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1 trandafir - Dragoste la prima vedere  

2 trandafiri—Dragoste reciprocă între cele două persoa-
ne, profund în dragoste unul cu altul  

3 trandafiri - Te iubesc  

6 Trandafiri - Vreau să fiu al tău  

7 trandafiri—Sunt îndrăgostit nebunește de tine  

9 trandafiri—o iubire veșnică, împreună, atâta timp cât 
trăim  

10 trandafiri - ești perfectă 

11 trandafiri—Ești mereu prețuită; ești ceea ce iubesc, cel 
mai mult în viața mea  

12 trandafiri - fii echilibrul meu  

13 trandafiri - Admirator secret  

15 trandafiri - Îmi pare sincer râu, te rog să mă ierți  

20 trandafiri - Crede-mă, sunt sincer față de tine  

21 trandafiri - Îți sunt devotat  

24 trandafiri - Mă gândesc la tine, 24 din 24 de ore  

33 trandafiri - Te iubesc, cu imensă afecțiune  

36 trandafiri - Îmi voi aminti momentele noastre romantice  

40 trandafiri - Dragostea mea pentru tine este autentică  

50 trandafiri - dragostea este nemărginită  

99 trandafiri - te voi iubi atâta timp cât voi trăi  

100 trandafiri - împreună până la sfârșit. 
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" Cartea reflectă, ca o oglindă lungul şir de secole al 

vieţii omenirii, reflectă istoria omenirii pentru 

existenţă, pentru un viitor mai luminos, reflectă 

înfrângerile şi biruinţele sale. Cartea ne este un prieten 
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http://www.flori-si-plante.ro/index.html—Acest web site este 

dedicat frumusetii si gingasiei florilor si se vrea un imbold pentru 

toti cei ce il viziteaza de a avea aceste minunatii ale naturii si de a 

se bucura de ele privindu-le in fiecare zi.  

Va invit sa vizitati web site-ul, sa va bucurati de ceea ce 

vedeti, sa va imbogatiti cunostintele despre flori si plante si nu in 

ultimul rand sa doriti sa achizitionati cel putin o planta de pe acest 

web site. 

http://www.gradinamea.ro/Flori_de_gradina_536_1.html — 

Gradina; Tratamente Naturiste; Retete & cocktails; Sanatate; De-

spre natura; Magazin; Galerie; Login magazin; Forum; Vă propune 

propriul magazin virtual 

http://plantemania.wordpress.com/plante-de-interior-2/ - Plan-

te de vanzare, ghid ingrijire plante, intretinere pomi, plante balcon, 

plante de gradina, plante de interior, plante de apartament 

http://www.fundesign.ro/articole/ -  totul despre plante și 

flori; aranjamente florale 

https://sites.google.com/site/imaginifloriro/categori/orhidee— 

totul despre flori 

http://ingrijirea-florilor.blogspot.com/2011/06/trandafirul-

totul-despre-ingrijirea-lui.html—  Flori de apartament-ingrijire  

   http://www.cerculmireselor.ro/totul-despre-flori-istoria-si-

limbajul-florilor-19—  Totul despre flori: istoria si limbajul flori-

lor; Pe langa limbajul florilor, in aceasta sectiune sunt prezentate si 

criteriile cele mai importante dupa care sa te ghidezi atunci cand iti 

alegi florile pentru buchetul de nunta si pentru celelate aranjamente 

florale. 

http://www.gradinavesela.ro/tag/flori-de-primavara/ -  Gradi-

na Vesela; Din pasiune pentru flori si gradini; Calendarul lucrarilor 

in gradina; combaterea dăunătorilor; plante medicinale și multe, 

multe alte. 

http://mistery2009.webs.com/floridegradina.htm—Legumele; 

Pregatirea culturii; Cultivarea legumelor; Ingrijirea legumelor; 

Flori de gradina; Plante decorative-floare; Plante decorative-

frunze; tv online 

http://decostyle.mayra.ro/flori/balcon-si-terasa/ - Life style; 

Plante decorative; Fructe; Legume si plante medicinale; Flori; 

Intretinere Gradina; Dr. Plant; Planeta verde; Pomicultura; Piata; 

DecoStyle TV 

http://flori.eg-w.com— Plante de apartament si flori de apar-

tament, totul despre plante si flori, plante de gradina si poze flori, 

ce floare ești. 

http://agroromania.manager.ro—totul despre agricultură, 

plante, Dicționar agronomic. 

Site-uri despre flori 
http://www.floridelux.ro/plante-naturale/ - Bonsai; Florifere; Fruc-

tifere; Frunze decorative; Ansambluri de plante 

http://www.121.ro/casa-si-gradina/flori-si-gradina?page=2—Stil 

de viata; Moda si frumusete; Sex si relatii; Fitness si dieta; Sanatate si 

wellness; Cariera si finante; Familie; Casa si gradina 

http://www.unica.ro/detalii-articole/articole/gradina-ingrijire-

trandafiri-34624.html—grădina și plante. 

http://www.flori-cultura.ro/category/flori-de-apartament/ - ABC 

News; Anunturi; Aranjamente florale; Atelier; Bolile şi dăunătorii plan-

telor; Bucataria Verde; Cactusi; Director; Flori de apartament; Flori de 

Gradina; Flori de nuntă; Flori în literatura antică; Flori Online; Flori 

pentru parfumuri; Ghivece cu flori; Gradina; Lista Florarii Romania; 

