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1. Aspecte generale 

Site web = pagini web multimedia (conțin:texte,imagini,animații), conectate prin 

hiperlinkuri 

O pagină web =  un document creat cu ajutorul limbajului de marcare HTML 

( Hypertext Markup Language ) și limbaje de programare(ex. PHP), transmis vizitatorilor 

prin intermediul protocolului HTTP, care transferă informația de la server la browser. 

Web design = procesul de realizare al unui site web, de la structura și interfața 

grafică și până la finalizare, introducând date care alcătuiesc conținutul (text, fișiere, 

imagini) 

La început, fiecare site web se accesa prin indicarea adresei sale numerice specifice  

  (adresa IP, de ex. 155.284.317.027) 

  Ulterior pentru site-urile web s-au introdus și numele de domenii, care permit indicarea            

adresei respective prin cuvinte sau nume ușor de reținut (de exemplu www.edu.ro. ) 

 Adresele de site-uri web trebuie să fie clar stabilite, unice în lume. 

  Tim Berners Lee a fost primul designer web, publicând primul site din istorie în 1991.  

  Programatorul englez este inventator al limbajului HTML (prima versiune în 1989 ) şi al 

WWW-ului. Este director al Consorţiului WWW (World Wide Web Consortium),  

        organizaţie care tutelează standardele Webului. 

 www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 



1. Aspecte generale 

• Noțiunea de standarde web reprezintă un termen general pentru standardele formale și alte 

tehnici specifice care definesc și descriu aspecte ale World Wide Web.  

• Termenul a fost frecvent asociat cu tendința de însușire a celor mai bune practici 

standardizate pentru designul, construirea și dezvoltarea paginilor web folosind aceste 

metode. Organizația ce coordonează aceste standarde este World Wide Web Consortium.  

• Un site alcătuit din mai multe pagini are de obicei o pagină inițială / principală numită 

homepage(index), de la care pleacă legături către paginile interioare, secundare 

• Cele mai utilizate documente Web sunt documentele HTML. 

• HTML este un limbaj destinat descrierii statice a paginilor web  

• Standardul oficial HTML este World Wide Web Consortiu (W3C) 

Crearea paginilor web se realizează 

– Cu limbajul html (dezavantaj: trebuie cunoscute anumite comenzi care descriu tot ce va 

apărea în pagina web) 

– Cu programe specializate (avantaj: nu necesită cunoaşterea amănunţită a limbajului html, ci 

doar a unor principii de proiectarea paginilor web ), permit vizualizarea codului html generat 

automat-FrontPage, Dreamweaver, SharePoint Designer, Flash 

– Prin salvarea unor fișiere Word, Excel, PowerPoint în format web page 

– On-line sub îndrumarea unor site-uri, exemplu: https://html5-editor.net/ 
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2. Îndrumar pentru realizarea unei pagini web 

• Prin intermediul internetului, informația dintro pagină web devine publică. Acest aspect 

cere autorului de pagini web profesionalism și responsabilitate. Pentru a realiza o 

pagină web ar fi indicat să parcurgem următorii pași: 

2.1 Stabilirea scopului 

– Ce vrem să prezentăm? 

– Care este grupul țintă? 

– De ce alegem prezentarea prin internet? 

– Există pagini similare?Prin ce se deosebește pagina pe care o vom construi față de cele existente? 

2.2 Stabilirea resurselor 

– Calculatoare, conexiune internet, server web 

– Programe (limbaj, editoare) 

– Echipa 4-5 membri (grafician – designer, programatori, redactor, administrator) 

– Graficul de timp 

2.3 Analiza conținutului 

– Organizarea conținutului în grupuri cât mai mici de informații ușor de prezentat și de interpretat 

– Selectarea textului, a imaginilor, a secvențelor audio sau video 

– Întocmirea unui calendar pentru actualizarea informațiilor 
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2. Îndrumar pentru realizarea unei pagini web 

