
 ACTIVITĂŢI NECESARE PENTRU PLANIFICAREA 
UNEI NUNȚI ÎN 4 - 6 LUNI

4-6 luni pânã la nuntã 

Începeţi prin a cãuta locaţia unde veţi organiza nunta

Locația este esentială, fie cã optaţi pentru un hambar rustic,un chalet în 
inima pãdurii unde vei avea parte de o recepţie elegantã,o grãdinã boemã  
ascunsa în inima oraşului, sau fie ca alegi sa spui DA pe plajã la malul 
mãrii, locaţia trebuie trebuie aleasã cu mare atenţie.

1. Stabiliţi data nunţii 

2. Stabiliţi o listã provizorie de invitaţi

3. Selectaţi locaţiile care vã plac şi organizaţi o vizionare.

 • Începeți prin a purta o conversație cu viitorul dumneavoastra soţ 
sau soţie legat de caracteristicile pe care trebuie sã le indeplineascã 
locaţia de nuntã. 
              • Faceţi o selecţie cu locaţiile care vi se par potrivite şi apoi 
programaţi vizionarea acestora. Încercați să vizitați cât mai multe locații 
într-o singură călătorie - aşa le veți putea compara mai ușor la final.
                  • Pânã sã vã deplasaţi în locaţie încercaţi sã verificaţi telefonic dacã 
data nunţii aleasã  de voi este disponibilã.
              • Verificaţi telefonic şi capacitatea maximã a locaţiei. 
              •Verificaţi dacã locaţia impune restricţii legat de volumul muzicii, de 
un numar minim de meniuri, sau de un interval orar anume când trebuie sã 
se termine nunta şi totdatã verificaţi şi dacã aveţi exclusiviate în locaţie sau 
nu.



 • Verificati capacitatea locaţiei în condițiile în care dispuneţi mesele pe 
poziţii, iar dacã doriţi şi un ring de dans generos şi o scenã pentru o 
formaţie live, aveţi grijã sã alegeţi o locaţie corespunzatoare.
 • Verificaţi dacã locaţia dispune de camere de cazare dacã acestea sunt 
necesare şi aveţi invitaţi din alte oraş. Rezervaţi camerele din vreme dacã 
este necesarã cazarea.
Ține minte, nu este o simplã vizionare a unui sãlii de nuntã, este vorba sã 
cunoşti şi echipa din spatele locaţiei. Asigurați-vă că îi cunoașteți și pe ei.
 • Dupã ce aţi finalizat vizionarile solicitaţi oferta de preţ de la fiecare locaţie 
care v-a plãcut, solicitati şi toate conditiile de plata practicate de fiecare 
locaţie în parte.
 • Obțineți o ofertă detaliată și un draft de contract de la fiecare locaţie.   
 • Treceți peste acestã cu un ochi de vultur – pentru a evita orice 
surprize neplãcute.

4-6 luni pânã la nuntã 

Începeți să redactaţi lista de invitați

Lista de invitaţi poate fi motivul pentru 90% din stresul legat de nuntă. 
Dacă te trezești că visezi să te căsătorești pe un munte îndepărtat trebuie 
sã vizualizezi unde ii vei aşeaza şi pe viitorii tăi socri sau pe pãrinţii tãi ? 
Aşadar este timpul să apelezi la instrumentul ” Lista de oaspeți “

 •  Începeți prin a nota toţi invitaţii posibili. 
 •  Setaţi un număr maxim de oaspeți asigurându-vã astfel cã locaţia 
aleasã este potivitã pentru a capacita numarul de invitaţi vizat, iar condiţiile 
impuse de locaţie în momentul în care rezervaţi locaţia ( cum ar fi un 
numar minim de invitaţi ) coincide cu numarul dvs. de invitaţi.

Stabiliţi bugetul maxim pe care vreţi sa îl alocaţi

Pentru a determina suma pe care sunteţi dispuşi sã o cheltuiţi şi care sunt  
serviciile şi produsele în care meritã sã investiţi sau nu, vã recomandãm sã 
apleaţi la membershipul JusttWeddit şi împreunã cu wedding plannerul  
Toni Malloni sã utilizaţi instrumentul ”Buget ” al software-ului 
WeddingPlanning pentru a vã planifica şi urmãri cheltuielile.

 

E V E N T  D E S I G N E R



 • Primul pas legat de planificarea bugetului este sã notezi cine va contribui 
cu bani şi cu ce sumã.

  • Introduceți bugetul total în softul WeddingPlanning. Apoi, pe măsură ce 
începeți să încheiaţi contractele cu diverşi furnizori, notați cât veți cheltui pe 
fiecare produs/serviciu în parte precum tort, aranjamente florale, hair,-
make-up artist , Dj, orchestra, invitaţii și alte servicii cu instrumentele din 
categoria “Buget”. 
 •Urmăriți apoi orice depuneri pe care le-ați făcut sau intenționați să le 
faceți.
 •Acum că ai o imagine de ansamblu asupra bugetului poți demara
 contractarea furnizorilor şi selecţia acestora.

