrisă cu 

ajutorului tagului “ul”: 

 

<ul> 

<li>Primul element</li> 

<li>Al doilea element</li> 

. 

. 

. 

<li>Ultimul element</li> 

</ul> 

Obs. Şi acest tag acceptă modificarea tipului marcatorului, în 

mod asemănător ca în cazul listelor de tip meniu. 

 

D. Liste ordonate 

 

O listă ordonată permite afişarea unor articole sortate în 

secvenţă sau în ordinea importanţei. Descrierea tagului 

corespunzător este următoarea: 

 

<ol type=“tip” start=“element start”> 

<li>Primul element</li> 
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<li>Al doilea element</li> 

. 

. 

. 

<li>Ultimul element</li> 

</ol> 

 

Atributul type permite, ca şi in cazurile anterioare, stabilirea 

tipului marcatorului. În cazul listelor ordonate se admite ca tip una 

din valorile: 1,i,I,a,A sau una din valorile de la listele neordonate, 

dar în această ultimă situaţie, lista ar deveni o listă neordonată. 

Atributul start specifică elementul de început al listei. Implicit, 

browserul consideră type=1 şi start=1. 

 

 

Ex. Creăm o listă ordonată, având termenii numerotaţi 

folosind cifre romane, lista începând cu elementul al III-lea: 

 

<ol type=“i” start=“3”> 

<li>Primul element</li> 

<li>Al doilea element</li> 

<li>Ultimul element</li> 

</ol> 

 

Temă.  

 

Să se realizeze o pagină web cu diferite tipuri de liste. Se va 

ţine cont de folosirea corespunzătoare a atributelor tagurilor 

respective. 
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Lecţia 4 – Tabele 

 

Inserarea unui tabel într-o pagină web se realizează cu 

ajutorului tag-ului “table”. Acest tag are următoarea structură: 

 

  <table border=“valoare” bgcolor=“culoare”> 

  <tr> 

  <td>element</td> 

  <td>element</td> 

  . 

  . 

  . 

  </tr> 

  . 

  . 

  . 

  <tr> 

  <td>element</td> 

  <td>element</td> 

  . 

  . 

  . 

  </tr> 

  </table> 

unde “table” marchează începutul tabelului, “tr” începutul 

unei linii, iar “td” marchează un element din tabel; atributul 

“border” este folosit pentru marcarea marginii tabelului (dacă 

se omite acest atribut, tabelul nu va fi vizibil); atributul 

“bgcolor” defineşte culoarea de fundal a tabelului – acest 

atribut poate fi folosit şi în cadrul elementelor “tr” şi “td”, în 

acest caz specificând culoarea unei linii, respectiv a unei 

celule din tabel. 

 

 Ex. Vom realiza un tabel cu 2 linii, 2 coloane, culoarea 

de fundal a tabelului va fi verde, iar ultima celulă din tabel va 

fi galbenă: 

 

    

 

 

 
C 

B 

D 

A 
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Secvenţa corespunzătoare este următoarea: 

 

  <table border=“2” bgcolor=“green”> 

  <tr> 

  <td>A</td> 

  <td>B</td> 

  </tr> 

  <tr> 

  <td>C</td> 

  <td bgcolor=“yellow”>D</td> 

  </tr> 

  </table> 

 

Tema 1. Să se realizeze tabelul prezentat în exemplul 

anterior. 

Tema 2. Să se realizeze un tabel cu orarul săptămânal. 
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Lecţia 5 – Inserarea imaginilor 

 

Inserarea unei imagini într-o pagină web se realizează 

folosind următoarea secvenţă: 

 

<img src=”nume_imagine.extensie”  height=“val%” width=“val%” 

align=“aliniament”> 

 

 În secvenţa anterioară am considerat că imaginea se află în 

directorul curent. În cazul în care dorim să inserăm o imagine care se 

află în alt director, se va folosi calea completă către imaginea 

respectivă.  

Opţiunile “height” şi “width” sunt folosite pentru a defini 

înălţimea şi respectiv lăţimea imaginii; se vor folosi valori în 

procente, de ex. 80%.  

Opţiunea “align” este folosită pentru a defini modul de 

aliniere al imaginii. Pentru aliniament se pot folosi următoarele 

opţiuni: top, middle, bottom, left, right. 

