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Folosind materialul din folderul “România”, construiti o pagina Web cu titlul România, respectând cerințele: 

 Pagina va avea structura de cadre indicate de imaginea din fig.1. 

 

  Imaginile de fundal și culorile folosite sunt opționale. 

• Pagina de start se va numi index.html 

• În secţiunea de sus se va afişa pagina web: antet.html  

• În secţiunea de jos se va afişa pagina web: continut.html  

 

 Pagina web antet.html  

• Pagina va avea un fundal optional ales din folderul imagini/fundal 

• Pagina va ramane fixa pe parcursul derularii site-ului. 

• Inserati imnul tarii sau o melodie reprezentativa care va începe o data cu deschiderea paginii index.html. 

• In coltul dreapta sus va exista un meniu orizontal care vor permite navigarea între paginile site-ului: 

Peisaje,  Harta,  Contact,  Acasa.  

  

 Pagina web continut.html  

• Pagina va avea un fundal optional ales din folderul imagini/fundal 

• In cadrul acesteia se vor deschide toate paginile site-ului accesate din meniul orizontal din antet. 

 

PEISAJE.html  contine o galerie de min 6 imagini representative cu obiective turistice si istorice ale tarii. 

Galeria va fi dispusa pe centrul paginii si va avea aplicat un efect astfel încât, în momentul deplasării cursorului 

peste imagini, acestea se măresc la dimensiunea reală. 

Fig.1 

 

Fig.2 
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La selectarea uneia dintre imagini, să se deschidă o pagina web care să conțină un film cu obictivul turistic ales. 

Exemplu în imaginea de mai jos: 

 

 
 

HARTA.html va contine o imagine cu harta tării , împărțită pe regiuni peste care se va aplica maparea în 2 

locuri (oraș, regiune) alese optional.  

Exemplu, daca aleg orașul București, la efectuarea clik pe acesta se va deschide o pagina web 

București.html care va conține un colaj de imagini representative ale orasului selectat. 

CONTACT.html reprezintă o legatura catre o pagină de contact: 

Un formular în partea stângă cu următoarele date: 

 Adresa e-mail, Subiect/Titlul mesajului, Nume, Adresa, Telefon, Mesajul dumneavoastra, Buton Trimite 

O harta google-maps în partea dreaptă  în care indicați poziția colegiului vostru, Colegiul Național “Alexandru 

Ioan Cuza” ca în figura 3: 

 
Fig.3 

 


