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                     FORMULARE ÎN HTML5  
                                continuare din numerele precedente 

                                                                                       

                                                                                                    Nicolaescu Nicolae, Slatina 

Alte componente ale unui formular sunt : 

1. < textarea> 

Definește un control de tip text multilinie, care poate să conțină un număr nelimitat de caractere 

(în mod standard fontul este Courier). 

Exemplu: <textarea rows="8" cols="100"> 

                </textarea> 

 

Atribute ale tag-ului: 

- autofocus (HTML 5) specifică dacă cursorul se va poziționa pe control la încărcarea paginii 

- cols specifică numărul de coloane vizibile 

- disabled specifică dacă controlul va fi dezactivat 

- form specifică cărei forme precizate prin id-ul său aparține controlul 

- maxlength (HTML 5 ) precizează numărul maxim de caractere permise în interiorul 

controlului 

- name specifică numele controlului 

- placeholder (HTML 5)  specifică un ajutor prin care se precizează  valoarea așteptată pentru 

introducere 

- readonly precizează dacă conținutul va fi numai pentru citire 

- required (HTML 5) specifică dacă trebuie completat obligatoriu  

- rows specifică numărul de linii vizibile 
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- wrap (HTML 5)  specifică cum va fi împărțit textul introdus în momentul transmiterii sale 

(valori posibile hard – conține și caracterul de line –break și soft) 

 

2. <label> 

Definește o etichetă atașată unui control de tip input. 

Exemplu:  

  <form > 

  <label for="unu">Unu</label> 

  <input type="radio" name="test" id="unu" value="unu"><br> 

  <label for="doi">Doi</label> 

  <input type="radio" name="test" id="doi" value="doi"><br><br> 

  <input type="submit" value="Trimite"> 

</form> 

 

 
Atribute ale tag-ului: 

- form (HTML 5) specifică cărei forme precizate prin id-ul său aparține controlul 

- for  specifică cărui element precizat prin id-ul său îi este atașată eticheta 

 

3. <fieldset> 

Este utilizat pentru a grupa elemente în interiorul unui formular. 

 

Exemplu:  

<form> 

 <fieldset> 

  <legend>Date personale:</legend> 

  Nume: <input type="text"><br> 

  Email: <input type="text"><br> 

  Data nasterii: <input type="text"> 

 </fieldset> 

</form> 
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Atribute ale tag-ului: 

- form (HTML 5)  

- name (HTML 5) 

- disabled (HTML 5) 

      Cele mai multe browsere vor afișa elementul <fieldset> cu următoarele valori implicite: 

fieldset {  

    display: block; 

    margin-left: 2px; 

    margin-right: 2px; 

    padding-top: 0.35em; 

    padding-bottom: 0.625em; 

    padding-left: 0.75em; 

    padding-right: 0.75em; 

    border: 2px groove (internal value); 

} 

 

4. <legend> 

Este utilizat pentru a atașa o legendă unui element de tip <fieldset>. 

Nu are atribute suportate în HTML 5. 

 Cele mai multe browsere vor afișa elementul <legend> cu următoarele valori implicite: 

legend { 

    display: block; 

    padding-left: 2px; 

    padding-right: 2px; 

    border: none; 

} 
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5. <select> 

Este utilizat pentru a crea o listă de tip drop-down. 

Exemplu:  

<select> 

  <option value="volvo">Volvo</option> 

  <option value="saab">Mercedes</option> 

  <option value="opel">Logan</option> 

  <option value="audi">Audi</option> 

</select> 

 
Atribute ale tag-ului: 

- form (HTML 5)  

- required (HTML 5) 

- autofocus (HTML 5) 

- disabled 

- name 

- size pentru specificarea numărului de opțiuni vizibile din listă ( implicit 1) 

- multiple specifică dacă pot fi selectate mai multe opțiuni o dată 

 

6. <option> 

Este utilizat pentru a defini o opțiune într-o listă de tip drop-down. 

Atribute ale tag-ului: 

- label  pentru atașarea unei etichete opțiunii respective 

- value specifică valoarea care va fi transmisă la server 

- selected 

- disabled 
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7. <optgroup> 

Este utilizat pentru a grupa opțiuni în interiorul unei liste de tip drop-down. 

Exemplu:  

<select> 

  <optgroup label="Masini suedeze"> 

    <option value="volvo">Volvo</option> 

    <option value="saab">Saab</option> 

  </optgroup> 

  <optgroup label="Masini germane"> 

    <option value="mercedes">Mercedes</option> 

    <option value="audi">Audi</option> 

  </optgroup> 

</select> 

 

Atribute ale tag-ului: 

- label   

- disabled 

 

8. <button> 

Este utilizat pentru a crea un buton. În interiorul acestuia se poate pune text sau chiar imagine. 

