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Modulul 6. Subcapitolul 6.1 

Stâlpi de programare web 

Timp: 06h00m 

Ce este HTML?  

HTML (HyperText Markup Language) este limba utilizată pentru a crea documente 

de pagină web. HTML nu este un limbaj de programare; este un limbaj de marcare, 

ceea ce înseamnă că este un system pentru identificarea și descrierea diferitelor 

componente ale unui document, cum ar fi titluri, paragrafe și liste. Marcajul indică 

structura subiacentă a documentului (vă puteți gândi la acesta ca la o schiță 

detaliată, care poate fi citită de o mașină). Marcatorii codați HTML sunt numiți 

etichete, care sunt incorporate direct într-un document text simplu, unde pot fi 

interpretate de software-ul computerului. Sunt denumite etichete, deoarece indică 

natura unei porțiuni de conținut și oferă informații vitale despre acesta. Etichetele 

în sine nu sunt afișate și sunt distincte de conținutul real pe care îl acoperă. Codul 

HTML a fost atent conceput pentru a fi simplu și flexibil. Este un standard gratuit, 

deschis, care nu este deținut sau controlat de nicio companie sau persoană fizică. 

Cu toate acestea, trebuie să respectați anumite reguli atunci când creați documente 

în HTML — există anumite moduri în care acestea ar trebui să fie asamblate pentru 

a vă asigura că vor funcționa corect. Regulile sunt menținute de World Wide Web 

Consortium (W3C), o organizație non-profit care definește multe dintre 

standardele tehnice deschise pe care este construit web-ul, denumite în mod 

colectiv standarde web. Regulile sunt menținute de World Wide Web Consortium 

(W3C), o organizație non-profit care definește multe dintre standardele tehnice 

deschise pe care este construit web-ul, denumite în mod colectiv standarde web. 

Standardizarea limbajelor web permite tuturor - autorilor, precum și persoanelor 

care realizează software-ul care interpretează aceste limbi - să adere la același set 

de reguli convenite, cum ar fi regulile gramaticale și de punctuație care vă ajută să 

înțelegeți această propoziție.  

HTML a apărut pentru prima dată la începutul anilor 1990 - bazat pe limbajul pre-

existent Standard Generalized Markup Language (SGML) - și a fost creat special 



pentru marcarea documentelor pentru utilizare pe nou-născutul World Wide Web. 

De la înființare, HTML a trecut prin multe modificări și îmbunătățiri. Au fost 

adăugate noi funcții, în timp ce alte caracteristici au devenit depășite și eliminate 

din specificații. Actul formal de a retrage o caracteristică din specificațiile standard 

este cunoscut sub denumirea de depreciere; caracteristicile depreciate ar trebui să 

fie eliminate treptat și evitate în documentele noi. Există câteva versiuni de HTML 

utilizate astăzi: HTML5 este cea mai nouă și mai robustă. HTML5 este o iterație a 

HTML4.01 cu câteva caracteristici noi, câteva caracteristici învechite sau eliminate 

și unele comportamente modificate ale caracteristicilor existente. Scopul său este 

de a standardiza numeroasele hack-uri și modele de proiectare comune pe care 

dezvoltatorii le-au folosit de-a lungul anilor și de a le extinde pentru a satisface 

cerințele web-ului modern. 

Internet versus Web 

Internetul este o rețea de computer conectate. Nicio companie nu deține 

internetul; este un efort de cooperare guvernat de un sistem de standard și reguli. 

Scopul inter-conectării computerelor, desigur, este de a împărtășii informații. 

Există mai multe moduri în care informațiile pot fi transmise între computer, 

inclusive e-mail, transfer de fișiere și multe alte moduri specializate pe care este 

construit internetul. Aceste metode standardizate pentru transferul de date sau 

documente pe o rețea sunt cunoscute sub numele de protocoale.  

Web-ul (numit initial World Wide Web, deci “www” în adresele site-ului) este doar 

unul dintre modurile în care informațiile pot fi partajate pe internet. Este unic prin 

faptul că permite ca documentele să fie legate între ele folosid legături hipertext 

/hypertext links — formând astfel un “web” imens de informații conectate. Webul 

folosește un protocol numit HTTP (HyperText Transfer Protocol).  

Acronimul ar trebui să pară familiar, deoarece sunt primele patru litere din 

aproape toate adresele site-ului web.  

Adrese de pagini Web (URLs) 
Fiecare pagină și resursă de pe web are propria adresă specială numită URL, care 

înseamnă Uniform Resource Locator. Este aproape imposibil să treci printr-o zi 



fără să vezi o adresă URL (pronunțată „U-R-L”, nu „erl”) lipită pe partea laterală a 

unui autobuz, tipărită pe o carte de vizită sau difuzată într-o reclamă de 

televiziune. Adresele web sunt complet integrate în limba populară modernă. 

Unele adrese URL sunt scurte și simpatice. Altele ar putea arăta ca niște șiruri 

nebunești de caractere, separate prin puncte (paranteze) și bare oblice, dar fiecare 

parte are un scop specific. Să alegem unul. 

Un URL complet este, în general, format din trei componente: protocolul, numele 

site-ului și calea absolută către document sau resursă, așa cum se arată mai jos: 

(1) Primul lucru pe care îl face un URL este să definească protocolul care va fi

utilizat pentru acea tranzacție. Literele HTTP anunță serverul să folosească

Hypertext Transfer Protocol, sau să intre în “modul web.”

(2) Următoarea porțiune a adresei URL identifică site-ul web prin numele său

de domeniu. În acest exemplu, numele domeniului este example.com.

Partea de început, “www.”, este numele de gazdă particular pe acel

domeniu. Numele de gazdă “www” a devenit o convenție, dar nu este o

regulă. De fapt, uneori numele gazdei poate fi omis. Pot exista mai multe

site-uri web pe un domeniu (uneori numit subdomenii). De exemplu. Ar

putea exista și development.example.com, clients.example.com și așa mai

departe.

(3) Aceasta este calea absolută prin directoare de pe server către documentul

HTML solicitat, first.html. Cuvintele separate prin bare sunt numele

directorului, începând cu directorul rădăcină al gazdei (așa cum este

indicat de inițialul /).



Suport pentru Browser 

Până la acest moment, ar fi trebuit să înțelegeți că un web multi-device este extrem 

de vast și variat, că gama de browsere care rulează pe aceste dispozitive este 

imensă și că, până și în aceste browsere există o varietate de versiuni și 

implementări. În acest caz, este posibil ca unele dintre caracteristicile acestei 

unități să nu fie implementate sau să fie implementate ușor diferit. În concordanță 

cu acest lucru, Testul HTML5 este un site care vă spune câte funcții din 

specificațiile HTML5 acceptă browserul dvs., dar, de asemenea, păstrează foarte 

util înregistrările nivelurilor de implementare pe mai multe browsere și 

dispositive diferite.  

Document Object Model (DOM) 

DOM (Document Object Model) se referă la lista standardizată a elementelor 

paginii web, care pot fi accesate și manipulate prin programare. DOM face referire 

la document, ca o structură de copac unde, în fiecare nod, este un obiect care 

reprezintă o parte a documentului.  

Alegerea unui editor HTML  

Utilizatorii Windows pot folosi Notepad, care poate fi găsit în Start>All 

Programs>Accessories>Notepad.  

NotePad++ este o alternativă adecvată cu opțiuni și caracteristici mai avansate 

decât Notepad. 

Elemente HTML 



Elementele sunt identificate prin etichete în sursa textului. O etichetă constă din 

numele elementului (de regulă, o abreviere a unui nume descriptive mai lung), 

între paranteze unghiulare (< >). Browserul știe că orice text între paranteze este 

ascuns și nu afișat în fereastra browserului. 

Numele elementului apare în eticheta de deschidere (numită și etichetă/tag de 

început) și din nou, în eticheta de închidere (sau de sfârșit) precedată de o 

bară/slash (/). Eticheta de închidere funcționează ca un commutator “off” pentru 

element. Aveți grijă să nu utilizați caracterul similar backslash în etichetele finale.   

Etichetele adăugate în jurul conținutului sunt denumite marcaje. Este important să 

rețineți că un element constă atât din conținut, cât și din marcajul său (etichetele 

de început și de sfârșit). Cu toate acestea, nu toate elementele au conținut. Unele 

sunt goale prin definiție, cum ar fi elementul img folosit pentru a adăuga o imagine 

în pagină. În HTML, scrierea cu majuscule a numelor elementelor nu este 

importantă. Așadar, <img>, <Img> și <IMG> sunt același lucru din punct de vedere 

al browserului. 

Structura de bază a documentului 

(1) Această linie nu este deloc un element; este o declarație de tip document

(numită și declarație DOCTYPE) care identifică acest document ca HTML. 



(2) Întregul document este conținut într-un element html. Elementul html este

numit element rădăcină, deorece conține toate elementele dintr-un document și 

este posibil să nu fie conținut în niciun alt element.  

(3) În cadrul elementului html, un document este împărțit în principal/head și

corp/body. Elemental principal conține informații descriptive despre documentul 

însuși, cum ar fi titlul acestuia, foaia (foile) de stil pe care o (le) folosește, script și 

alte tipuri de informații “meta”. 

(4) Elementele meta din elemental principal, oferă informații despre documentul

în sine. Un element meta poate fi utilizat pentru a furniza tot felul de informații, 

însă în acest caz, specifică codificarea caracterelor (colecția standardizată de litere, 

cifre și simboluri) folosită în document.  

(5) Tot în elementul principal se află titlul obligatoriu. Conform specificațiilor

HTML, fiecare document trebuie să conțină un titlu descriptiv. 

(6) În cele din urmă, elemntul corp/ body conține tot cee ace vrem să afișăm în

fereastra browserului. 

Sunteți gata să adăugați o structură la pagina principală Black Goose Bistro? 

Deschideți documentul index.html și treceți la exercițiul de mai jos:  

1. Deschideți documentul nou creat,  index.html, dacă nu este deja deschis.

2. Începeți prin adăugarea declarației HTML5 DOCTYPE:

<!DOCTYPE html> 

3. Puneți întregul document într-un element rădăcină HTML adăugând o etichetă

de început <html> și o etichetă de final <html> la sfârșitul textului. 

4. Apoi, a creat capul documentului care conține titlul paginii. Introduceți

etichetele/tagurile <head> și </head> înaintea conținutului. În cadrul elementului 

principal/head, adăugați informații despre codarea caracterelor <meta 

charset="utf-8">, și titlul  "Black Goose Bistro", înconjurat de deschiderea și 

închiderea etichetelor <title>. 



5. În cele din urmă, definiți corpul/body docuemntului prin împachetarea

conținutului în etichete/ taguri precum <body> și </body>. Când ați terminat. 

Documentul sursă ar trebui să arate astfel (Marcajul este afișat în culori pentru a-l 

evidenția):  

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset ="utf-8"> 

<title>Black Goose Bistro</title> 

</head> 

<body> 

Black Goose Bistro 

The Restaurant 

Black Goose Bistro oferă, de regulă, mesele de prânz și cină într-o atmosferă linistită. 

Meniul se schimbă în mod regulat, pentru a evidenția cele mai proaspete ingrediente.  

Servicii de Catering 

Tu te distrezi... noi vom găti. Cateringul Black Goose poate gestiona evenimente, de la 

gustări pentru clubul bridge până la strângeri de fonduri corporative elegante.  

Locație și oră  

Seekonk, Massachusetts; 

De luni până joi , între orele 11am și 9pm, și în zilele de vineri și sâmbătă, între orele 11:00 

și până la miezul nopții.  

</body> 

</html> 

6. Salvați documentul și deschideți

fișierul în browser sau apăsați 

"refresh" sau “reload" dacă acesta 

este deja deschis.  



Marcaj semantic 

Scopul HTML este de a adăuga sens și structură conținutului. Nu este destinat să 

ofere instrucțiuni despre cum ar trebui să arate conținutul (prezentarea acestuia). 

Sarcina dvs. atunci când marcați un conținut este să alegeți elementul HTML, care 

oferă cea mai semnificativă descriere a conținutului la îndemână. În biz, numim 

acest marcaj semantic. De exemplu, cel mai important titlu de la începutul 

docuemntului ar trebui marcat ca h1, deoarece este cel mai important titlu de pe 

pagină. Nu vă faceți griji cu privire la aspectul din browser… puteți schimba cu 

ușurință acest lucru cu o foaie de stil. Important este să alegeți elemente pe baza a 

cee ace are cel mai mult sens pentru conținut.  

Pe lângă adăugarea de semnificație conținutului, marcajul oferă structura 

documentului. Modul în care elementele se succed sau se cuibăresc unul în celălalt 

creează relații între elemente (conceptul DOM). 

Haideți să ne întoarcem la exerciții: 

1. Deschideți în editprul text, documentul index.html, dacă acesta nu este deja

deschis .

2. Prima linie a textului, “Black Goose Bistro,” este titlul principal al paginii,

așadar va fi marcat ca element Heading Level 1 (h1). Așezați tagul/ eticheta

de deschidere <h1>, la începutul liniei și tagul/ eticheta de închidere </h1>,

după cum este prezentat mai jos:

<h1>Black Goose Bistro</h1>

3. Pagina noastră are trei supoziții. Acestea trebuie marcate ca elemente

Heading Level 2 (h2) într-o manieră similară cu “The Restaurant”,

“Catering” și “Location and Hours”.

<h2>The Restaurant</h2>

4. Fiecare element h2 este urmat de un scurt paragrapf de text, deci sp le

marcăm ca elemente de paragraf (p) într-un mod similar. Aici este primul

element, faceti voi restul.

<p> Black Goose Bistro oferă masa de prânz și cină, într-o atmosferă liniștită.

Meniul se schimbă regulat pentru a evidenția cele mai proaspete ingredient. </p> 



5. În cele din urmă, în secțiunea Catering, vreau să subliniez faptul că

vizitatorii ar trebui să lase gătitul în seama noastră. Pentru a accentua

textul, marcați-l într-un element de accent (em), ața cum se arată aici.

<p>Tut e distrezi... <em>ne ocupăm noi de gătit </em>. Black Goose Catering

poate gestiona evenimente, de la gustări pentru clubul bridge până la 

strângeri de fonduri corporative elegante. .</p> 

6. Acum că am marcat 

documentul, hai să îl salvăm 

ața cum am făcut și înainte, 

iar apoi să îl deschidem (sau 

să împrospătăm/refresh) 

pagina în browser. 

Elemente de Block și în linie 

Deși poate părea să afirme cee ace este evident, merită să subliniem că elementele 

de antet și paragraf încep pe linii noi și nu rulează împreună, așa cum au făcut 

înainte. Acest lucru se datorează faptului că, în mod implicit, titlurile și paragrafele 

se afișează ca elemente de bloc. Browserele tratează elementele blocului ca și cum 

ar fi mici cutii dreptunghiulare, stivuite în pagină. Fiecare element de bloc începe 

pe o nouă linie, iar un spațiu este, de asemenea, adăugat de obicei deasupra și 

dedesuptul întregului element în mod implicit. În schimb, priviți textul pe care l-am 

marcat ca fiind subliniat (em). Nu începe o linie nouă, ci, mai degrabă rămâne în 

fluxul paragrafului. Asta pentru că elementul em este un element în linie. 