4-6 luni pânã la nuntã 

Confirmaţi şi alegeţi locaţia nunţii

Acum că ati vizionat locațiile, știti exact care dintre ele (sau mai multe!) 
transformă nunta voastrã într-o fantezie de neuitat. 
Analizeazã costurile /ofertele primite de la fiecare locaţie, gândeşte-te la 
avantajele pe care ţi le oferã, şi la dezavantaje totodatã. 

Sunt locaţii care au costuri mai ridicate dar care nu necesitã o investiţie 
prea mare pentru amenajarea sãlii, bugetul pe care îl vei aloca aranjamen-
telor centrale nu va fi foarte mare, şi sunt locaţii mai accesibile însa ampla-
sate foarte departe de voi şi de invitaţi astfel încat drumul pânã la locaţie 
poate fi un aspect ”costisitor” în managmentul eventului şi reuşita acestuia. 
Trebuie facutã o analizã atentã a fiecarui aspect, şi aceastã analizã este 
ideal sã o faceţi împreunã cu wedding plannerul dumneavoastrã.

Toți cei care v-au însoţit la vizionarea locaţiilor potenţiale vor avea fără 
îndoială  un feedback. Ascultă-le părerile, dar amintește-ți că este nunta 
voastrã. Decizia finală vă aparține!
  • Când alegeţi locaţia şi data nunţii implicit verificaţi şi disponibilitatea 
celor mai apropiați prieteni și familie. ( evitaţi perioada concediilor )
  • Puteţi face un pre-booking al locaţiilor care au data doritã de voi liberã, 
pânã reveniţi cu confirmare şi contractati locaţia, sã fiti siguri cã nu se 
ocupã intre timp.

 

PRIVATE EVENT HOUSE

www.societegourmet.ro



4-6 luni pânã la nuntã 

Rezervaţi data cununiei civile la primãrie

Nuntă este o petrecere, dar înainte de toate este și un angajament legal.
Ar trebui să vă concentrați cu siguranță pe organizarea recepţiei, dar nu 
uitați sã planificaţi şi partea legală.

Probabil va trebui să vă coordonați cu oficianții religioși și civili care au 
propriul program - așa că începeți devreme!  Adună-ți documentele ! 

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la 
S.P.C.L.E.P.sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al 
unuia dintre ei. Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni 
români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se face la 
primăria localităţii în care aceştia se află temporar. Căsătoria se încheie în 
termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia 
de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria..  Primarul municipiului, 
al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să 
încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de îm-
plinirea termenului de 10 zile. Căsătoria se poate oficia şi după expirarea 
termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea 
termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. 
În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt ob-
ligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

•  Rezervaţi data cununiei civile la primãrie.
• Stabiliţi detaliile necesare cu preotul care vã va cununa religios, dacã 
doriţi sã oficializaţi la bisericã. 
• Alegeţi biserica şi programaţi ora exactã.
• Alegeţi nașii, domnișoarele de onoare precum și cavalerii.

Adaugă data oficială a nunții tale la Proiectul tău de 
nuntă și deschide șampania! Te căsătorești!

   

 

AGENTIE PLANNING EVENTS
CREATIE PUBLICITARA

CONSULTANTA & PR



4-6 luni pânã la nuntã 

Rezervã locaţia nunţii

Acesta este un moment uimitor! Sunteți pe cale să setați oficial 
„Salvați data”. Felicitări!

 • Alege locul unde vrei sã te cãsãtoreşti!
 • Confirmã locației că doriți să rezervați la dânsii în data stabilitã de voi.
 • Asigurați-vă că vă blochează data pentru a evita rezervările duble sau 
anulările.
 • Înainte de a semna contractul, faceți o ultimă revizuire impreuna cu 
wedding plannerul.
 •Semnează contractul. Apoi, faceți o copie a contractului semnat și plătiți 
avansul.
 •Marcați locația ca rezervată in software, apoi operati avansul achitat in 
“Buget”.
 •Adaugă data oficială a nunții tale in “Proiectul tău de nuntă ” și deschide 
șampania! Te căsătorești!

Planificã recepţia nunţii

Nunta ta este despre voi, dar nu este ca și cum aţi sta singuri la altar! 
Începe să te gândești pe cine vrei lângă tine în ziua nunţii.

