
Model Text 1 

 

“…chiar dacã aş avea toatã credinţa aşa încât sã mut şi munţii 

Şi nu aş avea dragoste, nu sunt nimic.” 

Unul fãrã altul suntem fãrã rost, dar împreunã, 

Adriana si Emilian 

doi străini hoinari prin Univers …vom da sens şi valoare cuvântului dragoste. 

Vom împãrţi zâmbete şi stropi de fericire alături de părinţii 

Maria si Mihai 

Valentina si Dorin 

Iar cu îngerii deasupra noastră 

vom primi binecuvântarea naşilor 

Claudia si Ionut Butiri 

In prima zi a vieţii noastre împreunã … 

zi care va fi mai frumoasã dacã voi, cei dragi, veţi accepta invitaţia noastră şi vã veţi bucura împreunã cu 

noi. 

Vom primi binecuvântarea Cerului la ora 12:00, în cadrul Bisericii „Sf. Nicolae” 

după care vom sărbători bucuria la restaurantul „Castello” incepand cu ora 14:00 

 

Model Text 2 

 

Nunta nu inseamna numai flori,sunete de clopote sau lumanari,muzica sau dantela. 

Nu e nevoie de o mare de oaspeti sau pavilioane luxoase. 

E nevoie doar ca doi oameni sa indrazneasca sa lase o viata si sa inceapa alta-increzatori in 

rabdarea,iubirea si puterea de a rezista incercarilor vietii. 

Anii care vin vor fi cei mai frumosi. 

Valentina si George au deosebita placere de a va invita la celebrarea casatoriei lor care va avea loc 

sambata 26 Iulie 2008. 

Pe drumul vietii vor fi alaturi de ei nasii Mihai si Iuliana Popescu 

Va promitem o seara de neuitat alaturi de tanara pereche in cea mai fericita clipa a vietii lor. 

Cununia religioasa va avea loc la Biserica “Sf. Nicolae” orele 12 iar “cununia”gastronomica, bahica si 

muzicala va avea loc la Restaurantul Belvedere incepand cu orele 14. Va asteptam cu drag. 

 

Model Text 3 

 

Doua inimi, o singura dragoste, 

Doua promisiuni, un legamant, 

Doua vieti devin una. 

Amalia si Gabriel, 

Doua familii Popescu si Simbotin, 

Va invita sa luati parte la sarbatoarea nasterii unei noi familii. 

Evenimentul va avea loc la Biserica „Sf. Andrei” incepand cu orele 11. 



Familiile de onoare: Baciu Ana şi Razvan 

 

Model Text 4 

 

“Dragostea este un lucru simplu si profund. 

Este un fapt de viata, nu o iluzie.” 

Baciu Mariana si Teofil 

Daraban Patricia si Bogdan 

Va invita sa luati parte la celebrarea casatoriei copiilor lor 

Naomi si Sergiu 

in data de 13 iulie 2005 

Cununia religioasa se va oficia la Biserica 

Ortodoxa din Baita la ora 20:00 

Masa si felicitarile vor avea loc la restaurantul “Palazzo” 

la ora 20,00 

Le vor fi alaturi nasii: 

Botisan Oana si Emil 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 5 

 

” A fost odată ca niciodată……..” 

Aceeaşi poveste şi totuşi de fiecare dată alta. 

Aurel si Nadina 

Au hotărât să-şi înceapă propria poveste 

Pe care şi-o doresc plină de soare şi fericire 

În data de 25 august 2007 

La Catedrala Ortodoxă “Sf. Andrei”, ora 13.00 

Alături de dragii lor părinţi 

Baciu Mihail şi Georgiana Moza Victor şi Aurora 

Doresc să le fie alături la această sărbătoare toţi cei dragi la 

Restaurantul “Palazzo” începând cu ora 19:30 

Le vor veghea acest început de drum naşii lor 

Fam. Bihari Ionut si Adina 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 6 

 

Şi-ar fi jurat că lor nu li se va întâmpla … 

şi totuşi… 

NAOMI si SERGIU 

Spre marea bucurie a părinţilor 



Oacea Constantin Constantinescu Costel Ştefan 

şi Georgeta şi Mărioara 

se căsătoresc sâmbătă, 19 august 2009. 

Cununia Religioasă se va oficia, la Catedrala „Sf. Andrei” din Brasov, 

începând cu ora 13:30. 

Ne vor fi aproape naşii : 

Rauta Madalina si Calin. 

Cum e şi firesc, urmează o petrecere, care va 

avea loc la Restaurantul „Palazzo” din Braşov, începând cu ora 20:00. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 7 

 

Ne-am bucurat de iubire… 

Iubirea parintilor nostri, a familiilor noastre, a prietenilor… 

Acum ne bucuram si de iubirea ce o impartasim unul pentru celelalt. 

Cu o sincera si ferma dorinta de a da expresie deplina acestei iubiri, ne vom uni in casatorie. 

Noi, Ana si Raul , va invitam sa fiti alaturi de noi in aceasta zi speciala. 

Sambata, 20 august 2009, restaurant Premium. 

 

Model Text 8 

 

Suntem noi,cu mainile unite ,construind prietenia... 

Suntem noi, cu sufletele unite ,construind iubirea.... 

Suntem noi, Patricia si Bogdan , doua suflete , pentru care astazi, 03 iulie 2009, timpul se opreste gata sa 

ne uneasca , construind o viata..... 

Sunt parintii nostri Mirela si Gheorghe Daraban si Rodica si Mihai Baciu, si ei ne-au fost martori in 

drumul nostru pana la iubire.... 

Sunt nasii nostri , Mirabela si Ioan Pop ei vor fi martori cand timpul se va opri sa ne uneasca .... 