Elementele în linie, nu încep linii noi; ele merg doar cu fluxul.  

Elementele Goale/Empty 

Până în present, aproape toate elementele pe care le-am folosit în pagina 

principală Black Goose Bistro, au un conținut de text înconjurat de etichete/taguri 

de început și de sfârșit. Aceste elemente nu au conținut text, deoarece sunt utilizate 

pentru o oferi o directive simplă. Se spune că aceste elemente sunt goale. Alte 



elemente goale includ întreruperea de linie (br), întreruperile tematice (hr), și 

elementele care furnizează informații despre un document, dar nu afectează 

conținutul afișat al acestuia, cum ar fi elementul meta.  

Sintaxa unui atribut este după cum urmează: attributename="value" 

Atributele merg după numele elementului, separate printr-un spațiu. În elementele 

care nu sunt goale, atributele intră numai în eticheta de deschidere:  

<element attributename="value"> 

<element attributename="value">Content</element> 

De asemenea, puteți pune mai multe atribute într-un element în orice ordine. Pur 

și simplu, păstrați-le separate cu spații.  

<element attribute1="value" attribute2="value"> 

Hai să ne întoarcem la exerciții:  

1. Deschideți documentul index.html în editorul de text, dacă nu este deja

deschis.

2. Introduceți imaginea în primul tiltu de nivel după cum urmează:

<h1><img src="blackgoose.png" alt="Black Goose logo"><br>Black Goose

Bistro</h1>

(Google for a suggestive png image, download and rename it to “blackgoose.png”)

3. Acum că am marcat documentul, să-l salvăm așa cum am făcut înainte și să

deschidem  (sau să reîmprospătăm/refresh) pagina în browser.



Cu toate acestea, cred că aș vrea să îmbunătățesc puțin pagina de pornire Black 

Goose Bistro pentru a face o primă impresie bună. “Prettying up” este doar modul 

meu de a spune că aș dori să-i schimb prezentarea, care este sarcina CSS. Astfel, 

vom schimba aspectul elementelor de text și a fundalului paginii folosind câteva 

reguli simple pentru foaia de stil. Nu vă faceți griji dacă nu le înțelegeți chiar acum; 

vom intra în CSS, pe parcursul acestei unități. 

Elementul de stil este plasat în interiorul capului/ head documentului.   

Începeți prin adăugarea elementului de stil, în document, așa cum se arată mai jos: 

<style> 
body { 

background-color: #faf2e4; 
margin: 0 15%; 
font-family: sans-serif; 

} 

h1 { 
text-align: center; 
font-family: serif; 
font-weight: normal; 
text-transform: uppercase; 
border-bottom: 1px solid #57b1dc; 
margin-top: 30px; 

} 

h2 { 
color: #d1633c; 
font-size: 1em; 

} 
</style> 



Acum, salvați din nou fițierul și deschideți (sau reîmprospătați/ refresh) pagina în 

browser. În caz contrar, treceți peste codul foii de stil, pentru a vă asigura că nu ați 

pierdut un punct și virgule sau o paranteză rotunda.  

Am terminat cu pagina Black Goose Bistro. Nu numai că ați scris prima dvs. pagină 

web, completată cu o foaie de stil, dar, pe parcurs ați aflat și informații despre 

elemente, atribute, elemente goale, elemente bloc și linie, structura de bază a unui 

document HTML și utilizarea corectă a marcajului.  

Marcarea unui Text 

Paragrafe 

Paragrafele (<p>…</p>) sunt elemente rudimentare a unui document text. Indicați 

un paragraf cu elementul p, inserând o etichetă de deschidere <p> la începutul 

paragrafului și o etichetă de închidere </p> după acesta. Browserele vizuale 

afișează, aproape întotdeauna, paragrafe pe linii noi, cu un spațiu între ele în mod 

implicit. Paragrafele pot conține text, imagini și alte elemente în linie (numite 

conținut de expresie în specificații), însă nu pot conține titluri, liste, elemente de 

secționare sau orice element care se afișează de obicei ca bloc în mod implicit. 



Titluri/ Headings 

Există, de fapt, șase niveluri de titluri (<h1>…</h1>, …<h6>…</h6>), de la h1 la 

h6. Când adăugați titluri de conținut, browserul le folosește pentru a crea o schiță a 

documentului pentru pagină. Dispozitivele de citire asistată, cum ar fi cititoarele de 

ecran, utilizează conturul/ outline-ul docuemntului pentru a ajuta utilizatorii să 

scaneze rapid și să navigheze prin pagină. Suplimentar, motoarele de căutare 

privesc nivelurile de titlu ca parte a algoritmilor lor (informațiile din nivelurile de 

titlu mai ridicate, pot avea o pondere mai mare). Din aceste motive, este o bună 

practică să începeți cu titlul/ heading de Nivel/ Level 1 (h1) și să lucrați în ordinea 

numerelor, creând o structură și un contur logic al documentului.  

Grupuri de titluri/ Headings 

Elementul hgroup este utilizat pentru identificarea unei grămezi/ stack de titluri ca 

grup.  

<hgroup> 

<h1>Creating a Simple Page</h1> 

<h2>(HTML Overview)</h2> 

</hgroup> 

Liste 

Oamenii sunt creatori naturali de liste, iar HTML oferă elemente pentru marcarea a 

tri tipuri de liste:  

• Liste dezordonate. Colecții de articole care nu apar într-o anumită ordine.

• Liste ordonate. Liste în care secvența articolelor este importantă.

• Liste de descriere. Liste care constau în perechi de nume și valori,

incluzând, dar nelimitându-se la termini și definiții.

Toate elementele listei – listele în sine și elementele care intră în ele – sunt afișate 

implicit, ca element de bloc. Acest lucru înseamnă că încep pe o linie nouă și au un 

spațiu deasupra și dedesubt, dar care pot fi modificate cu CSS. 



Listă dezordonată: Listă ordonată: Listă descriptive: 

<ul> 

<li><a href="">Serif</a></li> 

<li><a href="">Sans-serif</a></li> 

<li><a href="">Script</a></li> 

<li><a href="">Display</a></li> 

<li><a href="">Dingbats</a></li> 

</ul> 

<ol> 

<li>Gutenburg develops moveable
type (1450s)</li> 

<li>Linotype is introduced 
(1890s)</li> 

<li>Photocomposition catches on
(1950s)</li> 

<li>Type goes digital (1980s)</li>
</ol> 

<dl> 

<dt>Linotype</dt> 

<dd>Line-casting allowed type to be 
selected, used, then recirculated into 
the machine automatically. This 
advance increased the speed of
typesetting and printing dramatically. 

</dd> 

</dl> 

Secțiuni și articole 

Documentele lungi sunt mai ușor de utilizat atunci când sunt împărțite în bucăți 

mai mici. De exemplu, cărțile sunt împărțite în capitole, iar ziarele au secțiuni 

pentru știri locale, sport, benzi desenate, etc. Pentru a împărți documentele web 

mai lungi în secțiuni tematice, utilizați elementul adecvat numit secțiune/ section. 

Secțiunile au, de regulă, un titlu/ heading (în interiorul elementului secțiune) și 

orice alt conținut care are un motiv semnificativ pentru a fi grupate împreună.  

Elementul secșiune/ section are o gamă largă de utilizări, de la împărțirea unei 

pagini întregi în secțiuni majore sau identificarea secțiunilor tematice într-un 

singur articol. În exemplul următor, un document cu informații despre resursele 

tipografice, a fost împărțit în două secțiuni, pe baza tipului de resurse.  

<section> 

<h2>Typography Books</h2> 

<ul> 

<li>…</li> 

</ul> 

</section> 

<section> 

<h2>Online Tutorials</h2> 

<p>These are the best tutorials on the web.</p>

<ul> 

<li>…</li> 

</ul> 

</section> 



Utilizați elementul articol/article pentru lucrările autonome care pot fi 

implementate independent sau reutilizate într-un context diferit. Este util pentru 

articole din reviste sau ziare, postări de blog, comentarii sau alte articole care ar 

putea fi extrase pentru uz extern.  

Pentru a face lucrurile interesante, un articol lung poate fi împărțit în mai multe 

secțiuni, așa cum se prezintă mai jos:  

<article> 

<h1>Get to Know Helvetica</h1> 

<section> 

<h2>History of Helvetica</h2> 

<p>…</p> 

</section> 

<section> 

<h2>Helvetica Today</h2> 

<p>…</p> 

</section> 

</article> 

În schimb, o secțiune dintr-un document web ar putea cuprinde mai multe articole. 

<section id="essays"> 

<article> 

<h1>A Fresh Look at Futura</h1> 

<p>…</p> 

</article> 

<article> 

<h1>Getting Personal with Humanist</h1> 

<p>…</p> 

</article> 

</section> 

Elementele secțiune și articol pot fi ușor confundate, mai ales că este posibil să se 

cuprindă/ întrepătrundă unele cu altele. Rețineți faptul că, în situația în care 

conținutul este autonom și ar putea apărea în afara contextului actual, cel mai bine 

este marcat ca articol.  



Aside (sidebars) 

Elementul aside identifică acel conținut care este în legătură și tangential 

conținutului din jur. În print, echivalentul său este un sidebar, însă nu au putut 

denumi elemental sidebar, deoarece a pune ceva pe “latură/side”, este o descriere 

de prezentare și nu semantică. Cu toate acestea, un sidebar este un model mental 

bun pentru utilizarea elementului aside. Aside poate fi utilizat pentru extrageri, 

informații de fundal, liste de linkuri, înțtiințări sau orice altceva care ar putea fi 

asociat cu (dar nu critic pentru) un document. Elementul aside nu are redare 

implicită, așa că va trebui să îl faceți un element bloc și să-i reglați aspectul și 

amplasarea pentru foaia de stil.  

<h1>Web Typography</h1> 

<p>Back in 1997, there were competing font formats and tools for making them…</p>

<p>We now have a number of methods for using beautiful fonts on web pages…</p>

<aside> 

<h2>Web Font Resources</h2> 

<ul> 

<li><a href="http://typekit.com/">Typekit</a></li> 

<li><a href="http://www.google.com/webfonts">Google Fonts</a></li> 

</ul> 

</aside> 

Navigare 

Elementul nav oferă dezvoltatorilor un mod semantic de a identifica navigarea 

pentru un site. Mai devreme în acest capitol, am putut observa o listă dezordonată, 

c ear putea fi utilizată ca navigație de nivel superior pentru un site de catalog de 

fonturi. Înfășurarea listei într-un element nav face clar scopul său. Elementul nav 

poate fi deosebit de util din perspectiva accesibilității. Odată ce cititoarele de ecran 

și alte dispozitive devin compatibile cu HTML5, utilizatorii pot accesa cu ușurință, 

sau pot sari peste secțiunile de navigare, fără a căuta extrem de mult.  



<nav> 

<ul> 

<li><a href="">Serif</a></li> 

<li><a href="">Sans-serif</a></li> 

<li><a href="">Script</a></li> 

<li><a href="">Display</a></li> 

<li><a href="">Dingbats</a></li> 

</ul> 

</nav> 

Actualizați pagina Black Goose Bistro, inclusive marcarea elementelor de text. 

Roundup-ul elementului în linie  

Accentuarea unui text/ Emphasized Text 

Flosiți elementul em pentru a indica ce parte a unei propoziții ar trebui subliniată 

sau accentuate. Plasarea elementelor em afectează modul în care este interpretată 

semnificația unei propoziții. Luați în considerare următoarele propoziții, care sunt 

identice, exceptând modul de accentuare al cuvintelor.  

<p><em>Matt</em> is very smart.</p> 

<p>Matt is <em>very</em> smart.</p>

Text Important 

Elementul strong indică faptul că un cuvânt sau o expresie sunt importante. În 

exemplul următor, elementul strong identifică porțiunea de instrucțiuni care 

necesită o atenție suplimentară.  

<p>When checking out of the hotel, <strong>drop the keys in the red box

by the front desk</strong>.</p> 

Cotații Scurte/ Short Quotations 

Utilizați elementul (q) pentru a marca cotațiile scurte, cum ar fi “To be or not to 

be,” in fluxul de text, ața cum se prezintă în exemplul de mai jos:  

Matthew Carter says, <q>Our alphabet hasn't changed in eons.</q> 



Conform specificațiilor HTML, browserele ar trebui să adauge automat ghilimele în 

jurul elementelor q , așadar, nu este necesar să le includeți în documentul sursă.  

Abrevieri și Acronime 

Marcarea acronimelor și a abrevierilor cu elemntul abbr oferă informații utile 

pentru motoarele de căutare, cititoarele de ecran și alte dispozitive. Abrevierile 

sunt versiuni scurtate ale unui cuvânt care se termină într-o perioadă.  

<abbr title="Points">pts.</abbr>  

<abbr title=" Innovative Prison Systems ">IPS</abbr> 

Text Evidențiat/ Highlighted 

Elementul mark indică un cuvânt care poate fi considerat deosebit de relevant 

pentru cititor. S-ar putea să-l folosiți pentru a apela un termen de căutare într-o 

pagină de rezultate, pentru a atrage manual atenția asupra unui pasaj de text, 

pentru a indica pagina curentă dintr-o serie.  

<p>…<mark>this text is highlighted</mark>…</p> 

Orare și informații citibile de diferite dispozitive 

Când ne uităm la expresia “noon on November 4,” știm că este o data și o oră. Dar 

contextual ar putea să nu fie atât de evident pentru un program de computer. 

Elementul timp ne permite să marcăm datele și orele într-un mod ușor de citit 

pentru cineva, dar și codificat într-un mod standardizat pe care să îl poată folosi 

computerele. Conținutul elementului prezintă informațiile către oameni, iar 

atributul datetime prezintă aceleași informații într-un mod care poate fi citit de un 

dispozitiv.  

Elementul timp indică date, ore, sau combinații de data-oră. Poate fi folosit pentru 

a transmite informații despre data și oră unei aplicații, cum ar fi salvarea unui 

eveniment într-un calendar personal. Ar putea fi folosit de motoarele de căutare 

pentru a găsi cele mai recente articole publicate. Sau ar putea fi folosit pentru 

restablirea informațiilor de timp, într-un format alternativ (ex, schimbarea 18:00 

la 6 p.m.). 



Atributul datetime specifică data și/ sau informațiile despre oră, într-un format de 

timp standardizat, după cum este descris mai jos:  

Written by Jennifer (<time datetime="2019-09-01T 20:00-05:00" pubdate>September 1, 2019, 

8pm EST</time>) 

Actualizați pagina Black Goose Bistro, inclusive elemente în linie. 