 • Gândeşte-te la o tematicã a nunţii, sau dacã nu vã doriţi o tematicã 
anume, gândeşte-te la o cromaticã preferatã, la un stil şi apoi odatã 
conturatã tema sau stilul pe care vrei sã îl abordezi începe sã îl transpui 
atent în fiecare detaliu, începând cu invitaţia de nuntã. 
• Lucrurile incep sa se lege! Ai locaţia nunţii, o listă de invitați 
( înca în lucru ) și o dată oficială. Acum mai este doar un ultim pas: să-i 
aduci pe toți acolo.
• Decideți cum doriți invitațiile. Optaţi pentru o invitaţie clasicã sau doriţi 
ceva în format electronic ?  Ambele variante vi le recomandãm. Indiferent 
cum vã doriţi invitaţia de nuntã este timpul sã ai o discuţie cu wedding 
plannerul tãu, cu Toni Malloni şi împreunã cu grafic designerul sã lucrati  la 
vizualul invitaţiei de nuntã.
De îndatã ce ai ales modelul de invitaţie, este timpul sã le trimiţi în
productie. Gândeşte-te bine la numãrul de invitaţii pe care il vei comanda 
în conformitate cu lista de invitaţi. Comandã mereu mai multe decat mai 
puţine.
 •Treceți peste lista de oaspeți pentru ultima oară. Asigurați-vă că nu ați 
ratat pe nimeni.
• Incepeti sã trimiteţi invitațiile - Invitați personal fiecare oaspete. Este 
frumos să-i faci și pe ei să se simtă speciali.

 

www.eventina-shop.ro



 ACTIVITĂŢI NECESARE PENTRU PLANIFICAREA 
UNEI NUNȚI ÎN 4 - 6 LUNI

4-6 luni pânã la nuntã 

Începeţi prin a cãuta locaţia unde veţi organiza nunta

Locația este esentială, fie cã optaţi pentru un hambar rustic,un chalet în 
inima pãdurii unde vei avea parte de o recepţie elegantã,o grãdinã boemã  
ascunsa în inima oraşului, sau fie ca alegi sa spui DA pe plajã la malul 
mãrii, locaţia trebuie trebuie aleasã cu mare atenţie.

1. Stabiliţi data nunţii 

2. Stabiliţi o listã provizorie de invitaţi

3. Selectaţi locaţiile care vã plac şi organizaţi o vizionare.

 • Începeți prin a purta o conversație cu viitorul dumneavoastra soţ 
sau soţie legat de caracteristicile pe care trebuie sã le indeplineascã 
locaţia de nuntã. 
              • Faceţi o selecţie cu locaţiile care vi se par potrivite şi apoi 
programaţi vizionarea acestora. Încercați să vizitați cât mai multe locații 
într-o singură călătorie - aşa le veți putea compara mai ușor la final.
                  • Pânã sã vã deplasaţi în locaţie încercaţi sã verificaţi telefonic dacã 
data nunţii aleasã  de voi este disponibilã.
              • Verificaţi telefonic şi capacitatea maximã a locaţiei. 
              •Verificaţi dacã locaţia impune restricţii legat de volumul muzicii, de 
un numar minim de meniuri, sau de un interval orar anume când trebuie sã 
se termine nunta şi totdatã verificaţi şi dacã aveţi exclusiviate în locaţie sau 
nu.

4 luni pânã la nuntã 

Rezervã fotograful si videograful 

Luați în considerare dacă doriți un fotograf, un videograf sau ambele.
  
• Începeți să căutați fotografi și/sau videografi râvniți! Aruncă o privire la 
fotografiile care îți plac pentru inspirație și notează numele lor.
• Cere recomandari wedding plannerului tãu.
• Luați legătura din timp cu fotograful/videograful dorit și solicitaţi oferta de 
preţ.
• Studiaza ofertele si alege fotograful / videograful 
• Rezerva și achitã avansul în baza unui contract.
• Noteazã în “Buget ”avansul plãtit fotografului/videografului.

Cautã şi comandã rochia de mireasã şi costumul  
mirelui.

Incepe cãutarea rochiei de mireasã şi a costumului de mire.
Indiferent de buget, rochia ta de mireasa ar trebui sã te facã sã te simţi de 
milioane.

  • Începeți cu niște cercetări simple. Rețineți ce stiluri de rochie și ce 
designeri vă atrag atenţia şi în al caror stil vã regãsiţi.
 •Contactați-vă magazinele de rochii și faceți o întâlnire pentru a încerca 
câteva rochii! Invitați oamenii a căror părere o prețuiți cel mai mult (dar 
amintiți-vă, singurul lucru care contează cu adevărat este cum vă face să 
vă simțiți.)
 •Poţi încerca şi la târgurile de nunţi, este prilejul ideal unde gaseşti mulţi 
furnizori sub acelaşi acoperiş.
 •Căutați totodatã şi accesoriile,voalul, pantofii, niște pantofi frumoși, dar 
confortabili și ceva sexy pe care să-l puneți sub rochie.
• Comandã ţinutele şi accesoriile pentru nuntã. 
• Plãteşte avansul şi noteazã în “Buget ”.