 

 De asemenea, HTML permite inserarea unei imaginii ca 

fundal. Pentru a realiza acest lucru se adaugă în interiorul tag-ului 

body opţiunea background. Tag-ul body devine astfel: 

 

  <body background=“nume_imagine.extensie”> 

 

 Şi aici am considerat că imaginea se află în directorul curent; 

în alt caz se va folosi calea completă către imaginea pe care dorim să 

o folosim drept fundal. 

 

Tema 1. Să se insereze într-o pagină web o imagine găsită în 

calculator (se va copia mai întâi imaginea în directorul curent). 

Tema 2. Să se realizeze o imagine folosind un editor grafic; 

să se salveze imaginea şi să se insereze într-un fişier html. 

Tema 3. Să se seteze o imagine ca fundal pentru o pagină 

web. 
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Lecţia 6 – Legături 

 

În această lecţie vom învăţa să realizăm legături (porţiuni de 

text, eventual imagini care deschid o anumită pagină atunci când 

acţionăm click pe ele). Inserarea unei legături de tip text se 

realizează folosind tag-ul “a” – anchor (ancoră). Structura tag-ului 

este următoarea: 

 <a href=“pagina_mea.html”> Deschide pagina </a> 

 

Presupunând că am inserat acest cod într-o sursă html, efectul 

efectuării unui click pe textul “Deschide pagina” va fi deschiderea 

paginii “pagina_mea.html”, aceasta trebuind să existe şi să fie 

salvată în acelaşi directorul cu pagina de bază. Dacă pagina pe care 

dorim să o deschidem folosind o legătură nu se află în directorul 

curent, vom folosi calea completă către pagina respectivă. 

 

Obs. Legăturile de tip text apar în pagină ca text subliniat, 

spre a se deosebi de porţiunile celelalte de text. Din acest motiv nu 

este indicat a se folosi în paginile html tag-ul “u”, deoarece acesta 

face ca o porţiune de text să apară subliniată, deşi nu este neapărat o 

legătură, fapt ce ar putea induce în eroare utilizatorul. 

 

Legăturile realizate prin intermediul unei imagini 

 

Într-o pagină web puteam include imagini care la rândul lor 

pot fi legături către alte pagini web. Tag-ul corespunzător este 

asemănător cu cel de la legăturile de tip text, cu excepţia faptului că 

în loc de text vom scrie tag-ul corespunzător inserării unei imagini: 

 

  <a href=“pagina_mea.html”> 

<img src=”nume_imagine.extensie”  height=“val%” width=“val%” 

align=“aliniament”> 

</a> 

 

 Tema 1. Să se realizeze 2 fişiere html având culori de fundal 

diferite; în prima pagină să se insereze o legătură către cea de-a doua 

pagină, iar in pagina a doua să se insereze o legătură către prima 

pagină. 

 Tema 2. Să se realizeze o pagină html conţinând descrierea 

unui anotimp şi o pagină conţinând o imagine reprezentativă pentru 

anotimpul respectiv. Se vor insera legături între cele două pagini. 
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Lecţia 7 – Elemente de tip “INPUT” 

 

Vom studia în această lecţie diferite elemente ce permit 

introducerea datelor de către utilizator în vederea realizării unui 

formular. Din această categorie fac parte: căsuţa de text simplă, 

căsuţa de text compusă, butoanele radio, căsuţele de validare ş.a. 

 

Căsuţa de text simplă. Căsuţa de text simplă permite 

introducerea textului pe un singur rând. Tag-ul corespunzător 

inserării unei căsuţe de text simplă este următorul: 

 

<input type=“text” size=“30” value=“test”> 

 

 unde atributul “size” defineşte lungimea căsuţei de text 

(dimensiunea în care va fi afişată în pagină, textul introdus poate 

depăşi această dimensiune) iar atributul “value” specifică textul pe 

care-l va conţine căsuţa de text iniţial. Ambele atribute pot fi omise: 

în cazul în care atributul size lipseşte, căsuţa va avea o dimensiune 

prestabilită, iar omiterea atributului value va avea ca efect apariţia 

unei casuţe care nu conţine text. 

 

Căsuţa de text compusă. Căsuţa de text compusă permite 

introducerea textului pe mai multe rânduri. Tag-ul corespunzător 

inserării unei căsuţe de text compusă este următorul: 

 

<textarea name=“nume” rows=“nr_randuri” cols=“nr_coloane”> 

  text 

  </textarea> 

 

Atributul name este folosit pentru identificarea căsuţei de text 

în momentul trimiterii formularului către server iar în loc de text se 

va scrie textul pe care dorim să-l conţină căsuţa iniţial; acesta poate 

fi omis, caz în care iniţial căsuţa va fi goală. 