Adăugarea spațierilor/ Breaks 

Spațieri de linie/ Line Breaks 

Ocazional, poate fi necesar să adăugați o spațiere de linie, în fluxul de text. Așadar, 

elemental br este o directivă specifică pentru a spune browserului să “add a line 

break here”. 

<p>So much depends <br>upon <br><br>a red wheel <br>barrow</p>

Spațieri de cuvinte/ Word Breaks 

Elementul wbr vă permite să marcați locul în care un cuvânt ar trebui să se rupă 

dacă este necesar (o “line break opportunity” conform specificațiilor). 

Îndepărtează unele dintre presupunerile browserului și le permite autorilor să 

specifice cel mai bun loc pentru cuvântul care necesită să fie împărțit pe două 

rânduri. Rețineți că un cuvânt se împarte la elementul wbr doar dacă acest lucru 

este necesar.  

<p>The biggest word you’ve ever heard and this is how it goes:

<em>supercali<wbr>fragilistic<wbr>expialidocious</em>!</p> 



Acum este timpul să actualizati pagina Black Goose Bistro, incluzând elementele 

menționate în linie și break-urile menționate mai sus.  

Elemente Generice 

HTML oferă două elemente generice care pot fi personalizate pentru a descrie 

conținutul perfect. Elementul div indică o divizare a conținutului, iar elementul 

span indică un cuvânt sau o expresie pentru care nu există în present, niciun 

element la nivel de text. Elementelor generice li se dă sens și context cu atributele 

id și class. 

Elementele div și span nu au propriile calități de prezentare inerente, dar puteți 

utiliza foi de stil pentru a le forma oricât doriți. De fapt, elementele generice sunt 

un instrument primar în proiectarea web bazată pe standard, deoarece permit 

autorilor să descrie cu exactitate conținutul și oferă o mulțime de “hooks” pentru 

adăugarea regulilor de stil.  

Împărțiți cu un div 

Elementul div este utilizat pentru a crea o grupare logică de conținut sau elemente 

de pe pagină. Acest lucru indică faptul că aparțin împreună, într-un fel de unitate 

conceptuală, sau ar trebui tratate ca o unitate de către CSS. Marcând conținutul 

asociat ca div și oferindu-i unui id unic de identificare sau indicând că face parte 

dintr-un class, dați context elementelor din grupare. Să vedem câteva exemple de 

elemente div. 

In aceste exemplu, un element div este folosit ca un container pentru a grupa o 

imagine și un paragraf într-un “item” al produsului. 

<div class="item"> 

<img src="image.gif" alt=""> 

<p>… some text here…</p> 

</div> 



Iată o altă utilizare obișnuită a unui div folosit pentru a împărți o pagină în 

secțiuni, din rațiuni de aspect/layout. În acest exemplu, un titlu și mai multe 

paragrafe sunt închise într-un div și identificate ca divizia “news”. 

<div id="news"> 

<h1>New This Week</h1> 

<p>We've been working on...</p>

<p>And last but not least,... </p>

</div> 

Obțineți Inline cu span 

Un span oferă beneficii similare elementului div, cu excepția faptului că este 

utilizată pentru elemente de expresie și nu introduce line breaks. Deoarece spans 

sunt elemente inline, ele pot conține doar text și alte elemente inline (cu alte 

cuvinte, nu piteți pune titluri, liste, elemente de grupare a conținutului, etc. într-un 

span). Să trecem la câteva exemple.  

Nu există niciun element telephonic, dar putem folosi un interval pentru a da sens 

numerelor de telefon. În acest exemplu, fiecare număr de telefon este marcat ca un 

interval și clasificat ca “tel”: 

<ul> 

<li>John: <span class="tel">999.8282</span></li>

<li>Paul: <span class="tel">888.4889</span></li>

<li>George: <span class="tel">888.1628</span></li>

<li>Ringo: <span class="tel">999.3220</span></li>

</ul> 

Puteți vedea cum intervalele clasificate adaugă sens la ceea ce, altfel, ar putea fi un 

șir aleatoriu de cifre. Ca bonus, elementul span ne permite să aplicăm același stil 

numerelor de telefon de pe site.  

id and class Attributes 

În exemplele anterioare am văzut atributele id și class utilizate pentru a oferi 

context elementelor generice div și span. id și class au scopuri diferite și este 

important să știm care este diferența între ele.  



Atributul id este utilizat pentru a atribui un identificator unic unui element din 

document. Cu alte cuvinte, valoarea id trebuie utilizată o singură dată în document. 

Acest lucru îl face util pentru atribuirea unui nume la un element particular, ca și 

cum ar fi o bucată de date.  

Valorile pentru atributele id și class ar trebui să înceapă cu o literă (A–Z sau a–z) 

sau cu subliniere. Ele nu ar trebui să conțină niciun caracter spațiu sau alte 

caractere speciale. Literele, numerele, cratimele, sublinierea, coloanele și 

parantezele sunt ok. Deasemenea, valorile sunt sensibile la majuscule, în 

consecință “mySection” nu este interschimbabil cu “mysection”. 

Acest exemplu folosește numerele ISBN ale cărților pentru a identifica în mod unic 

fiecare listă. Nicio listă de cărți nu poate avea același cod/id. 

<div id="ISBN0321127307"> 

<img src="felici-cover.gif" alt=""> 

<p>The Complete Manual of Typography </p>

<p>A combination of type history and examples of good and bad type. </p>

</div> 

<div id="ISBN0881792063"> 

<img src="bringhurst-cover.gif" alt=""> 

<p>The Elements of Typographic Style </p>

<p>This lovely, well-written book is concerned foremost with creating beautiful
typography.</p>

</div> 

Clasificarea utilizând class 

Atributul class clasifică elementele în grupuri conceptuale; prin urmare, spre 

deosebire de atributul id, elemente multiple pot partaja un un nume de class. 

Făcând elementele parte din aceeași clasă, puteți aplica stiluri tuturor elementelor 

etichetate simultan, cu o singură regulă de stil sau le puteți manipula mpe toate cu 

un script.  

Să începem prin clasificarea unor elemente în exemplul de carte anterior. În acest 

prim exemplu, am adăugat attribute de clasă pentru a clasifica fiecare div ca 

“listing/ listare” și la paragrafe clasificate ca “descriptions/descrieri”. 



<div id="ISBN0321127307" class="listing"> 

<img src="felici-cover.gif" alt=""> 

<p>The Complete Manual of Typography </p>

<p class="description">A combination of type history and examples of good and bad type. 
</p> 

</div> 

<div id="ISBN0881792063" class="listing"> 

<img src="bringhurst-cover.gif" alt=""> 

<p>The Elements of Typographic Style </p>

<p class="description">This lovely, well-written book is concerned foremost with creating 
beautiful typography.</p> 

</div> 

Observați cum același element poate avea atât un class cât și un id. De asemenea, 

este posibil ca elementele să aparțină mai multor clase/classes. Când există o listă 

a valorilor clasei, pur și simplu separate-le cu spații de caractere/ character spaces.  

În cele din urmă, atributele id și class pot fi utilizate cu toate elemenetele din 

HTML5, nu doar div și span. 

Acum este timpul să actualizăm, din nou, pagina Black Goose Bistro, inclusiv 

elementele generice menționate mai sus.  

Actualizați pagina Black Goose Bistro, inclusive elementele div și span. 

Link-uri 

Dacă creați o pagină pentru Web, este probabil să doriți ca aceasta să facă trimitere 

și către către alte pagini web și resurse, fie pe site-ul propriu, fie pec el al altcuiva. 

Conectarea, la urma urmei, este ceea ce înseamnă web. Anchor (<a>…</a>) este un 

element care face posibilă conectarea.   

Pentru ca un link să poată face o selecție de text, pur și simplu adăugați la 

închidere și deschidere, etichetele/tagurile <a>...</a> și utilizați atributul href 

pentru a furniza adresa URL a paginii țintă. Conținutul elementului de ancorare 

devine legătura de hypertext. Iată un exemplu care creează un link către site-ul 

web Innovative Prison Systems: 

<a href="https://www.prisonsystems.eu/">Go to the IPS site</a> 

https://www.prisonsystems.eu/


Pentru a face o imagine, un link, pur și simplu adăugați elementul img în elementul 

de ancorare: 

<a href="https://www.prisonsystems.eu/"><img src="ipslogo.png" alt="IPS logo"></a> 

Pentru a deschide o fereastră nouă utilizând marcajul, utilizați atributul țintă din 

elementul de ancorare pentru a spune browserului numele ferestrei în care doriți 

să se deschidă documentul din link. Setați valoarea țintei to _blank sau la orice alt 

nume, la alegere.  

<a href="https://www.prisonsystems.eu/" target="_blank"><img src="ipslogo.png" alt="IPS 
logo"></a> 

Aproape toate browserele grafice afișează implicit textul din link ca albastru și 

subliniat. Linkurile accesate sunt afișate, în general, în culoarea mov. Utilizatorii 

pot modifica aceste culori în preferințele browser-ului și, desigur, puteți schimba 

aspectul linkurilor pentru site-urile dvs. folosind foi de stil.  

Atributul href 

Va trebui să îi spuneți browser-ului la ce document să se conecteze, nu? Atribuiți 

href (referința hypertext) oferă adresa paginii sau a resursei browserului (adresa 

URL). Adresa URL trebuie să apară întotdeauna în ghilimele. De cele mai multe ori, 

vei indica alte documente HTML; cu toate acestea, puteți indica și alte resurse web, 

cum ar fi imagini, fișiere audio și video. Deoarece nu există multe lucruri pentru a 

plasa etichetele de ancorare în jurul unui anumit conținut, adevăratul truc al 

conectării constă în obținerea corectă a adresei URL.  

Există două moduri de a specifica adresa URL: 

AdreseleURL Absolute: furnizați adresa URL complete pentru document, inclusive 

protocolul (http://), numele domeniului și pathname, după caz. Trebuie să utilizați 

o adresă URL absolute, atunci când indicați spre un document pe Web (i.e.,adică nu

pe propriul site/ server). Exemplu: href="https://www.prisonsystems.eu/". 

Adresele URL Relative: descrie un pathname către un fișier relativ la documentul 

curent. Adresele URL relative, pot fi utilizate atunci când vă conectați la un alt 

document de pe propriul site (i.e., adică pe același server). Nu necesită protocolul 

sau numele domeniului – doar calea. Exemplu: href="recipes/index.html". 



Imagini 

O pagină web plină de text și fără imagini nu este prea distractivă. Explozia Web – 

ului în popularitate s-a datorat, în mare parte, faptului că pagina cuprinde și 

imagini. Aceste imagini apar pe paginile web în două moduri: incorporate în 

conținutul inline sau ca imagini de fundal (prin intermediul CSS). 

Vom accesa elementele img și exemplele markup într-o clipă, dar mai întâi este 

important să știm că nu puteți pune orice imagine pe o pagină web. Pentru a putea 

fi afișate inline, imaginile trebuie să fie în format de fișier GIF, JPEG sau PNG.  

Elementul img îi spune browser-ului, “Place an image here/ Așezați o imagine aici”. 

Deasemenea, puteți plasa un element de imagine chiar în fluxul textului în punctul 

în care doriți să apară imaginea, la fel ca în următorul exemplu. Imaginile rămân în 

fluxul de text și nu provoacă întreruperi de linie, ața cum se arată mai jos:  

<p>I had been wanting to go to Tuscany <img src="tuscany.jpg" alt=""> for a long time, and I was

not disappointed.</p> 

Atributele src și alt prezentate în eșantion, sunt necesare. Atributul src îi spune 

browserului locația fișierului din imagine. Atributul alt oferă un text alternativ care 

se afișează dacă imaginea nu este disponibilă.  

Furnizarea locației cu src 

Valoarea atributului src este adresa URL a fișierului din imagine. În majoritatea 

cazurilor, imaginile pe care le utilizați pe paginile dvs., devin rezidente pe serverul 

dvs., astfel încât veți utiliza adresele URL relative, pentru a le indica. Pe scurt, dacă 

imaginea se află în același director cu documentul HTML, puteți face referire doar 

la imaginea după nume în atributul src: 

<img src="icon.gif" alt=""> 

Dacă o imagine nu se află în același director cu documentul, trebuie să furnizați 

calea către fișierul imagine.  

<img src="/images/arrow.gif" alt=""> 



Desigur, puteți plasa și imagini de pe alte site-uri web (asigurati-vă că aveți 

permisiunea de a face acest lucru). Folosiți doar o adresă URL absolută, precum: 

<img src="http://www.example.com/images/smile.gif" alt=""> 

Furnizarea de text alternative cu alt 

Fiecare element img trebuie să conțină și un atribut alt, utilizat pentru a oferi o 

scurtă descriere a imaginii pentru cei care nu sunt capabili să o vadă, cum ar fi 

utilizatorii cu cititoare de ecran, braille sau chiar dispozitive mobile mici. Textul 

alternativ (denumit și alt text) ar trebui să servească drept substitut pentru 

conținutul imaginii – având același scop și prezentând aceleași informații.  

<p>If you're <img src="happyface.gif" alt="happy"> and you know it clap your hands.</p>

Un cititor de ecran/screen reader ar putea indica imaginea citind valoarea sa alt, în 

felul următor: 

“If you’re image happy and you know it clap your hands.” 

Dacă o imagine nu adaugă nimic semnificativ conținutului text al paginii, se 

recomandă să lăsați valoarea atributului alt gol.  

Actualizați pagina Black Goose Bistro reunind imagini și linkuri. 

Tabele 

Tabelele HTML au fost create pentru cazurile în care trebuie să adăugați materiale 

tabulare (date aranjate în rânduri și coloane) la o pagină web. Tabelele pot fi 

utilizate pentru a organiza calendare, planificări, statistici sau alte tipuri de 

informații, inclusiv numere, elemente de text și chiar imagini și obiecte 

multimedia.  

Să aruncăm o privire la o masa simplă pentru a vedea din ce este compus. Iată un 

mic tabel, cu trei rânduri și trei coloane, care listează informații nutriționale.  



Numărul de coloane dintr-un table este determinat de numărul de celule din 

fiecare rând. Acesta este unul dintre lucrurile care fac ca tabelele HTML să fie 

uneori mai complicat de folosit. Rândurile sunt ușoare—dacă doriți ca tabelul să 

aibă trei rânduri, utilizați doar trei elemente tr. Coloanele sunt diferite. Pentru un 

tabel cu patru coloane, trebuie să vă asigurați că fiecare rând are patru elemente td 

sau th; coloanele sunt implicite.  

<table> 

<tr> 

<th>Menu item</th> 

<th>Calories</th> 

<th>Fat (g)</th> 

</tr> 

<tr> 

<td>Chicken noodle soup</td> 

<td>120</td> 

<td>2</td> 

</tr> 

<tr> 

 <td>Caesar salad</td> 

<td>400</td> 

<td>26</td> 

</tr> 

</table> 



Ține-ți minte, tot conținutul trebuie să intre în cellule, adică în elementele td sau th. 