 

B Y
www.tonimalloni-shop.com



3 luni pânã la nuntã 

Alege meniul - mâcarea & bãuturile

În timp ce nunta poate fi doar despre rochie pentru tine, pentru invitați, 
totul este despre mâncare! Indiferent dacă alegeți fructe de mare, fripturi 
sau un bufet indian plin de viață, un oaspete hrănit este unul fericit! 
Evident nu poţi mulţumi pe toata lumea, dar cel putin poţi încerca şi poţi 
alege sã fii fericit cu alegerile culinare fãcute.

De meniul nuntii se poate ocupa locaţia unde vei avea nunta sau o firma de 
catering. În ambele variante, vã recomand sã alegeţi varianta finala a 
meniului consiliaţi de cãtre wedding plannerul dvs. sau de un Chef.
Nu uitaţi sã vã gândiţi dacã printre invitaţii voştri sunt şi persoane 
vegetariene sau alergici, nu uitaţi si de meniul staff-ului.

3 luni pânã la nuntã 

Alege decoraţiunile – aranjamentele centrale 
– buchetele - lumânãrile pentru ceremonia religioasã

 • Alegeţi şi rezervaţi decoraţiunile sãlii şi aranjamentele centrale.
 • Este cazul sã parcurgi CATALOGUL cu produse logistice  
  ( mese, scaune, vesela, tacamuri, fete de masa, servete etc ) și împreunã cu 
wedding plannerul sã lucraţi la wedding board. 
 • Este indicat sã selectaţi poze cu diverse aranjamente florale care vã plac 
şi în funcţie de coorodonatele sãlii sã decideţi forma, structura şi compoziţia 
finala a acestora. Pe langa flori, sã nu uitaţi şi de lumânãri, nimic mai 
romantic decât o salã plinã de lumânãri şi oameni eleganţi, muzicã bunã şi 
mâncare rafinatã.
• În funcţie de numãrul final estimat de invitaţi și numarul de mese puteţi 
obţine de la wedding planner sau direct de la florist o ofertã de preţ pentru 
decoraţiuni, flori și buchete, poate si un corner foto !
• Odatã ce primeşti oferta şi o agreaţi noteaza-o în “Buget”.

 

 • Verificati capacitatea locaţiei în condițiile în care dispuneţi mesele pe 
poziţii, iar dacã doriţi şi un ring de dans generos şi o scenã pentru o 
formaţie live, aveţi grijã sã alegeţi o locaţie corespunzatoare.
 • Verificaţi dacã locaţia dispune de camere de cazare dacã acestea sunt 
necesare şi aveţi invitaţi din alte oraş. Rezervaţi camerele din vreme dacã 
este necesarã cazarea.
Ține minte, nu este o simplã vizionare a unui sãlii de nuntã, este vorba sã 
cunoşti şi echipa din spatele locaţiei. Asigurați-vă că îi cunoașteți și pe ei.
 • Dupã ce aţi finalizat vizionarile solicitaţi oferta de preţ de la fiecare locaţie 
care v-a plãcut, solicitati şi toate conditiile de plata practicate de fiecare 
locaţie în parte.
 • Obțineți o ofertă detaliată și un draft de contract de la fiecare locaţie.   
 • Treceți peste acestã cu un ochi de vultur – pentru a evita orice 
surprize neplãcute.

4-6 luni pânã la nuntã 

Începeți să redactaţi lista de invitați

Lista de invitaţi poate fi motivul pentru 90% din stresul legat de nuntă. 
Dacă te trezești că visezi să te căsătorești pe un munte îndepărtat trebuie 
sã vizualizezi unde ii vei aşeaza şi pe viitorii tăi socri sau pe pãrinţii tãi ? 
Aşadar este timpul să apelezi la instrumentul ” Lista de oaspeți “

 •  Începeți prin a nota toţi invitaţii posibili. 
 •  Setaţi un număr maxim de oaspeți asigurându-vã astfel cã locaţia 
aleasã este potivitã pentru a capacita numarul de invitaţi vizat, iar condiţiile 
impuse de locaţie în momentul în care rezervaţi locaţia ( cum ar fi un 
numar minim de invitaţi ) coincide cu numarul dvs. de invitaţi.

Stabiliţi bugetul maxim pe care vreţi sa îl alocaţi

Pentru a determina suma pe care sunteţi dispuşi sã o cheltuiţi şi care sunt  
serviciile şi produsele în care meritã sã investiţi sau nu, vã recomandãm sã 
apleaţi la membershipul JusttWeddit şi împreunã cu wedding plannerul  
Toni Malloni sã utilizaţi instrumentul ”Buget ” al software-ului 
WeddingPlanning pentru a vã planifica şi urmãri cheltuielile.
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 • Primul pas legat de planificarea bugetului este sã notezi cine va contribui 
cu bani şi cu ce sumã.

