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Anexă
Taguri frecvent utilizate 
 

Elemente bazice 
Tipul 
documentului 

<HTML> </HTML> Începutul şi sfârşitul 
fişierului 

Numele <TITLE> </TITLE> Se include în antet 
Antetul <HEAD> </HEAD> Descrierea 

documentului 
Corpul <BODY> </BODY> Conţinutul paginii 

Taguri de structură

Subtitlu <H?> </H?> ? – variază de la 1 la 
6. Diferă prin 
dimensiune 

Aliniere <... ALIGN= LEFT | CENTER | 
RIGHT> ...> 

Atribut suplimentar 
în subtitluri, secţii 
sau text de paragraf 

Secţie <DIV> </DIV> Un bloc separat de 
text 

Citat <BLOCKQUOTE> 
</BLOCKQUOTE> 

Se evidenţiază prin 
deplasare faţă de 
marginea liniei  

Evidenţiere <EM> </EM> De obicei – cursiv 
Evidenţiere 
puternică

<STRONG> </STRONG> De obicei – semigras 

Trimitere, citat <CITE> </CITE> De obicei cursiv. Se 
deosebeşte de Citat 
prin dimensiune 

Cod <CODE> </CODE> Pentru surese 
program 

Exemple rezultat <SAMP> </SAMP>  
Input de la 
tastatură

<KBD> </KBD>  

Variabile <VAR> </VAR>  
Đefiniţii <DFN> </DFN> Unele sisteme nu 

susţin tagul respectiv 
Adrese <ADDRESS> </ADDRESS> De obicei adresa 

autorului  
Caractere mari <BIG> </BIG>  
Caractere mici <SMALL> </SMALL>  
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Elemente de design 

Semigras <B> </B>  
Cursiv <I> </I>  
Subliniat <U> </U> Nu întotdeauna este 

susţinut 
Tăiat <STRIKE> </STRIKE> sau <S> </S> Nu întotdeauna este 

susţinut 
Indice superior <SUP> </SUP>  
Indice inferior <SUB> </SUB>  
Caracterul de 
maşină

<TT> </TT> Caractere de lăţime 
fixă

Caracter 
preformatat 

<PRE> </PRE> Păstrează formatarea 
iniţială a textului 

Lăţime <PRE WIDTH=?> </PRE> ? – numărul de 
simboluri 

Centrare <CENTER> </CENTER> Şi pentru elemente 
grafice 

Clipirea textului <BLINK> </BLINK> A nu fi folosit! 
Dimensiunea 
caracterului 

<FONT SIZE=?> </FONT> Fixsează
dimensiunea 
caracterului 1 – 7 

Schimbarea 
dimensiunii 

<FONT SIZE=”+ | - ?”> </FONT> Măreşte sau 
micşorează
dimensiunea 
caracterului cu ? 

Dimensiunea  
standard 

<BASEFONT SIZE = ?> De la 1 la 7. Dacă nu 
se fixsează este 3. 

Culoarea 
caracterelor 

<FONT COLOR = „#******”> 
</FONT> 

„#******” – numele 
culorii în engleză

Selectaea fontului <FONT FACE = „#*******”> 
</FONT> 

„#******” – numele 
fontului 

Referinţe şi elemente grafice 

Referinţă <A HREF=”referinţă”> „coment”</A> Trecere la referinţă 
Ancoră <A NAME=”nume”> „coment” </A> Definirea unei 

ancore 
Referinţă la 
ancoră

<A HREF=”referinţă#ancoră”> 
„coment” </A> 

Trecerea la poziţia 
definită de ancoră

Relaţie <A REL=”****”> </A> Nu întotdeauna este 
susţinut 
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Relaţie inversă <A REV=”****”> </A> Nu întotdeauna este 
susţinut 

Plasrea imaginii <IMG SRC=”nume fisier”> Se va indica numele 
sau calea 

Aranjarea 
imaginii 

<IMG SRC=”nume fisier” ALIGN= 
TOP | BOTTOM | MIDDLE | LEFT | 
RIGHT> 

 

Alternativă <IMG SRC=”nume” ALT=”text”> Dacă nu se încară
imaginea apare 
textul 

Dimensiunile 
imaginii 

<IMG SRC=”nume” WIDTH=? 
HEIGTH=?> 

? – în pixeli 

Frontiera <IMG SRC=”nume” BORDER=?> ? – în pixeli 
Deplasare <IMG SRC=”nume” HSPACE=? 