 

Lista derulantă. Lista derulantă permite selectarea unui 

element dintr-o listă. Tag-ul corespunzător realizării unei astfel de 

liste este următorul: 

 

 <select name=“nume” size=“nr_opţiuni_afişate”> 

  <option value=a>primul element</option> 

  <option value=b>al doilea element</option> 
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  ………………………. 

  <option value=n>ultimul element</option> 

 </select> 

 

Atributul name are acelaşi rol ca şi în cazul casuţei de text 

compuse; iar size permite specificarea numărului de opţiuni ce vor fi 

afişate – omiterea acestui atribut va avea ca efect afişarea unei 

singure opţiuni la momentul încărcării paginii. 

 

Butoane radio. Butoanele radio permit selectarea unei singure 

opţiuni dintr-un set de opţiuni prin indicarea butonului 

corespunzător opţiunii dorite. Tagul corespunzător realizării unui set 

de astfel de butoane este următorul: 

 

  <input type=“radio” name=“nume” value=“prima 

opţiune” /> 

  <input type=“radio” name=“nume” value=“a doua 

opţiune” /> 

  ………………………………. 

  <input type=“radio” name=“nume” value=“ultima 

opţiune” /> 

 

 ATENŢIE ! Se va folosi acelaşi nume pentru toate 

butoanele dintr-un set pentru a se permite selectarea unei singure 

opţiuni. 

 Putem face ca iniţial unul dintre butoane să fie selectat; 

acest lucru se face prin adăugarea atributului checked butonului 

dorit astfel: 

 

  <input type=“radio” name=“nume” value=“opţiune” 

checked /> 

 

 Casuţe de validare. Căsuţele de validare au rol asemănător 

cu butoanele radio, cu deosebirea că în cazul căsuţelor de validare 

putem selecta mai multe opţiuni prin bifarea căsuţelor 

corespunzătoare. Tag-ul este următorul: 

 

  <input type=“checkbox” name=“nume”>opţiunea_1 

  <input type=“checkbox” name=“nume”>opţiunea_2 

  …………………………………… 

  <input type=“checkbox” name=“nume”>opţiunea_n 
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 ATENŢIE ! În cazul căsuţelor de validare se vor folosi 

nume distincte, pentru fiecare căsuţă în parte. Dacă se va folosi 

acelaşi nume pentru mai multe căsuţe de validare este necesar să 

adăugăm atributul value (care nu va avea aceeaşi valoare pentru 

toate căsuţele), serverul reuşind astfel să facă distincţia între căsuţele 

de validare. 

 

 Ataşarea unui fişier. Uneori se doreşte ataşarea unui fişier 

formularului (de pildă o fotografie). Acest lucru se poate realiza 

folosind tag-ul următor: 

 

 <input type=“file” name=“photo” size=“20” 

accept=“image/*”> 

 

 Acest tag va avea ca efect apariţia unei căsuţe de text simplă 

în care se poate introduce numele fişierului ce urmează a fi ataşat şi 

un buton de tip browse care poate fi folosit pentru căutarea fişierului 

în calculator.  

 

 Atributul file specifică faptul că se doreşte inserarea unui 

fişier, atributul name este folosit de către server pentru identificarea 

fişierului, atributul size specifică lungimea căsuţei de text în care 

urmează a fi scris numele fişierului de ataşat iar atributul accept 

restricţionează tipul de fişier (în cazul tag-ului de mai sus am permis 

doar inserarea unei imagini). Omiterea atributului size va face ca 

dimensiunea căsuţei de text să fie cea prestabilită iar omiterea 

atributului accept va face posibilă trimiterea oricărui tip de fişier 

dacă nu există alte restricţii impuse de către server. 

 

 Butoane pentru trimiterea/ştergerea formularului. Vom 

descrie codul corespunzător realizării a două butoane: unul pentru 

transmiterea formularului către server (care urmează să prelucreze 

datele primite) şi altul pentru resetarea formularului. Codul 

corespunzător realizării unui buton pentru trimiterea formularului 

este următorul: 

 

  <input type=“submit” value=“Trimite”> , unde 

atributul type (submit) reprezintă tipul butonului iar atributul value 

(Trimite) specifică textul care va apărea scris pe buton. 