  • Introduceți bugetul total în softul WeddingPlanning. Apoi, pe măsură ce 
începeți să încheiaţi contractele cu diverşi furnizori, notați cât veți cheltui pe 
fiecare produs/serviciu în parte precum tort, aranjamente florale, hair,-
make-up artist , Dj, orchestra, invitaţii și alte servicii cu instrumentele din 
categoria “Buget”. 
 •Urmăriți apoi orice depuneri pe care le-ați făcut sau intenționați să le 
faceți.
 •Acum că ai o imagine de ansamblu asupra bugetului poți demara
 contractarea furnizorilor şi selecţia acestora.

4-6 luni pânã la nuntã 

Confirmaţi şi alegeţi locaţia nunţii

Acum că ati vizionat locațiile, știti exact care dintre ele (sau mai multe!) 
transformă nunta voastrã într-o fantezie de neuitat. 
Analizeazã costurile /ofertele primite de la fiecare locaţie, gândeşte-te la 
avantajele pe care ţi le oferã, şi la dezavantaje totodatã. 

Sunt locaţii care au costuri mai ridicate dar care nu necesitã o investiţie 
prea mare pentru amenajarea sãlii, bugetul pe care îl vei aloca aranjamen-
telor centrale nu va fi foarte mare, şi sunt locaţii mai accesibile însa ampla-
sate foarte departe de voi şi de invitaţi astfel încat drumul pânã la locaţie 
poate fi un aspect ”costisitor” în managmentul eventului şi reuşita acestuia. 
Trebuie facutã o analizã atentã a fiecarui aspect, şi aceastã analizã este 
ideal sã o faceţi împreunã cu wedding plannerul dumneavoastrã.

Toți cei care v-au însoţit la vizionarea locaţiilor potenţiale vor avea fără 
îndoială  un feedback. Ascultă-le părerile, dar amintește-ți că este nunta 
voastrã. Decizia finală vă aparține!
  • Când alegeţi locaţia şi data nunţii implicit verificaţi şi disponibilitatea 
celor mai apropiați prieteni și familie. ( evitaţi perioada concediilor )
  • Puteţi face un pre-booking al locaţiilor care au data doritã de voi liberã, 
pânã reveniţi cu confirmare şi contractati locaţia, sã fiti siguri cã nu se 
ocupã intre timp.

 

3 luni pânã la nuntã 

Alege hair-stylistul şi make-up artistul 
Planifică-ți părul și machiajul

• Nu vă lăsați atât de copleșiți de rochie încât uitați de față! 
Vor fi o mulțime de fotografii cu ochii pe tine, care te vor vedea zâmbind și 
probabil plângând, așa că asigură-te că îți rezervi un make-up artist cu 
abilități serioase cand vine vorba de rimelul rezistent la apă.
• Luați în considerare ce fel de look vă va completa cel mai bine rochia, 
tema nuntii și locaţia.
•Începeți să căutați artiști în machiaj dupã ce vã sfãtuiţi şi cu wedding 
plannerul dvs. 
•Ideal este machiajul şi pãrul sã fie fãcute în locaţia unde au loc pregãtirile, 
verificaţi dacã artiştii în make-up se pot deplasa în ziua nunţii în locaţia 
alesã de voi sau trebuie sã te deplasezi tu la ei la studio.
• Contactați-vă favoriții pentru a avea o conversație și a confirma 
disponibilitatea.
 •Ideal este sã faceţi o probã de machiaj şi de pãr pânã la nuntã. 
 •Rezervaţi şi achitaţi avansul pentru make-up & hair, apoi notaţi în “Buget”.

Alege artiştii, formaţia preferatã, un band live, 
scenotehnica sau un  Dj. Nu uita de iluminat.

O nuntă este o petrecere și nu poți avea o petrecere fără muzică, fie că îți 
dorești un cvartet de coarde, o formaţie sau un DJ.

 •Alegeţi si rezervaţi un band, un artist, un entertainer sau un Dj.
 •Discutați ce tip de divertisment doriți cu partenerul dvs. dacã doriţi o for-
maţie de coveruri, un artist de muzicã popularã, un taraf,un artist pop 
consacrat, sau doar un DJ.
 •Gândiţi-vã şi la piesa de deschidere, dacã doriţi sã deschideţi seara pe o 
anumitã piesã, şi dacã piesa va fi cântatã live de cãtre formaţie sau rulatã 
de un DJ.
 •Gândiţi-vã şi la câteva lecţii de dans cu un coregraf. 
 •Cereţi oferte de preţ şi sfãtuiti-vã cu wedding plannerul dvs.apoi redactaţi 
întreg programul de divertisment tinând cont de orele de servire ale 
mâncãrii, de ora de începere a nunţii şi de ora de servire a tortului, etc.