VSPACE=?> 
? – în pixeli 

Preimagine <IMG SRC=”nume” 
LOWSRC=”nume”> 

Pentru Netscape 
Communicator 

Separatori 

Paragraf <P> </P>  
Aliniere în 
paragraf 

<P ALIGN= LEFT | CENTER | 
RIGHT> </P> 

 

Rupere rând <BR> </BR>  
Anularea alinierii <BR CLEAR= LEFT | > CENTER | 

RIGHT | ALL>  
 

Separator 
orizontal 

<HR>  

Aliniere 
separator 

<HR ALIGN= LEFT | RIGHT | 
CENTER> 

 

Grosime <HR SIZE=?> ? – în pixeli 
Lăţime <HR WIDTH=?> ? – în pixeli 
Lăţime % <HR WIDTH=”%”>  în procente 
Linie plană <HR NOSHADE>  

Liste 

Fără numerotare  <UL> <LI> </UL> Tagul <LI> se pune 
în faţa fiecărui 
element 

Compact <UL COMPACT> </UL>  
Tip marcher <UL TYPE= DISC | CIRCLE | Pentru toată lista 
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SQUARE> 
Tip marcher <LI TYPE= DISC | CIRCLE | 

SQUARE> 
Pentru elementele, 
începând cu cel 
curent 

Cu numerotare  <OL> <LI> </OL> Tagul <LI> se pune 
în faţa fiecărui 
element 

Compact <OL COMPACT> </OL>  
Tip numerotare <OL TYPE= A | a | I | i | 1 > Pentru toată lista 
Tip numerotare <LI TYPE= A | a | I | i | 1 > Pentru elementele, 

începând cu cel 
curent 

Începutul 
numerotării 

<OL START=?> ? – numărul cu care 
începem 

Începutul 
numerotării 

<LI VALUE=?> ? – numărul de la 
care pornim cu 
elementul curent 

Listă de definiţii <DL> <DT> <DD> </DL> DT – noţiunea, DD – 
definiţia 

Compactă <DL COMPACT> <DT> <DD> 
</DL> 

DT – noţiunea, DD – 
definiţia 

Meniu <MENU> <LI> <MENU> LI – la fiecare 
element 

Compact <MENU COMPACT> <LI> <MENU> LI – la fiecare 
element 

Catalog <DIR> <LI> </DIR> LI – la fiecare 
element 

Compact <DIR COMPACT> <LI> </DIR> LI – la fiecare 
element 

Fonuri şi culori 

Desen Fon <BODY BACKGROUND=”nume 
fişier”> 

 

Culoare FON <BODY BGCOLOR=”culoare”>  
Culoare Text <BODY TEXT=”culoare”>  
Culoare link <BODY LINK=”culoare”>  
Culoare link 
cercetat 

<BODY VLINK=”culoare”>  

Culoare link activ <BODY ALINK=”culoare”>  
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Simboluri speciale 

Simbol special &#? ? – codul simbolului 
< &lt;  
> &gt;  
& &amp;  
„ &quot;  
® &reg;  
© &copy;  
Spaţiu fix &nbsp;  
§ &sect  
± &plusmn  
1/4 &fract14  
3/4 &fract34  
× &times  
| &brvbar  
1/2 &fract12  
° &deg  

Formulare 

Definirea 
formularului 

<Form ACTION=”nume fisier” 
METHOD= GET | POST> </FORM> 

 

Câmpul de 
introducere 

<INPUT TYPE= „TEXT | 
PASSWORD | CHECKBOX | RADIO 
| IMAGE | HIDDEN |SUBMIT 
|RESET” > 

 

Numele câmpului <INPUT NAME=”nume”>  
Valoarea 
câmpului 

<INPUT VALUE=”valoare”>  

Marcat <INPUT CHECKED> Pentru boxurile tip 
checkbox, radio 

Dimensiunea 
câmpului 

<INPUT SIZE=?> ? – în simboluri 

Lungime maximă <INPUT MAXLENGTH=?> ? – în simboluri 
Lista de variante <SELECT> </SELECT>  
Numele listei <SELECT NAME=”nume”> 

