
Formatarea textului în HTML 
Pentru formatarea diferitelor fonturi din pagină, se utilizează mai multe elemente HTML (tag-uri cu sau fără 

atribute). 

1. Tag-ul <FONT> ... </FONT> 

Cu elementul <FONT> se poate modifica aspectul textului, cum sunt stilul fontului folosit, mărimea și 

culoarea textului.  

Cele mai importante și utilizate atribute ale fontului sunt:  

o Color (culoare caracter) - <font color=“red”>  

o Face (stilul fontului, ex: Arial) - <font face=“arial”>; pot fi introduse mai multe fonturi, separate 

prin virgulă - <font face="Arial, serif, monospace"> 

o Size (dimensiunea) - <font size=“2”>  - valoarea atributului size poate lua valori de al 1 la 7; se 

poate folosi +1, +2, etc. pentru a mări dimensiunea fontului cu 1, 2, etc. față de valoarea curentă; 

-1, -2, etc. pentru a micșora dimensiunea fontului cu 1, 2, etc. față de valoarea curentă.  

Se pot folosi mai multe atribute în cadrul etichetei font:  

     <font color=”red” size=”3” face=”arial”> TEXT</font>  

În acest exemplu textul are culoarea roșie, dimensiunea 3 și fontul (stilul) Arial. 

Texul care va fi afișat în pagina web se scrie între cele două tag-uri,  

          <font atribut1=”valoare1” atribut2=”valoare2”> textul dorit </font>  

După cum se observă, atributele se atașează doar tag-urilor de deschidere. 

2.       Prin utilizarea atributului text, în cadrul etichetei body, textului din pagina web i se va atribui o 

culoare care se va păstra în întreaga pagină. 

           <body text=„blue”> va avea ca efect un text de culoare albastră, în întreaga pagnă web 

Dacă dorim să avem fragmente de text colorate diferit, trebuie să utilizăm atributul color, în cadrul 

etichetei font. 

  
 



3. Bold, Italic, Underline 

 

• Bold (scriere îngroșată) <b> ... </b> 

• Italic (scriere înclinată) <i> ... </i> 

• Underline (text subliniat) <u> ... </u> 

 

Exemplu: 

<html> 

<head> 

<title>titlu documentului</title> 

</head> 

<body> 

<font size="+2">Text mărit cu 2</font>/ normal/ 

<font size="-1">O singură micșorare</font><br> 

<b>Bold</b>;<i> Italic </i>;<u> Subliniat </u>; 

<font color="#ff0000"> Colorat </font><br> 

</body> 

</html>  

 

In browser va fi afișat asa: 

  



4. Alte atribute ale fontului 

 

• <strike> Text tăiat </strike> 

• <big> Text cu font mare </big> 

• <small> Afișează textul într-un font mic </small> 

• <sub> Afișează textul la indice (SUBscrispt)</sub> 

• <sup> Afișează textul la exponent (SUPerscript) </sup> 

 

Exemplu: 

<html> 

<head> 

<title>Titlul documentului</title> 

</head> 

<body> 

<strike> Text tăiat </strike><br> 

<big> Text cu font mare </big><br> 

<small> Afisează textul într-un font mic </small><br> 

<sub> Afisează textul în pozitia subscript (indice) </sub>normal 

<sup> Afisează textul în pozitia superscript (exponent) </sup><br> 

</body> 

</html>  

In browser se va vedea astfel:  
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