2.4 Proiectarea 

‾ Proiectarea interfeței să fie interactivă, orientată către utilizator, să aibă cel mult 3 nivele de 

meniuri și submeniuri 

‾ Proiectarea ecranelor de prezentare: 

‾ Antet:: titlu (butoane de navigare) și banner (banderolă de identificare) 

‾ Corpul paginii : zone de text (legături spre alte pagini – link) și pozitionarea imaginilor 

‾ Subsol : data actualizării și persoană de contact 

2.5 Realizarea 

– Se poate folosi orice editor de texte în care se introduc comenzi HTLM = Hypertext Markup Language 

– Se poate utiliza un editor specializat pentru pagini web (NetScape Composer, Front Page) 

– Se poate salva ca pagină web un document realizat în Word sau o prezentare Power Point 

2.6 Testarea 

– Vizualizarea conținutului 

– Parcurgerea arborelui de meniu ramură cu ramură 

– Verificarea legăturilor către alte pagini 

– Observarea efectelor de claritate, culoare, transparență 
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2. Îndrumar pentru realizarea unei pagini web 

Recomandări: 

– Folosirea caracterelor mici (lowercase) în loc de majuscule (litere de tipar) 

– Organizarea textului în fraze scurte, ușor de citit 

– Se vor folosi cel mult 3 tipuri variate de scris (font, stil) 

– Textul care depășește un ecran se va parcurge mai ușor prin bara de defilare 

– Culorile pentru text și fond să fie în contrast (culori deschise pentru fond și culori închise 

pentru text) 

– Se subliniează doar cuvintele cheie cu trimitere spre alte paginiș 

– La alegerea imaginilor se va ține seama și de timpul de așteptare necesar încărcării imaginii 
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2. Îndrumar pentru realizarea unei pagini web 

Recomandări: 
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3.  Crearea unei pagini web 

3.1 Alegerea editorului 

Documentele HTML sunt documente în format ASCII, pot fi create cu orice editor de texte 

Au fost însă dezvoltate editoare specializate care permit editarea într-un fel de WYSIWYG 

WYSIWYG ( “What You See Is What You Get.” )  

  = rezultatul pe care îl obțineți este chiar ceea ce se vede 

WYSIWYG desemnează în general o trăsătură pozitivă a unui program care afișează 

materialul în lucru într-o formă identică / foarte apropiată de forma produsului final.  

 Se referă în general 

– la programe de prelucrare de text (Word),  

– la cele de grafică (de exemplu: Adobe Photoshop) 

– la editoarele HTML (Dreamweaver, Front Page, HomeSite, AceHTML) 
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3.  Crearea unei pagini web 

3.1 Alegerea editorului - Crearea paginilor Web cu ajutorul editorului Notepad 

• Lansarea editorului este realizată în funcţie de tipul de editor ales. Dacă a fost ales: 

⁃ Notepad, programul va fi lansat din meniul Start-Programs-Accessories-Notepad. 

⁃ Odată lansat editorul, pagina va fi redactată folosind sintaxa HTML şi va fi salvată cu 

extensia “html” sau “htm” 

• Vizualizarea fişierului HTML poate fi realizată cu ajutorul unui browser web.  

• Acesta permite afişarea şi manevrarea informaţiilor de tip text, imagine, sunet şi 

executarea unor programe/documente care pot face parte din site-urile web.  

• Browser-ul are o casetă de text în care  

utilizatorul poate să scrie adresa documentului  

sau a site-ului dorit, adresa acestuia fiind unică. 