Puteți pune orice conținut într-o celulă: text, grafică, chiar și un alt table. Tag-urile 

de început și final de tabel sunt utilizate pentru identificarea limitelor unui 

material tabular. Elementul tabel poate conține în mod direct, doar un anumit 

număr de elemente tr (rând). Singurul lucru care poate intra în elementul tr este 

un număr de elemente td sau th. Cu alte cuvinte, este posibil să nu existe conținut 

text în table și elemente tr care nu sunt conținute în td sau th. 

Table Headers 

Textul marcat ca header (elemente th) este afișat diferit față de celelalte celule din 

tabel (elemente td). Cu toate acestea, diferența nu este una pur cosmetică. Un 

Header pentru un tabel este important deoarece oferă informații sau context 

despre celulele din rândul sau coloana pe care o preced. Elementul th poate fi 

tratat diferit față de tds de dispozitive ne navigare alternative.  

Spanning Cells 

O caracteristică fundamentală a structurii tabelelor o reprezintă cell spanning, care 

presupune dimensionarea unei celule pentru a acoperi o serie de rânduri și 

coloane. Spanning cells permite crearea unei structuri complexe de table, dar are 

efectul secundar de a face marcajul puțin mai dificil de urmărit.  Creați un header 

sau o celulă de date span prin adăugarea atributelor colspan sau rowspan, așa cum 

vom discuta în cele ce urmează.  

Spans-urile de coloane, create cu atributul colspan din elementul td sau th, 

dimensionează o celulă spre dreapta pentru a se extinde peste coloanele 

următoare.  

Mai jos, este folosit un span de coloane pentru a face un header să se aplice pentru 

două coloane. (Am adăugat un chenar în jurul celulelor pentru a dezvălui structura 

tabelului în captura de ecran). 

<table> 

<tr> 

<th colspan="2">Fat</th> 

</tr> 



<tr> 

<td>Saturated Fat (g)</td> 

<td>Unsaturated Fat (g)</td> 

</tr> 

</table> 

Puteți observa că în primul rând (tr) există un singur element th, în vereme ce, în 

cel de-al doilea rând se regăsesc două elemente td.  Th-ul pentru coloana care a fost 

spanned (întinsă) nu se mai află în sursă; celula cu colspan o reprezintă acum. 

Fiecare rând trebuie să aibă același număr de celule sau valori de colspan. Spre 

exemplu, există două elemente td iar valoarea unui colspan este 2, deci numărul 

implicit de coloane din fiecare rând este egal.  

Intervalele de rânduri/ row spans, create cu atributul rowspan, funcționează exact 

la fel ca spans-urile/ extinderile de coloană, dar acest lucru determină extinderea 

celulei în jos pe mai multe rânduri. În acest exemplu, prima celulă din tabel se 

extinde pe trei rânduri.  

<table> 

<tr> 

<th rowspan="3">Serving Size</th> 

<td>Small (8oz.)</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Medium (16oz.)</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Large (24oz.)</td> 

</tr> 

</table> 

Din nou, observați că elementele td pentru celulele care au fost spanned/ extinse 

(primele celule din rândurile rămase) nu apar în sursă. Rowspan="3" implică 

celule pentru următoarele două rânduri, deci nu sunt necesare elementele td. 



Caption 

Utilizați elemental de caption/ subtitrare pentru a oferi unui tabel un titlu sau o 

scurtă descriere care se afișează lângă tabel. Îl puteți folosi pentru a descrie 

conținutul tabelului sau pentru a oferi indicia despre cum este structurat. Atunci 

când este utilizat, elemental de subtitrare/ caption trebuie să fie primul lucru din 

elemental de tabel, așa cum se arată în acest exemplu, care adaugă o legendă în 

diagrama nutrițională de la începutul capitolului.  

<table> 

<caption>Nutritional Information (Calorie and Fat Content)</caption> 

<tr> 

<th>Menu item</th> 

<th>Calories</th> 

<th>Fat (g)</th> 

</tr> 

</table> 

Actualizați pagina Black Goose Bistro, inclusiv tabelul care poate conține meniul 

zilnic (cel puțin), cu următoarele informații: ziua săptămânii, titlul, ingredientele, 

caloriile, prețul.  



Modulul 6. Subcapitolul 6.2 

HTML&CSS 

Timp: 04h00m 

Ce este un CSS? 

În timp ce HTML este utilizat pentru a descrie conținutul unei pagini web, 

Cascading Style Sheets (CSS) descrie cum ar trebui să arate acel conținut. În 

afacerile de web design, modul în care arată pagina este cunoscut sub numele de 

prezentare. Asta înseamnă fonturi, culori, imagini de fundal, spațierea liniilor, 

aspectul paginii și așa mai departe …. Toate controlate cu CSS. 

CSS oferă, de asemenea, metode pentru controlul modului în care documentele vor 

fi prezentate în alte context decât browserul desktop tradițional, cum ar fi print și 

dispositive cu lățimi mici ale ecranului. De semenea, are reguli pentru specificarea 

prezentării non-vizuale a documentelor, cum ar fi modul în care acestea vor suna 

atunci când sunt citite de un screen reader/ cititor de ecran (desi acestea nu sunt 

bine acceptate). 

Style sheets/ foile de stil sunt, de asemenea, un instrument excelent pentru 

automatizarea producției, deoarece puteți schimba modul în care un element arată 

pe toate paginile de pe site-ul dvs, editând un singur document de foaie de stil. 

Style sheets sunt acceptate într-o oarecare măsură de toate browserele moderne.  

The Benefits of CSS 

• Controale precise de tip și aspect. Puteți obține o precizie tipărită folosind

CSS. Există chiar și un set de proprietăți care vizează în mod specific pagina

tipărită.

• Mai puțină muncă. Puteți schimba aspectul unui întreg site prin editarea

unei foi de stil.



• Site-uri mai accesibile. Când toate problemele de prezentare sunt tratate de

CSS, puteți să vă marcați conținutul în mod semnificativ, făcându-l mai

accesibil pentru dispozitive non-vizuale sau mobile.

• Suport de încredere pentru browser. Fiecare browser utilizat în prezent

acceptă CSS.

Cum funcționează CSS 

1. Începeți cu un document marcat în HTML.

2. Scrieți reguli de stil pentru modul în care doriți să arate anumite elemente.

O foaie de stil este alcătuită din una sau mai multe instrucțiuni de stil

(numite reguli sau seturi de reguli) care descriu modul în care ar trebui

afișat un element sau un grup de elemente. Următorul exemplu conține

două reguli. Primul face ca toate elementele h1 din document să fie verzi; al

doilea specifică faptul că paragrafele trebuie să fie într-un font mic, sans-

serif font.

h1 { color: green; }

p { font-size: small; font-family: sans-serif; }

În terminologia CSS, cele două secțiuni principale ale unei reguli sunt 

selectorul/selector care identifică elementul, sau elementele care urmează 

să fie afectate și declarația/declaration care oferă instrucțiunile de redare. 

Declarația/ declaration, la rândul ei, este alcătuită dintr-o proprietate (cum 

ar fi culoarea) și valoarea acesteia (verde), separate prin două puncta și un 

spațiu. 

3. Atașați regulile de stil la document. Când browserul afișează documentul,

acesta respectă regulile dvs de redare a elementelor.



Atașarea unui stil la document 

Foi de stil externe/External style sheets: o foiae de stil externă este un document 

separate, numai text, care conține o serie de reguli de stil. Trebuie denumit cu 

sufixul .css. Documentul .css este apoi conectat sau importat într-unul sau mai 

multe documente HTML. În acest fel, toate fișierele dintr-un site web pot partaja 

aceeași foaie de stil. Aceasta este cea mai puternică și preferată metodă de atașare 

a foilor de stil la conținut.  

Foi de stil incorporate/Embedded style sheets: foaia de stil este plasată într-un 

document utilizând elementul de stil, iar regulile sale se aplică numai acelui 

document. Elementul de stil trebuie plasat în antetul documentului. Acest exemplu 

include și un comentariu.  

<head> 

<title>Required document title here</title> 

<style> 

/* style rules go here */ 

</style> 

</head> 

Inline styles: You can apply properties and values to a single element using the style 

attribute in the element itself, as shown here: 

<h1 style="color: red">Introduction</h1> 

Pentru a adăuga mai multe proprietăți, trebuie doar să le separați cu punct și 

virgule, astfel:  

<h1 style="color: red; margin-top: 2em">Introduction</h1> 

Stilurile Inline se aplică numai elementului particular în care apar. Stilurile Inline 

ar trebui evitate, cu excepția cazului în care este absolut necesar să înlocuiți 

stilurile dintr-o foaie de stil încorporată sau externă. Stilurile Inline sunt 

problematice prin faptul că intercalează informațiile de prezentare în marcajul 

structural. De asemenea, fac mai dificlă modificarea, deoarece fiecare atribut de stil 

trebuie găsit în sursă.  



Actualizați pagina Black Goose Bistro pentru a conține o foaie de stil externă. 

Mutați orice stil existent în noul fișier.  

Stiluri conflictuale: Cascada 

Te-ai întrebat vreodată de ce sunt numite foi de stil “ în cascadă”? CSS vă permite 

să aplicați mai multe foi de stil pe același document, cee ace înseamnă că este 

obligatoriu să apară conflicte. De exemplu, c ear trebui să facă browserul, dacă 

foaia de stil importată a unui document, spune că elementele h1 ar trebui să fie 

roșii, dar foaia de stil încorporată are o regulă care face h1s violet? 

Cascada se referă la ceea ce se întâmplă atunci când mai multe surse de informații 

despre stil se luptă pentru controlul elementelor de pe o pagină: informațiile 

despre stil sunt transmise (“cascades” down) până când sunt suprascrise de o 

comandă de stil cu mai multă greutate.  

De examplu, dacă nu aplicaț informații despre stil unei pagini web, acestea vor fi 

redate în conformitate cu foaia de stil internă a browserului (foaia de stil a 

agentului utilizator). Utilizatorii individuali îți pot aplica și propriile stiluri (foaia 

de stil a utilizatorul), care suprascrie stilurile implicite din browserul lor.  Cu toate 

acestea, dacă autorul paginii web a atașat o foaie de stil (foaia de stil a autorului), 

aceasta suprascrie atât stilul utilizatorului, cât și stilul agentului utilizatorului. 

Singura excepție este dacă utilizatorul a identificat un stil ca fiind “important,”, caz 

în care stilul respectiv va depăși toate.   

Sursa foii de stil este o ierarhie care determină ce stil câștigă. După cum am aflat 

până acum, există trei moduri de a atașa informații de stil documentului sursă și au 

și o ordine în cascadă. În general, cu cât foaia de stil este mai aproape de conținut, 

cu atât este mai mare greutatea. Foile de stil incorporate, care apar chiar în 

document, în elementul de stil, au mai multă greutate decât foile de stil externe. În 

exemplul care a început această secțiune, elementele h1 vor ajunge să fie violet, așa 

cum se specifică în foaia de stil încorporată, și nu în roșu, așa cum se specifică în 

fișierul .css extern, care are o greutate mai mică.  



Stilurile Inline au mai multă greutate decât foile de stil incorporate, deoarece nu 

puteți ajunge mai aproape de conținut decât o face un stil chiar în eticheta de 

deschidere a elementului.  

Pentru a preveni suprascrierea unei reguli specific, îi putem atribui “importanță” 

utilizând indicatorul !important. 

Dacă există conflicte în cadrul regulilor de stil cu greutate identică, oricare dintre 

acestea apare ultima în lista “wins.” Luați aceste trei reguli ca exemplu:  

<style> 

p { color: red; } 

p { color: blue; } 

p { color: green; } 

</style> 

În acest scenariu, textul de paragraf va fi verde, deoarece ultima regulă din foaia de 

stil – care este: cea mai apropiată de conținutul din document – le înlocuiește pe 

cele anterioare. Același lucru se întâmplă atunci când stilurile conflictuale apar 

într-o singură stivă de declarații: 

<style> 

p {color: red; 

 color: blue;  

 color: green; } 

</style> 

Culoarea rezultată va fi verde, deoarece ultima declarație le anulează pe cele două 

anterioare. Este ușor să înlocuiți accidental declarațiile anterioare, într-o regulă, 

atunci când intrați în proprietăți compuse, deci acesta este un comportament 

important de reținut.  

Unități de măsură CSS 

CSS oferă o varietate de unități de măsură. Acestea se impart în două mari 

categorii:  

absolut și relativ. 



Relative units/ unități relative: se bazează pe diferite dimensiuni, cum ar fi 

dimensiunea implicită a textului, sau dimensiunea elemetului părinte. 

em, o unitate de măsură egală dimensiunii de font curente  

ex, x-înălțime, aproximativ înălțimea unui “x” cu litere mici în font 

rem, root em, egal cu dimensiuea em a elementului root (html)  

ch, lățime zero, egal cu lățimea unui zero (0) în fonutul și mărimea curentă 

vw, unitate de lățime a fereastrei de vizualizare (viewport), egală cu 1/100 din lățimea 

curentă a ferestrei (browser window)  

vh, unitate de înălțime a ferestrei de vizualizare (viewport), egală cu 1/100 din înălțimea 

curentă a ferestrei 

vm, unitatea minima a ferestrei de vizualizare (viewport), egală cu valoarea vw sau vh, 

indifferent de care dintre acestea este mai mica 

Unități absolute: au semnificații predefinite sau echivalente din lumea reală.  

px, pixel, definit ca o unitate de măsură absolute, egală cu 1/96 de inch în CSS3 

pt, puncte (1/72 inch în CSS2.1) 

pc, picas (1 pica = 12 points) 

mm, milimetri 

cm, centimetri 

in, inch 

Unitățile absolute trebuie evitate pentru foile de stil ale paginii web, deorece 

acestea nu sunt relevante pentru ecranele computerului. Cu toate acestea, dacă 

creați o foaie de stil pentru a fi utilizată la imprimarea documentului, acestea pot fi 

doar biletul.  



Selectoare grupate 

Aceasta este o bună oportunitate de a vă arăta o comandă rapidă ce vă pot fi de 

folos. Dacă vreodată trebuie să aplicați aceeași proprietate de stil unui număr de 

elemente, puteți grupa selectoarele într-o singură regulă, separându-le cu virgule. 

Această regulă unică, are același efect pe care îl au celelalte cinci reguli listate 

anterior. Gruparea acestora face viitoarele editări mai eficiente și are ca rezultat o 

dimensiune mai mica a fișierului.  

h1, h2, p, em, img { border: 1px solid blue; } 

Proprietăți de font 

Alegerea unui font sau a unei familii de fonturi așa cum se numește în CSS, pentru 

textul dvs, este un loc bun pentru a începe. Hai să începem cu proprietățile familiei 

de fonturi și valorile acesteia.  