 

 



4-6 luni pânã la nuntã 

Rezervaţi data cununiei civile la primãrie

Nuntă este o petrecere, dar înainte de toate este și un angajament legal.
Ar trebui să vă concentrați cu siguranță pe organizarea recepţiei, dar nu 
uitați sã planificaţi şi partea legală.

Probabil va trebui să vă coordonați cu oficianții religioși și civili care au 
propriul program - așa că începeți devreme!  Adună-ți documentele ! 

Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la 
S.P.C.L.E.P.sau, după caz, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al 
unuia dintre ei. Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni 
români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se face la 
primăria localităţii în care aceştia se află temporar. Căsătoria se încheie în 
termen de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia 
de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria..  Primarul municipiului, 
al oraşului sau al comunei unde urmează a se încheia căsătoria poate să 
încuviinţeze, pentru motive temeinice, încheierea căsătoriei înainte de îm-
plinirea termenului de 10 zile. Căsătoria se poate oficia şi după expirarea 
termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, dar fără depăşirea 
termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sănătăţii. 
În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt ob-
ligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.

 ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI

•  Rezervaţi data cununiei civile la primãrie.
• Stabiliţi detaliile necesare cu preotul care vã va cununa religios, dacã 
doriţi sã oficializaţi la bisericã. 
• Alegeţi biserica şi programaţi ora exactã.
• Alegeţi nașii, domnișoarele de onoare precum și cavalerii.

Adaugă data oficială a nunții tale la Proiectul tău de 
nuntă și deschide șampania! Te căsătorești!

   

 

3 luni pânã la nuntã 

Alege tortul şi candy barul

• Răsfoiți cele mai prestigioase patiserii și adăugați-i pe cei care vă atrag 
atenția în “Proiectul de nuntă”.
 
 • Contactează primele optiuni alese si programeazã o degustare. 
 • Nu uita sã te consulţi cu wedding plannerul tãu.
 • Alege compoziţia tortului în funcţie de meniul ales şi de data eventului.
 • Gândeşte-te dacã vrei un tort real sau o butaforie/monoporţie.
 • Rezervaţi şi achitaţi avansul pentru tortul nunţii şi de ce nu şi pentru un 
candy bar spectaculos de bun, cum sunt cele dela ArtDessert Cakes Labo-
ratory!

Planifică-ți luna de miere

• După tot stresul unei nunți, nimic nu este mai bun decât o escapadã cu 
dragostea vieții tale. Planifică-ți luna de miere cu mult timp în avans.

• Discutați datele preferate cu partenerul dvs. și trimiteți cererile de conce-
diu cu mult timp înainte.

• Discutați opțiunile, preferințele și bugetul dvs. 

• Vrei o evadare confortabilă la munte, o experiență aventuroasă în junglă 
sau o vacanță tropicală de lux?

• Decideți dacă vă planificați singuri sau dacă lucrați cu o agentie de 
turism.

• Rezervă-ți hotelul și biletul de avion și respiră ușurat. Acum tot ce trebuie 
să faci este să te bucuri de nuntă!

 

CHEF
            IRINA elena
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4-6 luni pânã la nuntã 

Rezervã locaţia nunţii

Acesta este un moment uimitor! Sunteți pe cale să setați oficial 
„Salvați data”. Felicitări!

 • Alege locul unde vrei sã te cãsãtoreşti!
 • Confirmã locației că doriți să rezervați la dânsii în data stabilitã de voi.
 • Asigurați-vă că vă blochează data pentru a evita rezervările duble sau 
anulările.
 • Înainte de a semna contractul, faceți o ultimă revizuire impreuna cu 
wedding plannerul.
 •Semnează contractul. Apoi, faceți o copie a contractului semnat și plătiți 
avansul.
 •Marcați locația ca rezervată in software, apoi operati avansul achitat in 
“Buget”.
 •Adaugă data oficială a nunții tale in “Proiectul tău de nuntă ” și deschide 
șampania! Te căsătorești!

Planificã recepţia nunţii

Nunta ta este despre voi, dar nu este ca și cum aţi sta singuri la altar! 
Începe să te gândești pe cine vrei lângă tine în ziua nunţii.