(numită URL - Uniform Resource Locator)  
 

Pagina web poate fi deschisă în 2 moduri 
– Cu clic stânga se deschide în modul “vizualizare”,  

adică în browser 

– Cu clic dreapta şi selectarea editorului Notepad  

sau a programului cu care a fost creată se deschide  

în modul “editare” 
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3.1 Alegerea editorului - Crearea paginilor Web cu ajutorul editorului Word 

Obținerea unei pagini web din Word: 

• se editează un fişier Word în mod obişnuit, cu text,imagini, tabele şi celelalte facilităţi 

cunoscute, chiar şi hiperlinkuri 

• se salvează cu tipul WebPage 

 

 

 

 

    Opţiunea este prezentă şi în PowerPoint sau Excel  

    

    pagina va fi salvată cu extensia “html” sau “htm”. 
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3.  Crearea unei pagini web 

3.2 Elemente de bază în crearea unei pagini web 

Prin element al unui document HTML vom înţelege orice componentă a structurii    

 documentului: tabel, paragraf, listă, titlu, buton, casetă de text, imagine etc. 

Etichete (marcaje /tags)= cuvinte-cheie utilizate pentru a marca elementele fișierului HTML  

   Un tag HTML are forma generală: <TAG>...</TAG>  

Etichetele, de regulă, sunt pereche pentru încadrarea unui element.  

 Un document HTML contine taguri (marcaje).  

– a) taguri de tip pereche exemplu: <html>…</html> , <body>…</body> 

– b) taguri singulare exemplu: <br>  (trecere la rand nou) , <hr> (linie orizontala) 

De reţinut că limbajul HTML nu face diferenţă dintre literele mari şi mici;   

Etichetele sunt scrise cu minuscule!!! 
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3.2 Elemente de bază în crearea unei pagini web - Structura unei pagini 

Toate paginile web vor avea cel puțin elementele de baza: html, head, title si body. 

  Aceasta este structura standard a unui HTML 

 

 

 

 

 

 

Ordinea deschiderii şi a închiderii tag-urilor este foarte importantă!!!! 

Dacă un tag este deschis într-un altul, de exemplu body este deschis în html atunci acel tag 
(body) este cel care trebuie închis înaintea celui de-al doilea tag (html). 
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<html> 

<head> 

<title>Aceasta este prima mea pagina de Web</title> 

</head> 

<body> 

Bine ati venit in pagina mea de Web!  

</body> 

</html> 



3.2 Elemente de bază în crearea unei pagini web - Elemente HTML imbricate / vide 

• Marea majoritate a elementelor HTML pot fi imbricate (pot conţine alte elemente HTML) 

 • Elementele HTML ce nu au conţinut se numesc elemente vide. 

 Elementele vide pot fi închise in eticheta de start.   <br>  =>  <br /> 

• Toate elementele HTML trebuie închise  

Atribute HTML (elementele HTML pot avea atribute ) 

o Atribute obligatorii  

o Atribute opţionale  

• Atributele furnizează informaţii suplimentare despre un anumit element HTML 

 • Atributele sunt specificate în eticheta de start a unui element HTML  

• Atributele sunt specificate prin intermediul perechilor nume/valoare: nume="valoare“ 

O pagină web poate conține următoarele elemente: 

• text ; liste (ordonate, neordonate, de definiții); tabele;  imagini; harti de imagini; sunete;                                            

  animatie; cadre; filme; butoane; casete de dialog si casete combinate; ferestre 
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3.2 Elemente de bază în crearea unei pagini web - Etapele crearii unei pagini HTML: 

1. Se creaza un nou fisier de text: deschidem editorul de text (Notepad, Wordpad sau Word) 

si eventual apelam meniul File – New.  

2. Introducem in fisier textul si etichetele HTML necesare. 

3. Salvam fisierul ca pagina web(numele fișierului cu extensia .htm sau .html ) 

4. Incarcam pagina in browser, pentru a vedea cum arata daca o publicam pe Internet. 

OBSERVATII: 

• Nu se folosesc comenzile programului pentru formatare (ex: centrarea paragrafelor),     

deoarece browserul nu va tine cont de ele - pentru el nu conteaza decat etichetele HTML. 

• Nu se salveaza fisierul în formatul nativ al procesorului de texte (ex: .txt, .doc, etc.),  

• Se folosesc numai nume de fisier cu litere mici – in caz contrar, serverul web poate sa 

nu identifice corect pagina. De exemplu, majoritatea serverelor web (calculatoare care 

stocheaza pagini web) cred ca index.html si INDEX.HTML sunt fisiere diferite. 