Valori: unul sau mai multe nume de familie de fonturi sau fonturi generice, 

separate prin virgule | inherit 

Default/ Implicit: depinde de browser 

body { font-family: Arial; } 

tt { font-family: Courier, monospace; } 

p { font-family: “Duru Sans”, Verdana, sans-serif; } 

Iată câteva cerințe importante de sintaxă: 

• Toate numele de fonturi, exceptând familiile de fonturi generice, trebuie să

fie scrise cu majusculă. De exemplu, utilizați “Arial” in loc de “arial”.

• Utilizați virgule pentru a separa mai multe nume de fonturi, așa cum se

prezintă în cel de-al doilea și al treilea exemplu.

• Observați că numele fonturilor care conțin un spațiu de caractere (ca de

exemplu Duru Sans în al treilea exemplu) trebuie să apară între ghilimele.

Utilizați proprietățile potrivite pentru font-size pentru a specifica dimensiunea 

textului.  



Valori: length unit | percentage | xx-small | x-small | small | medium | large | x-large 

| xx-large | smaller | larger | inherit 

Default/ implicit: mediu 

Puteți specifica dimensiunea textului în mai multe feluri: 

• La o dimensiune specific, utilizând une dintre unitățile de lungime CSS, așa

cum se arată aici:

h1 { font-size: 1.5em; } 

Când specificați un număr de unități, asigurați-vă că abrevierea unității urmează 

imediat acest număr, fără să existe un spațiu de caractere suplimentar:  

• Ca valoare procentuală a elementului, mărit sau scăzut față de dimensiunea

default sau inherited a fontului:

h1 { font-size: 150%; } 

• Utilizarea unuia dintre cuvintele cheie absolute (xx-small, x-small, small,

medium, large, x-large, xx-large). În majoritatea browserelor actuale,

mediul corespunde dimensiunii implicite a fontului.

h1 { font-size: x-large; } 

• Utilizarea unui cuvânt cheie relativ (mai mare sau mai mic) pentru a a da un

ghiont mai puternic sau nu decât textul din preajmă:

strong { font-size: larger; } 

După familiile de fonturi și dimensiuni, restul proprietăților de font sunt simple. 

Spre exemplu, dacă doriți ca un element de text să apară cu caractere îngroșate/ 

bold, utilizați proprietatea font-weight pentru a ajusta îndrăzneala tipului.  

Valori: normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 

| 900 | inherit 

Default/ implicit: nomal 

Proprietatea stilului de font, afectează postura textului, adică dacă formele literelor 

sunt vertical (normale) sau înclinate (italic și oblic). 

Valori: normal | italic | oblique | inherit 

Default/ implicit: normal 



Italic și oblic sunt versiuni înclinate ale fontului. Diferența constă în faptul că 

veriunea italic este, de regulă, un design de tipar separate, cu forme de literă 

curbate, în timp ce textul oblic ia designul normal al fontului și îl înclină.  

Proprietatea de font Shortcut 

Specificarea mai multor proprietăți de font, pentru fiecare element de text poate 

deveni repetitivă și lungă, astfel, creatorii CSS au furnizat proprietatea prescurtată 

a fontului care compilează toate proprietățile legate de font ăntr-o singură regulă.  

Valori: font-style font-weight font-variant font-size/line-height font-family | inherit 

Default/ implicit: depinde de valoarea implicită pentru fiecare proprietate listată  

Valoarea proprietății fontului este o listă de valori pentru toate proprietățile 

fontului cărora tocmai le-am acordat atenție, separate prin spații de caractere. În 

această proprietate, ordinea valorilor este importantă: 

{ font: style weight variant size/line-height font-family } 

Cel puțin, proprietatea fontului trebuie să includă o valoare a dimensiunii fontului 

și o valoare a familiei de fonturi, în această ordine. Omiterea uneia sau plasarea lor 

într-o ordine greșită, face ca întreaga regulă să nu fie validă. Acesta este un 

exemplu de valoare minima a proprietății fontului:  

p { font: 1em sans-serif; } 

Culoare Text  

Puteți schimba culoarea unui text cu proprietăți de culoare. 

Valori: color value (numit sau numeric) | inherit 

Default/ implicit: depinde de preferințele browserului și ale utilizatorului 

Utilizarea proprietății de culoare este foarte simplă. Valoarea proprietății de 

culoare poate fi un nume predefinit sau o valoare numerică care descrie o anumită 

culoare RGB1. 

1 https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp 

https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp


Iată câteva exemple, toate reprezentând elementele h1 care colorează în gri un 

document: 

h1 { color: gray; } 

h1 { color: #666666; } 

h1 { color: #666; } 

h1 { color: rgb(102,102,102); } 

Culoarea este moștenită, așadar puteți schimba culoarea întregului text dintr-un 

document, aplicând proprietatea culorii elementului corp, așa cum este prezentat 

mai jos:  

body { color: fuchsia; } 

Selectoare ID 

Atributul id poate fi utilizat cu orice element HTML, și este utilizat în mod current, 

pentru a da sens elementelor div și span. Delectoarele ID vă permit să vizați 

elementele după valorile lor de identificare. Simbolul care identifică selectoarele ID 

este semnul hash (#).  

Iată un exemplu de articol de listă, cu o referință de identificare id. 

<li id="catalog1234">Happy Face T-shirt</li> 

Acum puteți scrie o regulă de stil, doar pentru acel element din listă, folosind un 

selector de ID, precum  

li#catalog1234 { color: red; } 

Deoarece valorile id trebuie să fie unice într-un docuemtn, este acceptabil să 

omiteți numele elementului. Următoarea regulă este echivalentă cu ultima: 

#catalog1234 { color: red; } 

De asemenea, puteți utiliza un selector ID ca parte a unui selector contextual. În 

acest exemplu, un stil se aplică numai elementelor li, care apar în elementul 

indetificat ca “links.” În acest fel, puteți trata articolele de listă din elementul numit 

“links” diferit față de toate celelalte elemente de listă de pe pagină. Fără niciun 

markup suplimentar.  

#links li { margin-left: 10px; } 



Ar trebui să începem să vedem puterea selectoarelor și modul în care acestea pot fi 

folosite strategic, împrecună cu un marcaj semantic bine planificat.  

Selectoare de clasă 

Spre deosebire de atributul id, elemente multiple pot partaja un nume de clasă. Nu 

doar atât, dar un element poate aparține mai multor clase. Puteți viza elemente 

aparținând aceleași clase  cu –ați ghicit – un selector de clase. Numele claselor sunt 

indicate cu un punct (.) la începutul selectorului. De exemplu, pentru a selecta toate 

paragrafele cu class="special", utilizați acestor selector (perioada indică faptul că 

următorul cuvânt este un selector de clasă): 

p.special { color: orange; }

Pentru a aplica o proprietate tuturor elementelor din aceeași clasă, omiteți numele 

elementului din selector (asigurați-vă că mențineți punctul; este caracterul care 

indică clasa). Aceasta ar viza toate paragrafele și orice alt element care a fost 

marcat cu class="special". 

.special { color: orange; } 

Actualizați pagina Black Goose Bistro adăugând stilurile menționate mai sus (Font, 

Culoare text și selectoare ID și Class). 



Element Box 

Fiecare element dintr-un document, atât la nivel de bloc/ block-level cât și în 

linie/inline, generează o casetă de element dreptunghiular. Componentele unei 

casete de elemente sunt diagramate mai jos: 

Zona de conținut 

La baza casetei elementului se află conținutul în sine. În figura de mai sus, zona de 

conținut este indicată de text într-o casetă alba.  

Marginile interioare 

Marginile zonei de conținut sunt denumite marginile interioare ale casetei de 

elemente. Deși marginile interioare sunt distincte printr-o schimbare de culoare în 

figura de mai sus, în paginile reale, marginea zonei de conținut ar fi invizibilă.  

Padding 

Padding-ul este zona aflată între conținut și marginile opționale. În diagramă, zona 

de padding este indicată printr-o culoare galben-portocalie. Padding-ul este 

optional.  

Border 

Un Border este o linie (sau linie stilizată) care înconjoară elementul și padding-ul 

afferent. Border-urile sunt, de asemenea, opționale.  



Margini 

Marginile reprezintă o cantitate opțională de spațiu, adăugată în exteriorul 

marginii. În diagramă, marginea este indicată cu umbrire albastru-deschis, însă în 

realitate, marginile sunt întotdeauna transparente, permițând background-ului 

elementului parent să se afișeze.  

Marginea exterioară 

Marginile exterioare ale zonei alcătuiesc limitele casetei de elemente. Aceasta este 

suprafața totală pe care elementul o ocupă pe pagină și include lățimea zonei de 

conținut, plus cantitatea totală de padding, border și margini aplicater elementului. 

Marginea exterioară a diagramei este indicată cu o linie punctată, însă în paginile 

web reale, marginea devine invizibilă.  

Toate elemenetele au aceste componente casetă; cu toate acestea, unele proprietăți 

se comportă diferit, în funcție de situația elementului, blocat sau in linie.  

Specificarea dimensiunilor casetei 

În mod implicit, lățimea și înălțimea unui element de bloc sunt calculate automat 

de browser (deci valoarea auto implicită). O casetă va fi la fel de lată precum 

fereastra browserului, sau un alt element de blocare, precum și atât de înaltă pe cât 

este necesar, pentru a cuprinde întreg conținutul. Oricum, puteți utiliza 

proprietățile de width/ lățime  și  height/ înălțime pentru a face aria de conținut a 

unui element având lățime sau înălțime specifică.  

CSS oferă două moduri de a specifica dimensiunea unui element. Metoda implicită 

aplică valorile de lățime și înălțime casetei de conținut. Asta înseamnă că 

dimensiunea rezultată a elementului va fi în funcție de reperele pe care dvs le 

specificați, plus cantitatea de padding și borders care au fost adăugate elementului. 

Cealaltă metodă – introdusă ca parte a noii proprietăți box-sizing în CSS3—aaplică 

valorile lățimii și înălțimii casetei de chinar incluzând conținutul, padding și 

border. Cu această metodă, caseta de element vizibil rezultată, va fi exact pe 

dimensiunile specificate de dvs. Unii consider că aceasta este o metodă mai 

intuitivă pentru dimensionare.   



Indiferent de metoda pe care o alegeți, puteți specifica lățimea și înălțimea doar 

pentru elemenetele la nivel de bloc și elemente inline non-text, precum sunt 

imaginile.  

Proprietățile elementelor de Width/lățimea și height/ înălțimea nu se aplică 

textului inline (alias necunoscut) și vor fi ignorate de browser. Cu alte cuvinte, nu 

puteți specifica lățimea și înălțimea unei ancore (a) sau a unui element strong. 

box-sizing  

Valori: content-box | border-box 

Default: content-box 

Se aplică la: toate elementele 

width 

Valori: length measurement | percentage | auto | inherit 

Default: auto 

Se aplică la: elementele block-level și cele înlocuite in linie (cum ar fi imaginile) 

height 

Valori: length measurement | percentage | auto | inherit 

Default: auto 

Se aplică la: elementele block-level și cele înlocuite in linie (cum ar fi imaginile) 

Dimensionarea casetei de conținut (default) 

În mod implicit (adică, dacă nu includeți o regulă de dimensionare a casetei în 

stilurile dvs.), proprietățile de lățime și înălțime sunt applicate casetei de conținut. 

Acesta este modul în care toate browserele actuale interpretează valorile de 

width/ lățime și height / înălțime, dar puteți specifica în mod explicit acest 

comportament, setând box-sizing: content-box. 



În exemplul următor, unei casete simple i se oferă o lățime de 500 pixeli, o înălțime 

de 150 pixeli, cu un padding de 20 pixeli, o margine de 2-pixeli și o marjă de 20-

pixeli de jur împrejur. Folosind modelul de casetă de conținut, valorile lățimii și 

înălțimii sunt aplicate numai zonei de conținut.  

p { 

 background: #c2f670; 

 width: 500px; 

 height: 150px; 

 padding: 20px; 

 border: 2px solid gray; 

 margin: 20px; 

} 

Lățimea rezultată a casetei de elemente vizibile ajunge să fie 544 pixeli (conținutul 

plus 40px padding și 4px de border). Când introduceți 40 de pixeli de margini, 

lățimea întregii casete de element este de 584 pixeli. Cunoașterea dimensiunii 

rezultate a elemenetelor dvs este esențială pentru ca aspectele să se comporte 

previzibil.  

20px + 2px + 20px + 500px width + 20px + 2px + 20px = 584 pixels 



Modelul border-box 

Cealaltă modalitate de a specifica dimensiunea unui element este de a aplica 

lățimea și înălțimea întregii casete vizibile, inclusiv padding și border. Deoarece 

acesta nu este comportamentul implicit al browser-ului, va trebui să setați în mod 

explicit: border-box în foaia de stil. 

Să vedem același exemplu de paragraf din secțiunea anterioară și să vedem ce se 

întâmplă atunci când facem 500 de pixeli, folosind metoda border-box.  

Observați că trebuie să furnizați –webkit- și –moz- prefixe de furnizor pentru ca 

acest lucru să funcționeze în Safari, Chrome și Firefox. Opera și Internet Explorer 8 

și versiunile ulterioare îl acceptă fără sufix.   

p { 

 … 

-webkit-box-sizing: border-box;

-moz-box-sizing: border-box;

 box-sizing: border-box; 

 width: 500px; 

 height: 150px; 

} 



Mulți dezvoltatori consideră că modelul border-box este un mod mai intuitiv de 

dimensionare a elementelor. Este deosebit de util pentru specificarea lățimilor în 

procente,l care este o piatră de temelie a designului receptiv. De exemplu, puteți 

face două coloane cu lățimea de 50% și să știți că se vor potrivi una lângă cealaltă, 

fără a fi nevoie să vă amestecați cu adăugarea de padding calculate și lățimi de 

margine la mix. De fapt, unii designer pur și simplu au setat totul în document 

pentru a utiliza modelul border-box, folosind selectorul universal (*):  

* {box-sizing: border-box;}

Specificarea înălțimii 

In practica generală, este mai puțin întâlnit ca înălțimea elementelor să fie 

specificată. Este mai mult în concordanță cu natura suportului pentru a permite 

înălțimii să fie calculate automat, permiâînd casetei elementului să se schimbe în 

funcție de dimensiunea fontului, setările utilizatorului sau alți factori. Dacă 

specificați o înălțime pentru un element care conține text, asigurați-vă că luați în 

considerare și ceea ce se întâmplă dacă conținutul nu se potrivește.  