</SELECT> 
 

Numărul de 
variante 

<SELECT SIZE=?> </SELECT>  
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Selectare multiplă <SELECT MULTIPLE>  
Opţiuni <OPTION>  
Opţiune 
preselectată

<OPTION SELECTED>  

Regiune text 
(dimensiune) 

<TEXTAREA ROWS=? COLS=?> 
</TEXTAREA> 

 

Titlul regiunii 
text 

<TEXTAREA NAME=”nume”> 
<TEXTAREA> 

 

Tabele 

Definirea tabelei <TABLE> </TABLE>  
Frontiera <TABLE BORDER=?> </TABLE>  
Distanţa celule <TABLECELLSPACING=?>  
Complementare <TABLECELLPADDING=?>  
Lăţimea (dorită) <TABLE WIDTH=?> În pixeli 
Lăţimea (%) <TABLE WIDTH= „%”> În procente 
Linie de tabel <TR> </TR>  
Aliniere <TR ALIGN= LEFT | RIGHT | 

CENTER | MIDDLE | BOTTOM> 
 

Celulă <TD> </TD> În interiorul rândului 
Aliniere celulă <TD ALIGN= LEFT | RIGHT | 

CENTER | MIDDLE | BOTTOM> 
 

Interzicerea 
ruperii 

<TD NOWARP>  

Întinderea forţată
coloană

<TD COLSPAN=?>  

Întinderea forţată
linie 

<TD ROWSPAN=?>  

Culoare celulă <TD BGCOLOR=”culoarea”>  
Lăţime celulă <TD WIDTH=?> În puncte 
Titlul tabelei <TH> </TH>  
Aliniere titlu <TH ALIGN= LEFT | RIGHT | 

CENTER | MIDDLE | BOTTOM> 
 

Interzicerea 
ruperii 

<TH NOWARP>  

Întinderea forţată
coloană

<TH COLSPAN=?>  

Întinderea forţată
linie 

<TH ROWSPAN=?>  

Avantitlu tabel <CAPITON> </CAPITON>  
Aliniere <CAPITON ALIGN=TOP | 

BOTTOM> </CAPITON> 
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Casete /Freim-uri/ 

Document cu 
blocuri 

<FRAMESET> </FRAMESET> înlocuieşte BODY 

Înălţimea 
rândurilor 

<FRAMESET ROWS= ?,?,?,?> 
</FRAMESET> 

? – puncte 

Înălţimea 
rândurilor 

<FRAMESET ROWS= ?> 
</FRAMESET> 

? – dimensiunea 
relativă

Lăţimea 
coloanelor 

<FRAMESET COLS= ?,?,?,?> 
</FRAMESET> 

? – puncte 

Lăţimea 
coloanelor 

<FRAMESET COLS= ?> 
</FRAMESET> 

? – dimensiune 
relativă

Lăţimea 
frontierei 

<FRAMESET BORDER= ?> 
</FRAMESET> 

? – puncte 

Frontiera <FRAMESET FRAMEBORDER= 
“yes | no”> </FRAMESET> 

 

Culoarea 
Frontierei 

<FRAMESET BORDERCOLOR= 
“culoare”> </FRAMESET> 

 

Lăţimea 
frontierei 

<FRAME MARGINWIDTH=?> Frontiere de stânga şi
dreapta 

Înălţimea 
frontierei 

<FRAME MARGINHEIGHT=?> Frontiere de sus şi
jos 

Benzi scrolloing <FRAME SCROLLING= “yes | no | 
auto”> 

 

Demarcarea 
frontierei 

<FRAME FRAMEBORDER= “yes | 
no”> </FRAMESET> 

 

Conţinut în afara 
blocurilor 

<NOFRAMES> </NOFRAMES>  

Definirea blocului <FRAME>  
Definirea blocului 
document 

<FRAME SRC= “cale”>  

Nume bloc <FRAME NAME=”nume” | _blank | 
_self | _parent | _top> 

 