• Nu se folosesc spatii: Desi browserul Internet Explorer interpreteaza corect spatiile din 

numele fisierelor, alte browsere nu fac acest lucru (ex: Netscape). Daca trebuie separate 

cuvintele din numele fisierelor si directoarelor, folosim un underscore  sau un minus 

 

3.  Crearea unei pagini web 

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 



3.2 Elemente de bază în crearea unei pagini web  

Sectiunea <head> - defineşte informaţii despre documentul HTML  

• <title> - defineşte titlul documentului ( ce apare în bara de titlu de la browsere) 

• <link> - element ce definește o legătură între un document și o resursă externă 

• <script> - element unde se pot defini coduri JavaScript 

• <style>   - element utilizat pentru a defini informatii de spre stil 

• <base > - element ce contine URL-ul default pentru toate link-urile 

• <meta> - defineşte informaţii despre documentul HTML   

<meta charset="UTF-8"> 

<meta name="description" content=“Site ce contine diferite informatii despre TIC"> 

<meta name="keywords" content=“TIC, competente digitale, cursuri"> 

<meta name="author" content=“Gabriela"> 

<meta http-equiv="refresh" content="30">        refresh document la 30s 

•Informaţiile definite cu eticheta nu sunt afişate pe pagina web, ci sunt disponibile 

motoarelor de căutare sau altor servicii web. Informaţiile definite pot fi de tipul: nume autor, 

cuvinte cheie, descrierea paginii  
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3.2 Elemente de bază în crearea unei pagini web - Formatarea caracterelor  

 

3.  Crearea unei pagini web 

www.tic.diferite.ro   Tehnologia informației şi a comunicațiilor   tic@diferite.ro 

<B> </B> 
Afişează text cu caractere 

aldine 

<I> </I> 
Afişează text cu caractere 

cursive 

<U> </U> Afişează text subliniat 

<TT> </TT> Text cu font monospaţiu 

<CITE> </CITE> Citare bibliografică 

<CODE> 

</CODE> 
Listing de program 

<EM> </EM> Stil logic de evidenţiere 

<KBD> </KBD> Text de la tastatură 

<STRONG> 

</STRONG> 

Evidenţiere logică 

puternică 

<VAR> </VAR> Program sau variabilă 

<BASEFONT SIZE 

= n> 

Specifică dimensiunea 

implicită a fontului din 

pagină (nu se aplică la 

headere) 

 

 



<!-- --> Comenatriu HTML 

<HTML> </HTML> Defineşte un fişier în format Web 

<HEAD> </HEAD> Antetul documentului 

<META> Defineşte informaţii despre documentul HTML  

<TITLE> </TITLE> Titlul documentului 

<BODY> </BODY> 

Corpul paginii HTML contine elementele vizibile ale unei pagini web  

BGCOLOR = culoare (Culoarea de fond a paginii) 

BACKGROUND = url (Imaginea de fond pentru pagină) 

TEXT=culoare (Culoarea textului pe pagină) 

LINK=culoare (Culoarea legăturiilor nevizitate din pagină) 

VLINK=culoare (Culoarea legăturiilor vizitate din pagină) 

ALINK=culoare (Culoarea legăturiilor pe durata clicului executat de utilizator) 

<P> </P> Paragraf  <p align="left|right|center|justify"> 

<Hn> <Hn> Nivel de subtitlu al documentului (n = 1-6) 

<FONT> </FONT> 

Specifică atribute ale textului încadrat 

SIZE=n           (Dimensiunea textului este 1-7) 

FACE="a,b“   (font_familySpecifică fontul: a, dacă este disponibil, sau b) 

COLOR=s       (Culoarea textului: fie un nume de culoare, fie o valoare RGB) 

<A> </A> 

Marcaj de tip ancoră  

HREF=url        (Referinţă hipertext);  