Gestionarea overflow-ului 

Atunci când un element este setat la o dimensiune prea mică pentru conținutul său, 

aveți posibilitatea de a specifica ce să faceți cu conținutul care nu se potrivește, 

utilizând proprietatea over-flow. 

overflow 

Valori: visible | hidden | scroll| auto | inherit 

Default: visible 

Se aplică la: elementele block-level și elementele înlocuite inline (precum imaginile) 



visible 

Valoarea implicită este vizibilă, cee ace permite conținutului să se așeze peste 

caseta de element, astfel încât totul să fie vizibil.  

hidden 

Când overflow-ul este setat să se ascundă, conținutul care nu se potrivește este 

decupat și nu apare dincolo de marginile zonei de conținut a elementului.  

scroll 

Când se specifică elementul scroll, scrollbars/ barele de derulare sunt adăugate în 

caseta de elemente pentru a permite utilizatorilor să deruleze prin conținut. 

Rețineți că, atunci când setați valoarea pentru derulare/ scroll, barele de derulare/ 

scrollbars vor fi întotdeauna acolo, chiar dacă conținutul se potrivește foarte bine 

la înălțimea specificată.  

auto 

Valoarea automata permite browserului să decidă cum să gestioneze un overflow. 

In most cases, scrollbars are added only when the content doesn’t fit and they are 

needed. 

Padding 

Paddingul reprezintă spațiul dintre zona de conținut și chenar (sau locul în care ar 

fi chenarul, dacă acesta nu este specificat). Mi se pare de ajutor adăugarea padding-

ului la elemente, atunci când se utilizează o culoare de fundal sau chinar. Oferă 

conținutului puțin spațiu de respiro și împiedică border-ul sau marginile 

backgroundului să se lovească de text.   

Puteți adăuga padding-ul pe laturile individuale a oricărui element (block-level sau 

inline). Există, de asemenea, o proprietate shorthand padding care vă permite să 

adăugați padding simultan, pe toate părțile.  

padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left 



Valori: length measurement | percentage | inherit 

Default: 0 

Se aplică: tuturor elementelor cu excepția table-row, table-row group, table-

header-group, table-footer-group, table-column și table-column-group 

padding 

Valori: length measurement | percentage | inherit 

Default: 0 

Se aplică: tuturor elementelor  

Proprietățile padding-top, padding-right, padding-bottom și padding-left specifică 

dimensiunile padding-ului pentru fiecare parte a elementelor, așa cum se prezintă 

în exemplul de mai jos:  

blockquote { 

 padding-top: 1em; 

 padding-right: 3em; 

 padding-bottom: 1em; 

 padding-left: 3em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Specificați padding-ul în oricare dintre unitățile de lungime CSS (em și px sunt cele 

mai comune) sau ca procent din lățimea elementului parent. Da, lățimea parent-

ului este utilizată ca bază, indifferent dacă padding-ul este inferior sau superior. 

Dacă lățimea elementului parent se schimbă, valorile de padding aferente tuturor 

părților din elementul child, cee ace face ca valorile procentuale să fie oarecum 

dificil de gestionat.  



Proprietatea shorthand padding 

Ca alternativă la setarea paddingului cu câte o parte pe rând, puteți utiliza 

proprietatea padding-ului pentru adăugarea de padding în jurul elementului. 

Sintaxa este interesantă; puteți specifica patru, trei, două sau o valoare pentru o 

singură proprietate padding. Hai să vedem cum funcționează, începând cu patru 

valori.  

Când furnizați patru valori de padding, acestea sunt applicate pe fiecare parte în 

sensul acelor de ceas, începând de sus. Unii oameni folosesc dispozitivul mnemonic 

“TRouBLe” pentru comanda Top Right Bottom Left/ Sus Dreapta Jos Stânga. 

Aceasta este o sintaxă obișnuită pentru aplicarea valorilor shorthand/ abdreviate 

în CSS, așa că, aruncați o privire atentă la look.padding: top right bottom left;  

Utilizând o proprietate padding, am putea reproduce padding-ul specificat cu 

Cele patru propriety individuale din exemplul anterior, astfel: 

blockquote { 

 padding: 1em 3em 1em 3em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Dacă paddingul stâng și cel drept sunt aceleași, o puteți scurta furnizând doar trei 

valori. Valoarea pentru “dreapta” (a doua valoare din șir) va fi oglindită și utilizată 

și pentru “stânga”. Este ca si cum browserul presupune că valoarea “stânga” 

lipsește, așa că va folosi valoarea “dreapta” de ambele părți. Sintaxa pentru cele 

trei valori este cum urmează: 

padding: top right/left bottom; 

Această regulă ar fi echivalentă cu exemplul anterior, deoarece padding-ul din 

marginile stânga și dreapta a elementului ar trebui setată la 3em. 

blockquote { 

 padding: 1em 3em 1em; 

 background-color: #D098D4; 

} 



Continuând cu acest patern, dacă furnizați doar două valori, prima va fi utilizată 

pentru marginile de sus și de jos, iar a doua va fi utilizată pentru marginile din 

stânga și dreapta: 

padding: top/bottom right/left; 

Efectul obținut în cele două exemple anterioare ar putea fi realizat cu această 

regulă.  

blockquote { 

 padding: 1em 3em; 

 background-color: #D098D4; 

} 

Borders 

O margine este pur și simplu o linie trasată în jurul zonei de conținut și a padding-

ului său (opționale). Puteți alege dintre opt stiluri de margine și le puteți face cu 

orice lățime și culoare doriți. Puteți aplica marginea în jurul elementului sau doar o 

anumită parte sau pe mai multe părți. În plus, CSS3 introduce proprietăți pentru 

rotunjirea colțuriloe sau aplicarea inaginilor la margini/borders.  

Border style 

Stilul este cea mai importantă dintre proprietățile chenarului, deoarece, conform 

specificațiilor CSS, dacă nu este specificat un stil al chenarului, chenarul nu există. 

Cu alte cuvinte, trebuie să declarați întotdeauna stilul chenarului, în caz contrar 

celelalte proprietăți ale chenarului vor fi ignorate. Stilurile marginilor pot fi 

applicate pe fiecare parte sau utilizând proprietatea de tip stenogramă.  

border-top-style, border-right-style,   

border-bottom-style, border-left-style 

Valori: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | 

inherit 

Default: none 

Se aplică: tuturor elementelor 



border-style 

Valori: none | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | 

inherit 

Default: none 

Se aplică: tuturor elementelor 

Valoarea proprietăților border-style este unul dintre cele 10 cuvinte cheie, care 

descriu stilurile de chinar disponibile, după cum se arată mai jos: 

Utilizați proprietățile specifice ale stilului chenarului lateral. (border-top-style, 

border-right-style, border-bottom-style, and border-left-style) pentru a aplica un stil 

pe o parte a elementului. Dacă nu specificați o lățime, aceasta se setează în mod 

implicit la dimensiune medie.  

Lățimea va fi utilizată. Dacă nu este specificată nicio culoare, chenarul folosește 

culoarea din prim-plan a elementului (la fel ca textul).  

În exemplul următor, am aplicat un stil diferit fiecărei părți a unui element pentru 

a afișa proprietățile marginii cu o singură parte în acțiune.  

div#silly { 

 border-top-style: solid; 



 border-right-style: dashed; 

 border-bottom-style: double; 

 border-left-style: dotted; 

 width: 300px; 

 height: 100px; 

} 

Proprietatea border-style shorthand funcționează pe sistemul în sensul acelor de 

ceasornic (TRouBLe) așa cum s-a descris pentru padding, mai devreme. Puteți 

furniza patru valori pentru toate cele patru laturi sau mai puține valori, atunci 

când marginile stânga/ dreapta și sus/ jos sunt identice. Efectul border din 

exemplul anterior ar putea fi de asemenea specificat folosind proprietatea border-

style ca: 

border-style: solid dashed double dotted; 

Border width (thickness) 

Utilizați una dintre proprietățile lățimii chenarului pentru a specifica grosimea 

acestuia/border`s thickness. Încă o data, puteți viza fiecare parte a elementului cu 

o proprietate cu o singură parte sau laturi multiple, simultan, în sensul acelor de

ceasornic, cu proprietatea shorthand border-width. 

border-top-width, border-right-width, 

border-bottom-width, border-left-width 

Valori: length units | thin | medium | thick | inherit  

Default: medium 

Se aplică: tuturor elementelor  

border-width 

Valori: length units | thin | medium | thick | inherit  

Default: medium 

Se aplică: tuturor elementelor  



Cea mai des întâlnită modalitate de a specifica lățimea chernarelor este măsurarea 

pixelilor sau em; cu toate acestea, puteți specifica unul dintre cuvintele cheie (thin, 

medium, or thick) și lăsați redarea în seama browserului. 

div#help { 

 border-width: thin medium thick 12px; 

 border-style: solid; 

 width: 300px; 

 height: 100px;  

} 

Border color 

Border colors sunt specificate în același mod: folosind proprietățile laterale 

specifice sau proprietatea border-color shorthand. Când specificați un border 

color, aceasta înlocuiește culoarea de prim-plan care a fost setată de proprietatea 

culorii pentru element.  

border-top-color, border-right-color, 

border-bottom-color, border-left-color 

Valori: color name or RGB value | transparent | inherit  

Default: the value of the color property for the element 

Se aplică: tuturor elementelor  

border-color 

Valori: color name or RGB value | transparent | inherit  

Default: the value of the color property for the element 

Se aplică: tuturor elementelor  



div#special { 

 border-color: maroon aqua; 

 border-style: solid; 

 border-width: 6px; 

 width: 300px; 

 height: 100px; 

} 

Margins 

Marginile sunt o cantitate opțională de spațiu pe care o puteți adăuga în exteriorul 

marginii. Marginile împiedică elementele să se lovească una de alta sau de 

marginea ferestrei browser-ului. Marginile pot fi folosite chiar și pentru a-i face 

spațiu unei noi coloane de conținut. În acest fel, marginile sunt un instrument 

important în aspectul paginii bazat pe CSS. Proprietățile side-specific și shorthand 

margin funcționează la fel ca proprietățile de padding pe care le-am analizat deja. 

Cu toate acestea, Marginile au unele comportamente special de care trebuie să fim 

conștienți. 

margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left 

Valori: length measurement | percentage | auto | inherit 

Default: auto 

Se aplică: tuturor elementelor  

margin 

Valori: length measurement | percentage | auto | inherit 

Default: auto 

Se aplică: tuturor elementelor, cu excepția celor cu tipuri de afișare a tabelelor, 

altele decât subtitrarea tabelului, și tabelul inline.  



Proprietățile marginilor sunt foarte simplu de utilizat. Puteți, fie să specificați 

dimensiunea marginii care să apară pe fiecare parte a elementului. Proprietățile 

marginilor sunt simplu de folosit. Puteți, fie să specificați o dimensiune a marginii 

care să apară pe fiecare parte a elementului, fie să utilizați proprietatea margin 

pentru a seta simultan toate laturile.  

Proprietatea shorthand margin funcționează similar cu padding shorthand. Când 

furnizați patru valori, acestea sunt aplicate în ordine, în sensul acelor de ceasornic 

(sus, dreapta, jos, stânga) pe laturile elementului. Dacă furnizați trei valori, 

valoarea de mijloc se aplică atât în stânga cât și în dreapta. Când sunt furnizate 

două valori, prima este utilizată pentru partea de sus și de jos, iar a doua se aplică 

la marginile din stânga și dreapta. În cele din urmă, o valoare va fi aplicată tuturor 

celor patru laturi ale elementului.  

Collapsing margins 

Cel mai semnificativ comportament al unei margini de care trebuie să ținem cont 

de faptul că marginile de sus și de jos ale elementelor învecinate se prăbușesc. Asta 

înseamnă că, în loc să se acumuleze, marginile învecinate se prăbușesc/ collapse. 

Asta înseamnă că, în loc să se acumuleze, marginile adiacente se suprapun și va fi 

utilizată doar cea mai mare valoare.  

Utilizând cele două paragrafe ca exemplu, dacă elementul de sus are o margine jos 

de 4 em, iar următorul element are o margine de sus de 2 em, iar spațiul rezultat 

între elemente nu ajunge pînă la 6 em. Mai degrabă, marginile se prăbușesc iar 

marginile rezultate între paragrafe va fi de 4 em, cea mai are valoare specificată.  

Margins on inline elements 

Puteți aplica margini de sus și de jos elementelor text inline (sau “elemente de linie 

nechimbate” pentru a utiliza terminologia CSS adecvată), însă nu vor adăuga spațiu 

vertical deasupra și dedesubtul elementului, iar înălțimea liniei nu se va schimba. 

Cu toate acestea, atunci când aplicați margini stânga și dreapta elementelor de text 

inline, spațiul de margine va fi menținut liber atât înainte cât și după textul din 

elementul flow, chiar dacă acel element se împarte pe mai multe linii.  



Negative margins 

Merită să remarcăm faptul că este posibil să se specifice valori negative pentru 

margini. Când aplicați o margine negativă pentru, conținutul, padding-ul și border-

ul sunt mutate în direcția opusă, care ar fi rezultat dintr-o valoare de margine 

pozitivă.  

Acest lucru poate părea ciudat de făcut și, probabil că nu s-ar suprapune blocuri de 

text, așa cum se prezintă mai sus. Ideea aici este că puteți utiliza margini cu valori 

atât positive cât și negative pentru a muta elementele în jurul paginii. Aceasta este 

baza multor tehnici de aspect CSS.  

Floating 

Simplu spus, proprietatea float mută un element cât mai mult posibil la stânga sau 

la dreapta, permitând următorului conținut să îl învăluie. Nu este o schema de 

poziționare în sine, ci o caracteristică unică, încorporată în CSS cu unele 

comportamente interesante. Floats sunt unul dintre instrumentele primare ale 

web designului modern, bazat pe CSS, utilizat pentru a crea machete multicoloane, 

bare de instrumente de navigare din liste și alinierea de tip tabel, fără tabele. Să 

începem cu proprietatea float în sine.  



float 

Valori: left | right | none | inherit 

Default: none 

Se aplică: tuturor elementelor 

Inherits:   no 

Cel mai bun mod de a explica floating-ul este să-l dezonstrezi. În exemplul de mai 

jos.  

img { 

 float: right; 

} 

p {  

 padding: 15px; 

 background-color: #FFF799; 

 border: 2px solid #6C4788; 

} 

Acesta este un efect drăguț …Să adăugăm 10 pixeli de spațiu pe toate laturile 

imaginii, folosing proprietatea marginii.  

img { 

 float: right; 

 margin: 10px; 

} 



Modulul 6. Subcapitolul 6.3 

Învățare în regim individual 

Timp: 07h00m 

Ce este un Form? 

Nu a durat mult până când web-ul s-a mutat dintr-o rețea de pagini pentru citit, 

într-un loc unde lucrurile se întâmplă. – realizarea cumpărăturilor, rezervarea 

unor bilete de avion, semnarea unor petiții, căutarea unui site, postarea unui 

tweet… și lista poate continua! Toate aceste interacțiuni sunt gestionate de un 

form.  