Exemplu:  

     <button type="button" onclick="alert('Hello world!')">Click</button> 

 

Atribute ale tag-ului : 
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- autofocus (HTML 5) 

- disabled 

- form (HTML 5) 

- formaction (HTML 5) (vezi butoane tip submit) 

- formenctype (HTML 5) (vezi tagul form) 

- formmethod (HTML 5) (vezi butoane tip submit) 

- formnovalidate (HTML 5) (vezi butoane tip submit) 

- formtarget (HTML 5) (vezi butoane tip submit) 

- name  

- type 

- value 

 

9. <datalist> (HTML 5) 

Este utilizat pentru a crea o listă de opțiuni predefinite pentru un obiect de tip input. Se pot introduce și 

alte valori în afara celor predefinite.Nu este suportat în Safari. 

  Exemplu:  

  <form > 

  <input list="browsers" name="browser"> 

  <datalist id="browsers"> 

    <option value="Internet Explorer"> 

    <option value="Firefox"> 

    <option value="Chrome"> 

    <option value="Opera"> 

    <option value="Safari"> 

   </datalist> 

   <input type="submit"> 

   </form> 
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10. <keygen> (HTML 5) 

Este utilizat pentru a crea un camp care generează o pereche de chei.Cheia privată este stocată local, iar 

cheia publică este  transmisă la server. Nu este suportat în Internet Explorer. 

  Exemplu:  

<form action="demo_keygen.asp" method="get"> 

  Username: <input type="text" name="usr_name"> 

  Encryption: <keygen name="security"> 

  <input type="submit"> 

</form> 

 

 

 

Input was received as: 

usr_name=nnicolae&security=MIICQDCCASgwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggE

KAoIBAQC97YC3XcDGJXwGkfjVJ3ELkL2Lc9TlYt4c3ikI32ISO5NihOWhmRv3sOh%2B90aG4Qg

LrOxqxLTcoVKpCmgNdI5N%2FJonflRvWcewVkEGiSEbYFWcSndSL0E2hOViSjfFdSAJ5uqQYzR

pFiUu7zSdwAaPlBmfBQCv11wiPPZBWu1dqo7GGpfB1OSXie14%2BI1lkFVRiD91nXAte1uATI3C

kUtAt1pzQwYJTHd%2FP7ZKxUZ5WlIESJO%2Bbcw20edcC7dneRO8IJVJ%2BG9Nv7sz08NvPBCl

g01wvrB5VH6tCZa6L59fba5nIFK5APMqc3zEDAD%2FdEddhTn%2FGdL9qmTSZh%2B0r1CZAg

MBAAEWADANBgkqhkiG9w0BAQQFAAOCAQEALXPUA%2BwiXOkHxVg89pfNVBPxOO4G

%2Bat%2BnB%2BjFaCq6vsxVt9N3I38jug5iWm4vRqK0cY4TAnv4tM6UOIEciVMC%2FCJm3s2W

5a4zeVUrN5GEJdpRoJ95XNGi8P90XvQkeZCuQkp7nu1Ae07eMaYFe49Y9s3jTB14TYy%2FLtBV

HTyTUVWEqD0P05YilcQdkHBRQDGmgy9CK43uzRkLSBbneQws82PJrXu2e6Z%2BhA2bRHpYN

lAQsM908JJ%2BjXX3yfOzHvq1HA%2BQmZ%2BqISNwDxm%2FbESPRazZMbX5NS3BnwcjyJp7

ok6k7acbIcYMfGz%2BozIxguKLaVNAJ2gTo7yKVH8PkyBXg%3D%3D 

This page was returned to you from the server. The server has processed your input and returned this 

answer. 

Atribute ale tag-ului : 

- autofocus (HTML 5) 

- disabled (HTML 5) 

- form (HTML 5) 

- name (HTML 5) 
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- challenge (HTML 5) specifică dacă valoarea elementului <keygen> va fi transmisă cand se 

actionează submit. 

- keytype (HTML 5) pentru stabilirea algoritmului de securitate (rsa, dsa, ec) 

 

11. <output> (HTML 5) 

Este utilizat pentru a realize un calcul și a afișa rezultatul. Nu este suportat în Internet Explorer. 

Exemplu:  

<form oninput="x.value=parseInt(a.value)+parseInt(b.value)"> 

<input type="nunber" id="a" value="50"> 

+<input type="number" id="b" value="50"> 

=<output name="x" for="a b"></output> 

</form> 

 

 
 

Atribute ale tag-ului : 

- for (HTML 5) 

- form (HTML 5) 

- name (HTML 5) 
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