 Codul corespunzător realizării unui buton pentru resetarea 

formularului este următorul: 
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  <input type=“reset” value=“Sterge”> , unde 

atributul type (reset) reprezintă tipul butonului iar atributul value 

(Sterge) specifică textul care va apărea scris pe buton. 

 Tag-urile corespunzătoare vor fi scrise la finalul 

formularului; astfel, la apăsarea butonului “Trimite” formularul va fi 

transmis către server unde va fi prelucrat de către un program 

specific, iar la apăsarea butonului “Sterge” datele din formular vor fi 

şterse în vederea unei noi completări. 

 

 Formularul. În sursa html va trebui să specificăm faptul că 

am realizat un formular. Astfel, toate elementele formularului vor fi 

inserate în interiorul tagului corespunzător formularului (form): 

 

  <form method=“metoda”  action=“actiune”> 

  conţinutul formularului 

  </form> 

 Atributul method este folosit pentru a specifica metoda prin 

care se trimit informaţiile din formular către server; metoda poate fi 

get sau post. Dacă se omite acest atribut se consideră implicit 

method=get. Atributul action specifică o adresă de mail unde va fi 

trimis formularul folosind metoda post sau specifică o adresă unde 

se află o aplicaţie care are rolul de a interpreta datele conţinute de 

către formular. În scop didactic se pot omite ambele valori, 

presupunând că nu trimitem formularul într-o adresă de mail şi nici 

nu avem un program care să-l interpreteze.  

 

 

 Tag-ul poate arăta astfel: 

 

  <form method=“”  action=“”> 

  conţinutul formularului 

  </form> 

 

 Temă. Să se realizeze un formular. Se pot face formulare de 

forma: 

  Formular de înscriere la o unitate şcolară: 

- Căsuţe simple: nume, prenume, adresa etc; 

- Căsuţă compusă: motivul alegerii aceste unităţi 

şcolare; 

- Butoane radio: forma de învăţământ (zi, seral, 

f.f.); 
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- Căsuţe de validare: cursuri facultative; 

- Liste derulante: cursuri opţionale, profil, 

specializare; 

- Alte elemente; 

- Butoane: Trimite, Şterge. 

 

  Formular de comandă (maşini): 

- Căsuţe simple: nume, prenume, adresa etc.; 

- Liste derulante: marcă, model; 

- Butoane radio: tipul plăţii (card, cec etc.); 

- Căsuţe de validare: opţiuni (casetofon, închidere 

centralizată, alarmă, geamuri electrice, airbag, 

scaune piele etc.); 

- Căsuţă compusă: comentarii; 

- Alte elemente; 

- Butoane: Trimite, Şterge. 

 

  Formular de comandă (pizza): 

- Căsuţe simple: nume, prenume, adresa etc.; 

- Liste derulante: categorie, tip; 

- Butoane radio: tipul plăţii (card, cec etc.); 

- Căsuţe de validare: opţiuni (ingrediente etc.); 

- Căsuţă compusă: comentarii; 

- Alte elemente; 

- Butoane: Trimite, Şterge. 
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PROIECTE 

 

1. Să se realizeze o pagină web conţinând CV-ul personal. 

Fotografia va fi inserată în alt fişier html, iar între cele 

două fişiere se vor realiza legături. 

2. Să se realizeze o pagină web pe o anumită temă. În alte 

fişiere se vor insera imagini; în pagina principală se vor 

insera legături către paginile care conţin imagini, iar în 

acestea se vor insera legături către pagina principală. 

3. Realizaţi un proiect referitor la opera literară a unui 

scriitor. 

4. Relizaţi un proiect referitor la o anumită zonă geografică. 

5. Realizaţi un proiect pe o temă de genul: muzică, sport, 

anotimpul preferat etc. Se vor insera şi imagini realizate 

cu ajutorul unui editor grafic. 

 

 

 

 

Proiect HTML 

-Probă practică pagini WEB- 

 

Realizați un proiect, folosind limbajul HTML, ţinând cont de 

următoarele cerinţe: 

 Realizați pagina unei firme (alegeți un anumit domeniu 

de activitate). Pagina va cuprinde informații despre 

firma respectivă, imagini etc. 

 Realizați o pagină web care să conțină un formular care 

să aibă legătură cu cele prezentate în pagina anterioară 

(formular de comandă, feed-back, formular de contact 

etc) 

 Realizați legături între cele pagini (să se poată ajunge 

din pagina principală la formular și invers) 

 

Obs. Se va ține cont de aspectul general al paginilor realizate și 

de corectitudinea codului scris. 

 