HREF=#nume  (Referinţă către o ancoră internă);  

Name=nume     (Definiţia unei ancore interne) 

<HR> 
Riglă orizontală  SIZE=x      (înălțime); ALIGN=x  (aliniere: left,center,right);  

                              WIDTH=x (lățime);     COLOR=x (culoare doar pt IE) 

<sub></sub> Tagul subscript. Exp: H2O se scrie H<sub>2</sub>O 

<sup></sup> Text exponenţial, superscript. Exp: 23 se scrie 2<sup>3</sup> 

<PRE> </PRE> Informaţie preformatată 

<BR> Linie nouă 
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Concluzii 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

<meta charset=”utf-8″ />  

<title>Titlul paginii   web </title> 

</head > 

<body>  

Conținutul paginii   web 

</ body > 

</html> 

Orice document HTML conține perechea de marcaje <html>…</html>.  
Acesta este constituit din două secțiuni principale: 

• Antetul (precizat prin <head>…</head>), care conține informații despre pagină: titlu, formatul 

fișierului, cuvinte cheie pentru motoarele de căutare și altele. 

• Corpul documentului (precizat prin <body>…</body>), care cuprinde conținutul propriu-zis al 

paginii HTML, adică ceea ce va fi afișat în fereastra browser-ului. 

 

Un document HTML standard are urmatoarea structura 

Exemplu 

Vizualizare in browser 

https://manualelectronictic.wordpress.com/2012/10/31/structura-generala-a-unui-document-html/structura/


Concluzii 

  Observații: 

 

1.<!doctype html> – DOCTYPE reprezintă o prescurtare pentru Declarația Tipului de Document. 

Această declarație trebuie să apară la începutul documentului HTML, deoarece browser-ul o 

utilizează pentru a identifica versiunea HTML în care a fost editată pagina Web și pentru afișarea 

acesteia în mod corespunzător. Este bine ca această declarație să nu lipsească din documentul 

HTML. În cazul nostru, prin declarația <!doctype html> se transmite browser-ului faptul că 

documentul este editat în limbajul HTML5. 

 

2.Utf-8 reprezintă o metodă de codare a caracterelor folosită în documentele HTML. Declararea 

utilizării acestui standard în pagina Web are ca rezultat afișarea corectă în browser a caracterelor 

speciale sau a literelor cu diacritice folosite în realizarea documentului. 

 

3.Dacă într-o pagină Web lipsește secvența <title>… </title>, atunci în bara de titlu a ferestrei 

browser-ului va apărea numele fișierului. 

 

4.Caracterele desemnând spațiile albe, precum spațiu și tab, care apar între marcaje sunt ignorate de 

către browser. 

 

5.HTML nu este un limbaj case-sensitive, deoarece nu face distincția între literele mari și cele mici. 

 

https://manualelectronictic.wordpress.com/2012/10/31/structura-generala-a-unui-document-html/structura/
https://manualelectronictic.wordpress.com/2012/10/31/structura-generala-a-unui-document-html/structura/


Aplicație 

1.Deschideți notepad și creați o pagină web ce conține structura generală, 
folosindu-vă de tag-urile de mai jos:  

<html></html> <head></head> <title></title> <body></body> 

2. Completați tagul <title> cu textul :  

”Un titlu pentru pagina mea”  

și conținutul paginii din interiorul tag-ului <body> cu textul:  

“Salut! Această pagină îi aparține lui ….. ” , înlocuind punctele cu numele vostru. 

3. Salvati fișierul cu extensia html în folderul vostru. 

4. Deschideți fișierul într-un browser pentru a vizualiza pagina web creată. 

5. Modificați textul din pagina html, astfel încât textul să fie afișat cu roșu. 

!!! puteți utiliza tagul <span style="color: #ff0000;"></span> 

 sau <font color="red"></font> sau să vă intrați pe siteul https://html5-editor.net/ 
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Aplicație 
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Informații utile 
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Informații utile 

• dddd 
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