
Limbajul H.T.M.L.  
• Paginile WEB se pot construi atât online, unde ne sunt puse la 

dispoziție servicii/ instrumente diverse de către administratorul site-

ului, dar și cu ajutorul unor programe de editare a paginilor WEB, 

cum ar fi Microsoft FrontPage sau Macromedia Dreamweaver. 

 

• O altă variantă este, însă, utilizarea editoarelor de text, care au 

avantajul că sunt deosebit de simple, utilizează puțină memorie și 

ocupă foarte puțin spațiu pe disc, doar că acestea necesită 

cunoașterea unui limbaj de marcare, HTML. 

 

• Dintre editoarele de text foarte cunoscute sunt Microsoft Word și 

Notepad  (care este cel mai folosit), dar poate fi utilizat orice editor 

de text. 

 

 



Noțiuni  de bază 
• Ca editor de text vom folosi Notepad 

• Înainte de a începe utilizarea și învățarea instrucțiunilor limbajului HTML 
trebuie știut că fisierul Notepad se va salva cu extensia .html (sau .htm). 
Astfel, la redeschiderea acestuia, vom avea o pagină WEB care va fi deschisă 
într-un browser. 

 TERMENI UTILIZAȚI: 

• Element - componentă fundamentală a structurii documentului text. Exemple 
de elemente: titluri, paragrafe, liste etc.  

• Tag-urile (etichetele HTML) – sunt formate din: simbolul ”<“, nume de 
etichetă și simbolul ”>” - limbajul HTML le foloseşte pentru ca browser-ul de 
internet să afişeze corect conţinutul paginii web.  

• Atribut – conține informații suplimentare despre elemente. Atributul trebuie să 
aibă întotdeauna: 

o Un spațiu între el și numele elementului (sau atributul anterior, în cazul în care 

elementul are mai multe atribute; ex: <eticheta atribut1=”valoare1” 

atribut2=”valoare2” atribut3=”valoare3”>.  

o Numele atributului, urmat de semnul ”=”. 

o Ghilimele înaintea și la sfârșitul valorii atributului.   

      Exemplu: <font color=“red” size=“4”> - font – eticheta; color/ size - atribute 

 

 



Etichetele HTML 

     Etichetele (tagurile) HTML pot fi de două feluri: 

 

• Taguri pereche (unul la început şi altul la finalul). Tagul de încheiere este 

precedat de semnul / . 

      Exemple: <html> şi </html>; <head> şi </head>; <center> și                

</center> 

     IMPORTANT! 

     Tagurile pereche se închid în ordinea inversă deschiderii lor. 

 

• Taguri simple (sau elemente vide, fără tag de încheiere).  

      Exemple: <hr> (linie orizontală), <br> (coborârea pe un rând nou). 

 



Tag-urile de bază 
• <HTML></HTML>  

o Reprezintă începutul, respectiv sfârșitul codului HTML 

• <TITLE></TITLE>  

o Titlul care apare în fila browser-ului în care este încărcată pagina 

o Titlul paginii atunci când o adăugăm la preferințe 

o Afișează un titlu pentru pagină în rezultatele motorului de căutare 

o Trebuie să fie în header  

• <HEAD></HEAD> 

o Conține informații descriptive/ introductive (cum ar fi titlul documentului, 

cuvinte-cheie utilizate de motoarele de căutare etc) care să apară în 

rezultatele de căutare -  nu sunt cele care vor fi afișate pe pagina web. 

• <BODY></BODY>  

o Reprezintă corpul paginii, tot conținutul care va fi afișat utilizatorilor web 

care vizitează pagina    



EXEMPLU 
<html> 
  <head> 
   <title> 

 Prima mea pagina Web 

 </title> 
  </head> 
  

  <body> 
     Bine ati venit in pagina mea Web!  
  </body> 
 

</html>  



CULORI ÎN HTML 

 
 Culorile pot fi descrise ca un triplet: roșu, verde și albastru 

(RGB - Red, Green, Blue) în format zecimal sau hexazecimal 

(triplet hexa), dar se poate utiliza denumirea lor în engleză 

(cel puţin 16 nume de culori: aqua, black, fuchsia, gray, green 

lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white şi 

yellow. ) 

Nume Hexazecimal Nume Hexazecimal Nume Hexazecimal Nume Hexazecimal 

aqua #00ffff black #000000 blue #0000ff fuchsia #ff00ff 

gray #808080 green #008000 lime #00ff00 maroon #800000 

navy #000080 olive #808000 purple #800080 red #ff0000 

gray #c0c0c0 teal #008080 white #ffffff 
compass 

trading 
#ffff00 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Aqua
https://ro.wikipedia.org/wiki/Negru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Albastru
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuchsia&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Verde
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Lime&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maro
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Bleumarin&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Olive&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ro%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gri
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Teal&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alb
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass_trding&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Compass_trding&action=edit&redlink=1


Sursa: https://en.wikipedia.org/wiki/Tertiary_color 



 Sistemul zecimal de culori RGB. Fiecare din cele trei culori (red, 

green, blue) poate lua orice valoare între 0 (nu colorează deloc) și 255 

(în totalitate acea culoare).  

 bgcolor="rgb(255,255,255)“ - alb 

 bgcolor="rgb(255,0,0)“ – roșu 

 bgcolor="rgb(0,255,0)“ –  verde 

 bgcolor="rgb(0,0,255)“ – albastru 

  bgcolor="rgb(0,0,0)“ - negru 

 

 Sistemul hexazecimal folosește constructia " #rrggbb " unde  r (red), g 

(green), sau b (blue) sunt cifre hexazecimale - pot lua valorile: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, A, b, B, c, C, d, D, e, E, f, F; se pot defini astfel 

65536 de culori.  



Tabla de culori in sistemul hexazecimal.  



Sursa: https://commons.wikimedia.org 



Fundalul paginii 
 Culoarea fondului paginii Web se stabileste cu atributul bgcolor al 

etichetei <body>, de exemplu: <body bgcolor = culoare>.  
În exemplul de mai jos este codul pentru realizarea unei pagini cu 
fondul albastru.  

 

<html> 
<head> 
<title>culoare de fond </title> 
</head> 
<body bgcolor=blue> 

O pagina Web cu fondul albastru!  
</body> 
</html>  

 



Culoarea textului din pagină 
• Tot textul dintr-o pagină web se poate colora cu ajutorul atributului text al 

etichetei  <body> după sintaxa: <body text=”culoare”>. In următorul exemplu 
textul are culoarea roșie.  

 <html> 
<head> 
<title>culoare textului </title> 
</head> 
<body text=red> 
Un text de culoare roșie.  
</body> 
</html>  

• După cum am mai spus, o eticheta poate avea mai multe atribute. În următorul 
exemplu pagina are fondul de culoare neagră și textul de culoare albă.  

     <html> 
<head> 
<title>atribute multiple </title> 
</head> 
<body bgcolor=black text=white> 
Fond neagru și text de culoare albă.  
</body> 
</html>  
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