 • Gândeşte-te la o tematicã a nunţii, sau dacã nu vã doriţi o tematicã 
anume, gândeşte-te la o cromaticã preferatã, la un stil şi apoi odatã 
conturatã tema sau stilul pe care vrei sã îl abordezi începe sã îl transpui 
atent în fiecare detaliu, începând cu invitaţia de nuntã. 
• Lucrurile incep sa se lege! Ai locaţia nunţii, o listă de invitați 
( înca în lucru ) și o dată oficială. Acum mai este doar un ultim pas: să-i 
aduci pe toți acolo.
• Decideți cum doriți invitațiile. Optaţi pentru o invitaţie clasicã sau doriţi 
ceva în format electronic ?  Ambele variante vi le recomandãm. Indiferent 
cum vã doriţi invitaţia de nuntã este timpul sã ai o discuţie cu wedding 
plannerul tãu, cu Toni Malloni şi împreunã cu grafic designerul sã lucrati  la 
vizualul invitaţiei de nuntã.
De îndatã ce ai ales modelul de invitaţie, este timpul sã le trimiţi în
productie. Gândeşte-te bine la numãrul de invitaţii pe care il vei comanda 
în conformitate cu lista de invitaţi. Comandã mereu mai multe decat mai 
puţine.
 •Treceți peste lista de oaspeți pentru ultima oară. Asigurați-vă că nu ați 
ratat pe nimeni.
• Incepeti sã trimiteţi invitațiile - Invitați personal fiecare oaspete. Este 
frumos să-i faci și pe ei să se simtă speciali.

 

2 luni pânã la nuntã 

Transportul

Este timpul sã te gândeşti şi la transport, în ce vrei sã ajungi la nuntã ? 
O limuzină, un cal, o trăsură sau o decapotabilă vintage ? 

• Iar dacã schimbați locațiile, sau locaţia nunţii se aflã înafara oraşului luați 
în considerare cu ce vor ajunge oaspeții dvs. acolo şi dacã este necesar sã 
închiriaţi maşini pentru a favoriza accesul acestora înainte şi la finalul 
nunţii.
• Luați în considerare transportul pentru oaspeții dvs., către sau între locații, 
apoi solicitaţi oferta de preţ, daca este necesar transportul.
• Contactați furnizorii dvs. de transport.
•Verificați contractul cu atentie, rutele si orele. 
•Rezervã şi plãtește avansul. Noteaza în “Buget ”

Alege Verghetele

Alege suvenirurile ( mãrturiile ) pentru invitaţi. 

Oferă-le tuturor oaspeților care s-au gândit să fie alături de tine astăzi ceva 
pentru a le mulțumi!

Gândește-te la ideile de marturii pe care le iubești. Vrei să cheltuiești bani 
sau să faci ceva handmade ? 

Plãnuieşte o micã petrecere de burlaciţe / burlaci. 

GALERIE
VIZITEAZA AICI GALERIA  FOTO 
CU IMAGINI DE LA EVENIMENTE

PRIVATE MARCA EVENTURE
 



4 luni pânã la nuntã 

Rezervã fotograful si videograful 

Luați în considerare dacă doriți un fotograf, un videograf sau ambele.
  
• Începeți să căutați fotografi și/sau videografi râvniți! Aruncă o privire la 
fotografiile care îți plac pentru inspirație și notează numele lor.
• Cere recomandari wedding plannerului tãu.
• Luați legătura din timp cu fotograful/videograful dorit și solicitaţi oferta de 
preţ.
• Studiaza ofertele si alege fotograful / videograful 
• Rezerva și achitã avansul în baza unui contract.
• Noteazã în “Buget ”avansul plãtit fotografului/videografului.

Cautã şi comandã rochia de mireasã şi costumul  
mirelui.

Incepe cãutarea rochiei de mireasã şi a costumului de mire.
Indiferent de buget, rochia ta de mireasa ar trebui sã te facã sã te simţi de 
milioane.

  • Începeți cu niște cercetări simple. Rețineți ce stiluri de rochie și ce 
designeri vă atrag atenţia şi în al caror stil vã regãsiţi.
 •Contactați-vă magazinele de rochii și faceți o întâlnire pentru a încerca 
câteva rochii! Invitați oamenii a căror părere o prețuiți cel mai mult (dar 
amintiți-vă, singurul lucru care contează cu adevărat este cum vă face să 
vă simțiți.)
 •Poţi încerca şi la târgurile de nunţi, este prilejul ideal unde gaseşti mulţi 
furnizori sub acelaşi acoperiş.
 •Căutați totodatã şi accesoriile,voalul, pantofii, niște pantofi frumoși, dar 
confortabili și ceva sexy pe care să-l puneți sub rochie.
• Comandã ţinutele şi accesoriile pentru nuntã. 
• Plãteşte avansul şi noteazã în “Buget ”.