Există două părți ale unui form activ. Prima parte este form-ul pe care îl puteți 

vedea pe pagina propriu-zisă, care este creat utilizând marcajul HTML. Form-urile 

sun talc[tuite din butoane, câmpuri input și meniuri drop-down (cunoscute sub 

numele de form controls), utilizate pentru a colecta informații de la utilizator. 

Form-urile pot, de asemenea, conține text sau alte elemente.  

Cealaltă componentă a unui formular web este o aplicație sau un script de pe 

server care procesează informațiile colectate de formular și returnează un răspuns 

adecvat.  

Elementul  form 

Form-urile sunt adăugate la paginile web, folosind (făsă nicio surpriză) elementul 

form (<form>…</form>). Elementul form este un container pentru tot conținutul 

form-ului, inclusiv un număr de controale form, cum ar fi câmpurile și butoanele de 

introducere a textului. De asemenea, poate conține elemente de bloc (h1, p și liste, 

spre exemplu) Cu toate acestea, este posibil să nu conțină un alt element form.  

Exemplul de mai jos cuprinde un formular simplu care adună nume și adrese de e-

mail pentru o listă de corespondență.  



<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Mailing List Signup</title> 

<meta charset="utf-8"> 

</head> 

<body> 

<h1>Mailing List Signup</h1> 

<form action="/mailinglist.py" method="post"> 

<fieldset> 

<legend>Join our email list</legend> 

<p>Get news about the band such as tour dates and special MP3 releases
sent to your own in-box.</p>

<ol> 

<li><label for="firstlast">Name:</label> 

<input type="text" name="username" id="firstlast"></li> 

<li><label for="email">Email:</label> 

<input type="text" name="email" id="email"></li> 

</ol> 

<input type="submit" value="Submit"> 

</fieldset> 

</form> 

</body> 

</html> 

Pe lângă faptul că este un container pentru elementele de control ale form-urilor, 

elementul form are câteva attribute necesare pentru interacțiunea cu programul 

de procesare a form-ului de pe server. Să aruncăm o privire la fiecare.  

Atributul de acțiune furnizează locația (URL) a aplicației sau a scriptului (uneori 

numită pagină de acțiune) care va fi utilizată pentru procesarea formularului. 

Atributul de acțiune din acest exemplu trimite datele către un scrip numit 

mailinglist.py. 

<form action="/mailinglist.py" method="post">...</form> 



Sufixul .py indică faptul că acest formular este procesat de un script scris în 

limbajul Python, dar formularele web pot fi procesate folosind alte tehnologii 

precum PHP2, ASP.NET3, Javascript4, … 

Methoda Atribut 

Atributul metodei specifică modul în care informațiile trebuie trimise către server. 

Să folosim aceste date colectate din formularul de eșantion menționat anterior.  

username = Sally Strongarm 

email = strongarm@example.com 

Când browserul codifică aceste informații pentru călătoria sa către server, 

rezultatul este următorul:  

username=Sally%20Strongarm&email=strongarm%40example.com 

Există doar două metode pentru trimiterea acestor date codificate către server: 

POST sau GET, indicate folosind atributul de metodă din elementul formular. 

Metoda este opțională și va fi implicită GET, dacă este omisă.  

Metoda POST 

Când metoda formularului este setată la POST, browserul trimite o cerere separate 

de server, care cuprinde unele anteturi special, urmate de date. Numai serverul 

vede conținutul acestei solicitări, deci este cea mai bună metodă pentru 

transmiterea informațiilor ce necesită existența unor măsuri de siguranță, cum ar 

fi cardul de credit sau alte informații personale. Metoda POST este, de asemenea, 

preferabilă pentru trimiterea mai multor date, cum ar fi o intrare lungă de text, 

deoarece nu există o limită de caractere, așa cum există pentru GET. 

2 https://www.php.net/ 
3 https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet 
4 https://www.w3schools.com/js/default.asp 

https://www.php.net/
https://dotnet.microsoft.com/apps/aspnet
https://www.w3schools.com/js/default.asp


Metoda GET 

Cu metoda GET, datele din formularul codificat sunt introduce direct pe adresa 

URL trimisă la server. Un semn de întrebare separă adresa URL de următoarele 

date, așa cum se prezintă mai jos:   

get http://www.bandname.com/mailinglist.py?name=Sally&email=strongarm%40example.com 

Metoda GET este potrivită dacă doriți ca utilizatorii să poată marca rezultatele 

trimiterii unui formular (cum ar fi o listă cu rezultatele căutării). Deoarece 

conținutul formularului este la vedere, GET nu este potrivit pentru formularele cu 

informații personale sau financiare private. În plus, GET nu poate fi utilizat atunci 

când formularul este utilizat pentru a încărca un fișier.  

Variabile și Conținut 

Formularele web utilizează o varietate de controale care permit utilizatorilor să 

introduce informații sau să aleagă opțiuni. Tipurile de control includ diverse 

câmpuri de introducere a textului, butoane, meniuri și câteva controale cu funcții 

speciale. Acestea sunt adăugate la document utilizând o colecție de elemente de 

control al formularului pe care le vom examina unul câte unul în secțiunea 

următoare.   

Atributul name (nume) 

Sarcina unui form control este aceea de a colecta un bit de informații de la un 

utilizator. În exemplul form, prezentat cu câteva pagini înainte, câmpurile de 

introducere a textului colectează numele și adresa de e-mail ale vizitatorului. 

Pentru a utiliza termenul tehnic, “username” și “email”, sunt două variabile 

colectate de formular. Datele introduse de utilizator (“Sally Strongarm” și 

“strongarm@example.com”) reprezintă valoarea sau conținutul variabilei.  

Atributul name furnizează numele variabilei de control. In acest exemplu, textul 

adunat de elementul textarea este definit ca variabila “comentariu”: 

<textarea name="comment" rows="4" cols="45" placeholder="Leave us a comment."></textarea> 



Când un utilizator introduce un comentariu în camp (“Aceasta este cea mai bună 

formație din toate timpurile!”), va fi transmis serverului ca pereche nume/valoare 

(variabilă/conținut), astfel: 

comment=This%20is%20the%20best%20band%20ever%21 

Toate elementele de control ale formularului trebuie să includă un atribut de 

nume, astfel încât aplicația de procesare a formularului să poată sorta informațiile. 

Puteți include un atribut de nume pentru elemenetele butonului de trimitere și 

resetare, dar nu sunt necesare, deoarece au funcții speciale (trimiterea sau 

resetarea formularului) care nu au legătură cu colectarea datelor.  

Breviarul de Control al Formularului 

Controale de introducere a textului 

Una dintre cele mai frecvente sarcini într-un web form o reprezintă introducerea 

informațiilor text. Ce element o să utilizați, depinde de situația în care utilizatorii 

sunt rugați să introduce o singură linie de text (input) sau mai multe linii 

(textarea). 

Unul dintre cele mai simple tipuri de form input este câmpul de introducere a 

textului utilizat pentru introducerea unui singur cuvânt sau linie de text. De fapt, 

este tipul de intrare implicit, cee ace înseamnă că este ceea ce veți obține dacă 

uitați să includeți atributul type sau o valoare nerecunoscută. Adăugați un camp de 

introducere a textului într-un formular cu elementul de intrare și atributul său, 

setat ca tip text:  

<li><label>City: <input type="text" name="city" id="form-city"value="Your Hometown" 
maxlength="50"></label></li> 

Am dori să subliniem câteva attribute.  

name, atirbutul nume este necesar pentru indicarea numelui variabilei. 

value, atributul value specifică textul implicit care apare în camp la încărcarea 

formularului. Când resetați un formular, acesta revine la această valoare.  



maxlength, by default, utilizatorii pot tasta un număr nelimitat de caractere într-un 

camp de text, indifferent de dimensiunea acestuia (afișajul se derulează spre 

dreapta, dacă textul depășește lățimea caracterelor casetei). Puteți seta o limită 

maximă de caractere, utilizând atributul maxlength dacă programul de procesare a 

formularelor pe care le utilizați o cere.  

Uneori, veti dori ca utilizatorii dvs să poată introduce mai mult de un singur rând 

de text. Pentru aceste situații, utilizați elementul textarea care este înlocuit de o 

casetă de intrare text cu mai multe linii, și care, poate fi derulată atunci când este 

afișată de browser. 

Spre deosebire de elementul input gol, puteți pune conținut între etichetele de 

deschidere și de închidere în elementul textarea. Conținutul elementului textarea 

va apărea în caseta de text atunci când formularul este afișat în browser. De 

asemenea,, va fi trimis la server atunci când formularul este trimis, deci acordați 

atenție la ceea ce se întâmplă acolo. Nu este neobișnuit ca dezvoltatorii să nu așeze 

nimic între tag-urile de închidere și deschidere, și să ofere un indiciu despre ceea 

ce ar trebui să meargă acolo cu un atribut titlu sau substitut.   

<p><label>Official contest entry <br> 

<em>Tell us why you love the band. Five winners will get backstage passes!</em><br> 

<textarea name="contest_entry" rows="5" cols="50">The band is totally 
awesome!</textarea></label></p> 

<p>Official contest entry:<br>

<em>Tell us why you love the band. Five winners will get backstage passes!</em><br> 

<textarea name="contest_entry" placeholder="50 words or less">  

</textarea> 

</p> 



Atributele rows și cols sunt un mod de a specifica dimensiunea zonei text folosind 

markup, însî în mod frecvent, dimensionarea se face cu CSS. Rows specifică 

numărul de linii pe care ar trebui să le afișeze zona de text, iar cols specifică 

lățimea în număr de caractere. Scrollbars vor fi furnizate dacă utilizatorul tastează 

mai mult text decât încadrează în spațiul alocat. Există, de asemenea, câteva 

atribute care nu sunt prezentate în exemplu. Atributul wrap specifică dacă textul 

trebuie să-și păstreze întreruperile de linie atunci când este trimis. O valoare soft 

(implicit) nu păstrează întreruperile de linie, iar hard o face. Atributul maxlength 

stabilește o limită pentru numărul de caractere care pot fi introduse în camp.  

Câmpuri specializate de introducere a textului 

Suplimentar față de introducerea textului generic pe o singură linie, există o serie 

de tipuri de input pentru introducerea anumitor tipuri de informații, cum ar fi 

parole, termini de căutare, adrese de e-mail, numere de telefon și adrese URL. 

Un câmp de parolă funcționează la fel ca un camp de introducere a textului, cu 

excepția caracterelor care sunt ascunse de vizualizare, utilizând caractere asterisc 

(*) sau buline (•), sau un alt caracter determinat de browser. 

In plus, tipurile de input: email, tel, url și search oferă browserului o idee despre ce 

tip de informații să ne asșteptăm să îl regăsim în camp. Aceste noi tipuri de input, 

utilizează aceleași atribute ca tipul de introducere a textului generic descrie 

anterior.  

Elementul datalist permite autorului să furnizeze un meniu drop-down pentru 

valorile sugerate, oricărui tip de text input. Oferă utilizatorului câteva comenzi 

rapide din care să poată selecta, dar dacă nu este selectat niciunul, utilizatorul 

poate totuși introduce propriul text.  

În cadrul elementului datalist, valorile sugerate sunt marcate ca elemente de 

opțiune. Utilizați atributul listă din elementul de intrare pentru a-l asocia cu ID-ul 

datalist respectiv. 



<p>Education completed: <input type="text" list="edulevel" name="education">

<datalist id="edulevel"> 

<option value="High School"> 

<option value="Bachelors Degree"> 

<option value="Masters Degree"> 

<option value="PhD"> 

</datalist> 

Butoane Radio și Casetă de selectare (Checkbox) 

Atât caseta de selectare cât și butoanele radio facilitează alegerea vizitatorilor dvs. 

dintr-o serie de opțiuni furnizate. Acestea sunt similare prin faptul că funcționează 

ca niște mici comutatoare de pornire/ oprire care pot fi comutate de utilizator și 

sunt adăugate folosind elementul de intrare. Cu toate acestea, ele îndeplinesc 

funcții distincte.    

Atât caseta de selectare, cât și butoanele radio facilitează alegerea vizitatorilor dvs. 

dintr-o serie de opțiuni furnizate. Acestea sunt similare prin faptul că funcționează 

ca niște mici comutatoare de pornire/ oprire care pot fi comutate de utilizator și 

sunt adăugate folosind elementul de intrare. Cu toate acestea, ele îndeplinesc 

funcții distincte.  

Un form control format dintr-o colecție de butoane radio este adecvat atunci când 

este permisă o singură opțiune din grup – cu alte cuvinte, când selecțiile se exclude 

reciproc (cum ar fi Da sau Nu, sau Bărbat sau Femeie). 

Când un buton radio este “on” (pornit), toate celelalte trebuie să fie “off” 

(dezactivat), în felul în care butoanele utilizate pentru a funcționa pe radiourile 

vechi: apăsați un buton și restul apar.  



Cu toate acestea, atunci când casetele de selectare sunt grupate, este posibil să 

selectați mai multe sau mai puține, în funcție de cât doriți. Acest lucru le face să fie 

alegerea potrivită pentru liste în care doriți să faceți mai mult de o selecție.  

Butoanele radio sunt adăugate la un form utilizțnd elementul input cu atributul 

type setat la radio. Iată sintaxa pentru un buton radio minim: 

<input type="radio" name="variable" value="value"> 

Atributul name este necesar și joacă un rol important în legarea mai multor 

inputuri radio în set. Când dați un număr de input-uri butoanelor radio cu aceeași 

valoare de name (vârsta în exemplul următor), acestea creează un grup de opțiuni 

care se exclud reciproc.  

În aceste exemplu, butoanele radio sunt utilizate ca interfață pentru ca utilizatorii 

să își introducă grupa de vârstă (o poersoană nu poate aparține mai multor grupe 

de vârstă, deci butoanele radio sunt alegerea potrivită). 

<p>How old are you?</p>

<ol> 

<li><input type="radio" name="age" value="under24" checked> under 24</li> 

<li><input type="radio" name="age" value="25-34"> 25 to 34</li> 

<li><input type="radio" name="age" value="35-44"> 35 to 44</li> 

<li><input type="radio" name="age" value="over45"> 45+</li> 

</ol> 

Observați că toate elemenetele input au același nume de variabilă (“vârstă”), însă 

valorile lor sunt diferite. Deoarece acestea sunt butoane radio, nu pot fi verificate 

mai multe butoane odată și, prin urmare, o singură valoare va fi trimisă serverului 

pentru procesare la trimiterea formularului.  



Casetele de selectare sunt adăugate folosind elementul input cu tipul său selectat la 

checkbox/ caseta de selectare. Ca și în cazul butoanelor radio, creați grupuri de 

casete de selectare atribuindu-le aceeași valoare name. Diferența, așa cum am 

menționat deja, este că mai multe casete de selectare pot fi bifate odată. Valoarea 

fiecărui buton bifat va fi trimisă serverului la trimiterea formularului. Iată un 

exemplu de grup de butoane de casetă de selectare, utilizată pentru a indica 

interesele muzicale.  