Lista Pepiniere România; Plante aromatice; Plante de exterior; Plante de 

interior; Plante medicinale; Plimbare prin Gradina; Pomi fructiferi; 

Pomi înfloriţi; Trandafiri. 

http://www.egradini.ro/articole/begonia.html—articole despre 

flori, decorațiuni, sfaturi practice etc. 

http://www.eva.ro/casa-si-familie/plante/ - articole despre plante, 

sfaturi. 

http://www.gradinarul.info/category/flori/ - totul despre grădinărit, 

recete. 

http://gradina.acasa.ro/plante-de-apartament-112/pregateste-

plantele-pentru-iarna-8250.html— Amenajarea gradinii; Plante de apar-

tament;  Plante de gradina;  Legume; Fructe; Boli si daunatori; Sfatul 

specialistului 

http://e-gradina.ablog.ro/#axzz2fEEPFfx1— Flori, gradinarit si 

frumusete: Totul despre flori si cultivarea lor 

http://www.lorette.ro/cum-se-fac-florile-din-hartie/ - mici—mari 

secrete: cum sa faci flori din hârtie ș.a. 

http://www.plantecarnivore.ro/specii-si-ingrijire/ - tot ce trebuie sa 

stii despre plantele carnivore 

http://gradinareasa.wordpress.com/ - eu și grădina 

http://www.meetsun.ro/florile-carpatilor/flori-albe/ - poze cu8 

specii de flori 

http://www.casa-gradina.ro/ - plantele tale; gradina ta ș.a. 

http://www.gradiniverticale.ro/plante/planta/Entries/2011/2/11_Be 

gonii_de_ghiveci_cu_flori_-_descriere_si_ingrijire.html 

http://www.gradina-online.ro/Orhidee_crestere_si_in griji-

re_A3670.html—Flori de gradina | Flori apartament | Flori in ghiveci | 

Aranjamente florale | Ingrijirea florilor | Pomi 

http://adelaparvu.com/category/plante-flori-gradina/ 

http://practic-idei.ro/tag/flori/page/2—idei pentru casă, grădini, 

apartament 

http://pursisimplugradini.wordpress.com/category/flori/ 

http://www.paradisverde.ro/gradina-de-flori/ce-facem-cu-florile-

trecute-ale-gladiolei— sfaturi multe și foarte utile 

http://www.gradinomania.net/imi-plac-florile/orhidee-exotice-

apartament/ 

http://vegetalshapes.com/Romana/FloriPrimavaraTimpur ie.html 

http://www.expresul.com/util/in-lumea-florilor/#axzz2 

fF1UWuSW 

http://www.aranjamentedevis.ro/category/aranjamente-realizate-

din/hortensie-aranjamente-realizate-din/ 

 

Semnificația culorii trandafirului 

 

Rosu - iubire sincera si respect, curaj si pasiune. Trandafiri 

rosii sunt simbolul de dragoste cel mai cunoscut. Exista o poves-

te mitica in spatele culorii acestei flori frumoase si elegante. Se 

spune ca Venus, zeita iubirii in mitologia greaca, antica si roma-

na,a pasit pe un trandafir alb in timp ce fugea pentru a-l salva 

iubitul ei, care era in pericol. Un spin i-a intepat pielea iar 

picatura de sange a zeitei a curs pe petalele de trandafir alb de-

venind rosu, ceea ce a simbolizat dragostea adevarata. Trimite 

trandafiri rosii pentru a transmite mesajul tau de dragoste pasio-

nala pentru cineva, spunandu-i "Te iubesc".  

 Roz - Gratie si noblete, crescute de ganduri dulci. trandafi-

rii roz sunt una dintre cele mai lungi tipuri existente de tranda-

firi. Eleganti, chic, sclipitori, te tin sufletul la gura! Ei au fost 

observati in picturi celebre, si raspandirea lor s-a facut in 

intreaga lume. trandafirii roz sunt dulci si gratiosi - acestia se 

pot numi "o minune a lumii".  

 Galben - In perioada victoriana, trandafirii galbeni, 

insemnau gelozie. Dar astazi, semnifica un adevarat simbol al 

prieteniei, semnifica bucurie, fericire si libertate, promisiunea 

unui nou inceput. Acestia sunt trandafiri care nu au semnificatii 

sofisticate, ei sunt veseli si cu un miros dulce.  

 Alb - dragostea spirituala si puritate, trandafir de 

marturisire, trandafirul miresei;. Trandafiri albi sunt flori magice 

si pure. Acestea sunt ideale pentru casatorii, perfecte pentru 

Ziua Mamei. Trandafiri albi sunt flori reprezentative pentru 

dragoste adevarata.  

 Portocaliu - Dorinta pasionala, entuziasm pur si 

fascinatie. O alegere excelenta pentru o noua relatie de durata. 

Trandafirii portocalii sunt oarecum noi in istoria trandafirilor. Ei 

sunt un amestec de trandafiri rosii si galbeni si, prin urmare, ei 

au un sens profund. Ei reprezinta dorinta si uneori sunt chiar mai 

apreciati decat trandafiri rosii clasici, atunci cand personele care 

ii ofera, doresc sa-si exprime sentimentele de dragoste 

adevarata. Cu toate acestea, trandafirii portocalii se pot oferi si 

pentru un parteneriat de afaceri noi. 