 1 luna pânã la nuntã 

Realizaţi schiţa cu aranjarea la mese a invitaţiilor.
Folosiţi softul - relizaţi diagrama

Faceţi diagrama, schiţa cu aşezarea invitaţiilor la mese.
Să-ți amintești cine se ceartă cu cine și să decizi cine lângã cine va sta la 
masã este un demers uşor solicitant - dar nu trebuie să fie stresant deloc. 
Utilizați funcția de așezare din software pentru a evita orice băutură 
aruncată și pentru a vă planifica perfect ziua.

Comandã printurile 

 • Finalizeazã listele de inviţati şi comandã printurile
    MENIURILE – PLACE CARDURILE – MAPÃ HOSTESSÃ  
 • Rezervã o hostessã sã întampine invitaţii dacã locaţia nu vã oferã în 
pachet sau comandã un şevalet frumos decorat pentru intrare unde vei 
poziţiona lista cu numele invitaţiilor în ordine alfabeticã. Discutã aceste 
aspecte cu wedding plannerul înainte.

1 sãptãmânã pânã la nuntã

Confirmați TOTUL

 • Verificați de două ori tot ceea ce ați rezervat,ce aţi achitat , precum şi 
timpul de livrare/ implementare al fiecarui produs/serviciu contractat.

 • Asigurați-vă că ați plătit toate avansurile necesare şi  pregătiți-vă pentru 
a achita şi restul.

 • Parcurgeţi lista de invitaţi pentru ultima oară în cazul adăugărilor sau 
anulărilor de ultim moment. Trimiteţi lista finalã la tipar.

• Setaţi cine va fi responsabil pentru monitorizarea obiectelor închiriate in 
ziua nunţii.

 • Delegați pe cineva la petrecerea de nuntă să se ocupe de orice problemă 
din ziua respectivă, listaţi o listã cu toate numărele de telefon al furnizorilor 
implicaţi.

 •Petreceţi o zi la mani/pedi și spa, eventual un masaj şi o saunã.



3 luni pânã la nuntã 

Alege meniul - mâcarea & bãuturile

În timp ce nunta poate fi doar despre rochie pentru tine, pentru invitați, 
totul este despre mâncare! Indiferent dacă alegeți fructe de mare, fripturi 
sau un bufet indian plin de viață, un oaspete hrănit este unul fericit! 
Evident nu poţi mulţumi pe toata lumea, dar cel putin poţi încerca şi poţi 
alege sã fii fericit cu alegerile culinare fãcute.

De meniul nuntii se poate ocupa locaţia unde vei avea nunta sau o firma de 
catering. În ambele variante, vã recomand sã alegeţi varianta finala a 
meniului consiliaţi de cãtre wedding plannerul dvs. sau de un Chef.
Nu uitaţi sã vã gândiţi dacã printre invitaţii voştri sunt şi persoane 
vegetariene sau alergici, nu uitaţi si de meniul staff-ului.

3 luni pânã la nuntã 

Alege decoraţiunile – aranjamentele centrale 
– buchetele - lumânãrile pentru ceremonia religioasã

 • Alegeţi şi rezervaţi decoraţiunile sãlii şi aranjamentele centrale.
 • Este cazul sã parcurgi CATALOGUL cu produse logistice  
  ( mese, scaune, vesela, tacamuri, fete de masa, servete etc ) și împreunã cu 
wedding plannerul sã lucraţi la wedding board. 
 • Este indicat sã selectaţi poze cu diverse aranjamente florale care vã plac 
şi în funcţie de coorodonatele sãlii sã decideţi forma, structura şi compoziţia 
finala a acestora. Pe langa flori, sã nu uitaţi şi de lumânãri, nimic mai 
romantic decât o salã plinã de lumânãri şi oameni eleganţi, muzicã bunã şi 
mâncare rafinatã.
• În funcţie de numãrul final estimat de invitaţi și numarul de mese puteţi 
obţine de la wedding planner sau direct de la florist o ofertã de preţ pentru 
decoraţiuni, flori și buchete, poate si un corner foto !
• Odatã ce primeşti oferta şi o agreaţi noteaza-o în “Buget”.

 
ZIUA NUNTII

 Azi te căsătorești!

Astăzi este ziua nunții tale. Fie că ești un pachet de nervi sau plângi
lacrimi de bucurie, astăzi este o zi pe care nu o vei uita niciodată.
Nu vă lăsați prins în detalii astăzi: este vorba doar despre un singur lucru. 

Tu și iubirea vieții tale.

Spune DA azi!

A DOUA ZI DUPÃ NUNTÃ

Verificã dacã toţi furnizorii au fost plãtiţi. Spuneți mulțumesc oferindu-le o 
recenzie şi apoi plecaţi în luna de miere.

Mergeți la secțiunea „După nuntă”  în software pentru a vă încărca toate 
fotografiile și a retrăi ziua uimitoare.

You did it!

be happy and stay inlove 
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Toni Malloni 
+40 723 701 348