<p>What type of music do you listen to?</p>

<ul> 

<li><input type="checkbox" name="genre" value="punk" checked> Punk rock</li> 

<li><input type="checkbox" name="genre" value="jazz" checked> Jazz</li>  

<li><input type="checkbox" name="genre" value="hiphop"> Hip Hop</li>  

<li><input type="checkbox" name="genre" value="rockabilly"> Rockabilly</li> 

</ul> 

Meniuri 

O altă modalitate de a furniza o listă de opțiuni este să le puneți într-un meniu 

drop-down sau scrolling. Meniurile tind să fie mai compacte decât grupurile de 

butoane/buttons de casete de selectare/checkboxes. Elementul select se afișează ca 

un meniu drop-down (denumit și meniu pull-down) în mod implicit, atunci când 

nu este specificată nicio dimensiune sau dacă atributul mărime este setat la 1. În 

meniurile pull-down, poate fi selectat un singur element. Iată un exemplu.  

<p>What is your favorite 80s band?

<select name="EightiesFave"> 

<option>The Cure</option> 

<option>Cocteau Twins</option> 

<option>Tears for Fears</option> 

<option>Thompson Twins</option> 



<option value="EBTG">Everything But the Girl</option> 

<option>Depeche Mode</option> 

<option>The Smiths</option> 

<option>New Order</option> 

</select> 

</p> 

Puteți vedea că elementul select este doar un container pentru mai multe elemente 

de opțiune. Conținutul elementului de opțiune ales este cee ace este transmis 

aplicației web, atunci când formularul este trimis. Dacă, dintr-un anumit motiv, 

doriți să trimiteți o valoare diferită de cea care apare în meniu, utilizați atributul 

value pentru a furniza o valoare majoră.  

Pentru a afișa meniul ca scrolling list, trebuie doar să specificați numărul de linii 

care doriți să fie vizibile, folosind atributul size/ dimensiune. Acest exemplu de 

meniu, are aceleași opțiuni ca și cel anterior, cu excepția faptului că a fost setat să 

fie afișat ca scrolling list, care are șase rânduri înălțime.  

Este posibil să observați câteva atribute noi ascunse acolo. Atributul multiple 

permite utilizatorilor să facă mai multe selecții din lista de derulare. Rețineți că 

meniurile pull-down nu permit selecții multiple; când browser-ul detectează 

atributul multiple, afișează automat un mic meniu de defilare în mod implicit.  

Utilizați atributul selected într-un element de option pentru a-l face valoare 

implicită pentru controlul meniului. Opțiunile selectate sunt evidențiate la 

încărcarea formularului. Atributul selected poate fi folosit, de asemenea, și cu 

meniuri pull-down. 



Controale de Dată și Oră 

Dacă ați rezervat vreodată un hotel sau un zbor online, fără îndoială ați folosit un 

mic widget de calendar pentru alegerea datei.  

Tipurile de input legate de data și oră, sunt după cum urmează: 

<input type="date" name="name" value="2020-01-01"> 

Creează un control de introducere a datei, cum ar fi un calendar pop-up, pentru 

specificarea unei date (an, lună, zi). Valoarea inițială trebuie furnizată în formatul 

de data ISO (AAAA-LL-ZZ). 

<input type="time" name="name" value="03:13:00"> 

Creează un control de time input pentru specificarea unor noțiuni de timp (ore, 

minute, secunde, secțiuni fractionate) fără a fi indicat un fus orar. Valoarea este 

furnizată ca hh:mm:ss.  

<input type="datetime" name="name" value="2020-01-01T03:13:00-5:00"> 

Creează un input control dată/timp care include informații despre fusul orar. 

Valoarea este o data și o oră formatate ISO, cu fusul orar în raport cu GMT ca 

(AAAA-MM-ZZZThh:mm:ssTZD). 

<input type="datetime-local" name="name" value="2020-01-01T03:13:00"> 

Creează un input control combinat dată/timp fără informații despre fusul orar 

(AAAA-LL-ZZThh:mm:ss). 

<input type="month" name="name" value="2020-01"> 

Creează un control de intrare a datei specificând o anumită lună dintr-un an 
(AAAA-LL). 

<input type="week" name="name" value="2020-W1"> 

Creează un control input pentru specificarea unei anumite săptămâni dintr-un an, 
utilizând un format ISO de numerotare a săptămânii (AAAA-L#). 



Input-uri numerice 

Numărul și intervalul tipurilor de input colectează date numerice.  Pentru input-ul 

number, browser-ul poate furniza un widget rotativ pentru selectarea unei 

anumite valori numerice ( o introducere de text poate fi afișată în agenții utilizatori 

care nu acceptă tipul de input). Inputul interval/range este, de regulă, afișat ca un 

glisor care pemite utilizatorului să selecteze o valoare într-un interval specificat.  

<label>Number of guests <input type="number" name="guests" min="1" max="6"></label> 

<label>Satisfaction (0 to 10) <input type="range" name="satis" min="0" max="10" 
step="1"></label> 

Butoanele Submit și Reset 

Există mai multe categorii de butoane ce pot fi adăugate la web forms. Butonul 

fundamanetal este cel de submit. Când faceți clic sau îl atingeți, butonul submit 

trimite imediat datele colectate ale formularului către server, pentru procesare. Un 

buton reset readuce comenzile unui form control la starea la care se aflau atunci 

când formularul a fost încărcat initial. Cu alte cuvinte, resetarea formularului nu 

șterge pur și simplu toate câmpurile.  

Atât butonul de submit cât și cel de reset sunt adăugate folosind elementul de 

intrare. Așa cum am menționat mai devreme, deoarece aceste butoane au funcții 

specifice care nu include introducerea datelor, ele sunt singurele elemente de 

control ale formularului care nu necesită atributul nume, desi este OK să adăugați 

unul dacă aveți nevoie de el.  

Butoanele submit și reset sunt ușor de utilizat. Pur și simplu așezați-le în locul 

corespunzător din formular, care, în majoritatea cazurilor este la final. În mod 

implicit, butonul submit se afișează cu eticheta “Submit” sau “Submit Query” , iar 

butonul reset este etichetat cu “Reset.” Schimbați textul de pe buton, folosind 

atributul value, așa cum se prezintă în butonul de resetare din acest exemplu: 

<p><input type="submit"> <input type="reset" value="Start over"></p> 



Caracteristici de accesibilitate a unui Form 

Este esential să aveți în vedere modul în care utilizatorii care nu beneficiază de 

browserele vizuale, vor putea înțelege și naviga prin web form-urile dvs. 

Elementele form label, fieldset și legend îmbunătățesc accesibilitatea făcând 

conexiunile semantice dintre componentele unui form. Marcajul rezultat nu este 

doar mai bogat semantic, dar există și mai multe elemente disponibile pentru a 

acționa ca “hooks/ cârlige” pentru regulile foii de stil.   

Elementul label este asociat cu exact un singur form control. Există două modalități 

de a-l utiliza. Una dintre metode, numită asociere implicită, cuprinde controlul și 

descrierea acestuia într-un element label. În exemplul următor, etichetele/labels 

sunt atribuite casetelor de selectare individuale și descrierilor de text aferente.  

<ul> 

<li><label><input type="checkbox" name="genre" value="punk"> Punk rock</label></li> 

<li><label><input type="checkbox" name="genre" value="jazz"> Jazz </label></li>  

</ul> 

Cealaltă metodă, numită asociere explicită, se potrivește cu eticheta de referință ID 

a controlului. Atributul for spune pentru ce control este destinată eticheta. Această 

abordare este utilă atunci când controlul nu este direct lângă textul descriptiv din 

sursă. De asemenea, oferă potențialul avantaj de a păstra eticheta și controlul ca 

două elemente distincte, care pot fi utile atunci când le aliniați cu foile de stil.  

<label for="form-login-username">Login account</label> 

<input type="text" name="login" id="form-login-username"> 

<label for="form-login-password">Password</label> 

<input type="password" name="password" id="form-login-password"> 

Un alt avantaj al folosirii etichetelor este că utilizatorii pot face clic oriunde pentru 

a selecta elementul form. Utilizatorii cu dispositive tactile vor aprecia ținta de 

atingere mai mare.  



Elementul fieldset indică un grup logic de form controls. Un  fieldset poate, de 

asemenea, include un element legendă care oferă o legendă pentru câmpurile 

închise.  

<fieldset> 

<legend>Mailing List Sign-up</legend> 

<ul> 

<li><label>Add me to your mailing list <input type="radio" name="list" 
value="yes" checked="checked"></label></li>  

<li><label>No thanks <input type="radio" name="list" value="no"></label></li> 

</ul> 

</fieldset> 

<fieldset> 

<legend>Customer Information</legend> 

<ol> 

<li><label>Full name: <input type="text" name="username"></label></li> 

<li><label>Email: <input type="text" name="email"></label></li> 

</ol> 

</fieldset> 



Culori și Fundaluri  

Culoare de prim plan 

Puteți specifica culorile de prim-plan și de fundal, pentru orice element HTML. 

Există, de asemenea, proprietăți de border-color care iau valori de culoare. Primul 

plan al unui element constă din textul și chenarul său (dacă este specificat unul).  

color 

Valori: color value (name or numeric) | inherit 

Default: depinde de preferințele browser-ului și a utilizatorului 

Se aplică: tuturor elementelor  

În exemplul următor, primul plan al unui element blockquote este setat la un verde 

frumos cu valorile R:80, G:140 și B:25 (vom folosi codul hex #508C19). Puteți 

vedea că, prin aplicarea proprietății de culoare elementului blockquote, culoarea 

este moștenită de elementele p și em pe care le conține. Bordura groasă întreruptă 

din jurul întregului bloc de cotare este de asemenea verde; totuși, dacă ar fi să 

aplicăm o proprietate de culoare de margine la același element, acea culoare ar 

înlocui setarea de prim-plan verde.  

Regula stilului: 

blockquote { 

 border: 4px dashed; 

 color: #508C19; 

} 

Marcajul: 

<blockquote> 

<p>I’d recommend Honey Gold cereal to anyone who likes cereal. It’s the <em>only</em>
way to start the day!</p>

<p>&mdash; Jennifer Robbins, happy consumer</p> 

</blockquote> 



Culoare de fundal 

Utilizați proprietatea culoare de fundal/ background-color pentru a aplica o culoare 

de fundal oricărui element.   

background-color 

Valori: color value (nume sau numeric) | transparent | inherit 

Default: transparent 

Se aplică: tuturor elementelor 

O culoare de fundal umple pânza din spatele elementului care include zona de 

conținut și orice padding (spațiu suplimentar) adăugat în jurul conținutului, 

extinzându-se în spatele chenarului, până la marginea sa externă.  

blockquote { 

 border: 4px dashed; 

 color: #508C19; 

 background-color: #B4DBE6; 

} 

Așa cum era de așteptat, culoarea de fundal umple zona din spatele textului, până 

la margine. Uitați-vă cu atenție la spațiile din margine și o să vedeți că culoarea de 

fundal merge până la marginea sa exterioară. Acolo se oprește fundalul, dacă 

aplicăm o margine acestui element, fundalul nu se va extinde în margine. Când 

vorbim despre modelul casetei CSS, vom revedea toate aceste componente ale unui 

element. Deocamdată, știți doar că, dacă chenarul dvs are goluri, fundalul se va 

afișa.  

Joaca cu Opacitatea 

Mai devreme, am discutat despre formatul de culoare RGB, care adaugă un nivel de 

transparență atunci când este aplicat unei culori sau fundal. Există un alt mod de a 

face un element ușor transparent și aceasta este proprietatea opacity/ opacitate 

CSS3  



opacity 

Valoare: number (0 to 1) 

Default: 1 

Se aplică: tuturor elementelor 

Valoarea pentru opacitate este un număr între 0 (complet transparent) și 1 

(complet opac). O valoare de .5 conferă elementului o opacitate de 50%. Setarea 

opacității se aplică întregului element – atât prim-planului, cât și fundalului (dacă a 

fost setat unul). Dacă doriți să afectați doar unul dintre cele două, utilizați o valoare 

RGBa în schimb.  

În următorul exemplu de cod, unui titlu i se dă culoarea verde și o culoare de 

fundal alb. Când proprietatea opacitate este setată, permite afișarea fundalului 

paginii atât prin text, cât și prin caseta de elemente.  

h1 {color: green; background: white; opacity: .25;} 

h1 {color: green; background: white; opacity: .5;} 

h1 {color: green; background: white; opacity: 1;} 

Exerciții Online 

https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp 

https://www.w3schools.com/css/css_exercises.asp 

http://www.landofcode.com/html-exercises/ 

https://www.w3schools.com/html/html_exercises.asp
https://www.w3schools.com/css/css_exercises.asp
http://www.landofcode.com/html-exercises/


Modulul 6. Subcapitolul 6.4 

Hai să petrecem 

Timp: 08h00m 

Activități Individuale 

Creați două pagini web; un portofoliu personal și un formular, bazat pe 

următoarele link-uri: 

https://codepen.io/freeCodeCamp/full/VPaoNP 

https://codepen.io/freeCodeCamp/full/zNBOYG 

Vă rugăm să rețineți că puteți utiliza nu numai o multitudine de elemente HTML și 

CSS, ci și pentru a le combina.  

Activități în echipă și joc de rol  

Elevii sunt împărțiți în echipe de 2 sau 3 membri. 

Fiecare membru al echipei trebuie să valideze codul HTML și CSS al coechipierului, 

implementat în exercițiul anterior, oferind soluții și/sau sugestii de îmbunătățire, 

iar apoi, fiecare membru al echipei trebuie să îți actualizeze paginile în consecință.  

În cele din urmă, fiecare cursant își poate prezenta propriile pagini și le pot discuta 

inter-pares (cu ceilalți participanți). 

https://codepen.io/freeCodeCamp/full/VPaoNP
https://codepen.io/freeCodeCamp/full/zNBOYG


Referințe pentru dezvoltarea conținutului: 

Robbins, Jennifer (2012), “Learning web design : a beginner's guide to HTML, CSS, 

Javascript, and web graphics”. Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Wempen, Faithe. (2011), “HTML5 : step by step.”, Sebastopol, CA: Microsoft O'Reilly 

distributor. 

Gasston, Peter (2013), “The modern Web : multi-device Web development with 

HTML5, CSS3, and JavaScript”. San Francisco, CA: No Starch Press. 



Referințe pentru dezvoltarea activității: 

Robbins, Jennifer (2012), “Learning web design : a beginner's guide to HTML, CSS, 

Javascript, and web graphics”. Sebastopol, CA: O'Reilly. 

Wempen, Faithe. (2011), “HTML5 : step by step.”, Sebastopol, CA: Microsoft O'Reilly 

distributor. 

Gasston, Peter (2013), “The modern Web : multi-device Web development with 

HTML5, CSS3, and JavaScript”. San Francisco, CA: No Starch Press. 
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