Sunteti dumneavoastra ,stimati invitati , si va invitam sa ne fiti alaturi, martori ai bucuriei pe care o 

traim! 

Va asteptam cu drag , pe 03 iulie 2009, ora 13:30 la Starea Civila, la ora 16:00 la cununia religioasa la 

Biserica „Sf Nicolae” si incepand cu ora 20:00 la Restaurant Palazzo. 

 

Model Text 9 

 

Ne-am dorit…v-aţi aşteptat…am ezitat… şi totuşi noi , 

CRISTIAN si ALEXANDRA , 

…ne-am hotărât…ne cãsãtoriiiiiiim! 

spre marea bucurie a pãrinţilor 

Octavian si Maria Ana si Ioan 

STANCIU ARSENE 



Ne vor fi aproape nasii : Alexandra si Cosmin Pop 

Dacã aveţi planuri pentru 14 August 2009, anulaţi-le, 

pentru cã noi vã invitãm la petrecere cu ocazia cãsãtoriei noastre 

Cununia religioasã va avea loc la 

“Biserica Sf. Nicolae”, ora 16:00. 

Seara va continua, între şampanie şi tort, 

la Restaurantul “Prive”, începând cu ora 20:00. 

Vă aşteptăm cu drag ! 

“Nu trebuie sã fie înţelese sentimentele 

Ele trebuie trăite” 

 

Model Text 10 

 

Pentru ca s-au hotarat sa devina oameni seriosi 

Svetlana si Ionut 

Se casatoresc spre bucuria familiilor 

Popescu si Mihes 

Nu credeti? Convingeti-va pe data de 06 Septembrie 2009, 

ora 17:00 cand va avea loc cununia religioasa la Biserica 

„Sf. Nicolae” din Bucuresti 

cu complicitatea nasilor 

Ana si Razvan Radulescu 

Cum e si firesc, urmeaza o petrecere cu dar, care va avea loc 

la Restaurantul “Coloseum”, incepand cu ora 20:00 

 

 

Model Text 11 

“Nu conteaza cu adevarat ce ai in viata, ci pe cine ai alaturi cand treci prin viata” 

Impreuna cu familiile noastre, noi, 

Adrian si Bianca, 

avem deosebita placere de a va invita sa luati parte la celebrarea casatoriei noastre, 

in data de 18 iunie 2006. 

Evenimentul va fi sarbatorit la Restaurantul Milenium 

 

Model Text 12 

Un baiat a intalnit o fata… 

Pentru a afla continuarea povestirii va invitam 

sa participati in data de 17 mai 2009, ora 14:20 

la Biserica Renasterea din strada Sperantei numarul 11, 

la celebrarea casatoriei dintre 

Ioana si Valentin 

Receptia va avea loc la Restaurantul Madrigal, ora 16:00 



Fam. Toader si Fam.Popescu 

 

Model Text 13 

Pentru a ilustra dragostea ce ti-o port, 

te voi conduce in acest loc sacru 

unde iti voi jura iubire nesfarsita 

in prezenta parintilor si prietenilor 

Oana Parvu si Radu Carp 

isi unesc destinele la Biserica Sf. Apostol Pavel din Baia Mare, 

sambata 14 Septembrie 2005 

si va invita sa petreceti alaturi de ei o noapte de vis 

la restaurantul “Mareea” incepand cu orele 20,00. 

Va asteptam cu dragoste! 

 

Model Text 14 

“Te iubesc nu numai pentru ceea ce eşti 

dar şi pentru ceea ce sunt atunci când sunt cu tine” 

Noi, 

Bogdan şi Adriana 

ne vom spune cel mai frumos DA în data de 

28 iulie 2007 la Oficiul Stării Civile Ploieşti, ora 1100. 

Binecuvântarea în faţa lui Dumnezeu o vom primi la 

Biserica Domnească “Sf. Apostoli Petru şi Pavel” Ploieşti , ora 18:30, 

alături de naşii 

Dragoş şi Carmen Buzoianu 

Avem plăcerea să vă invităm la petrecerea ce va marca 

acest moment important din viaţa noastră la restaurantul 

“Regina Nopţii” Ploieşti începând cu ora 2000. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

Model Text 15 

Noi ne căsătorim! 

Lili şi Flaviu 

Dacă nu vă vine să credeţi, dacă vreţi să vă bucuraţi 

şi să vă emoţionaţi alături de noi, 

atunci vă invităm în ziua de 20 iulie 2010 pe rând la: 

Cununia religioasă de la Catedrala Mitropolitană Timişoara, ora 18,30 

Cununia gastronomică, bahică şi muzicală de la Restaurantul Club Senator, ora 20,00 

Au fost primii care ne-au crezut: 

Părinţii : Emilia ŞOGOR 

Viorica şi Aurel REDIU 



Naşii: Rodica şi Ioan GAVRAN 

 

Model Text 16 

 

Doamne şi monşerici, vă aşteptăm negreşit pe 28 octombrie 2007 cu mare bucurie! 

Pen’ca bibicul DRAGOŞ şi duduia RODICA, iubindu-se la nebunie de când s-au văzut întâiaşi dată şi 

pentru prima oara, s-au hotărât să-şi pună pirostriile! 

Jupân Alexandru Şerban, mare pişicher, parol, dimpreună cu consoarta, cocoana Elena, vor fi nuni mari 

la cununia religioasă de la Biserica Radu Vodă orele 17.00. 

Clondirele cu mastică, mititei şi lăutari le veţi găsi la local nene: 

Restaurantul Turabo Grand Ballroom începând cu orele 19.00. 

Aşa că vă aşteptăm, dimpreună cu familiile încuscrite şi fericite, 

Lili şi Marian PELIN Ştefania şi Ştefan TĂTARU 

şi la o adică să nu ne lăsaţi cu onoarea nereperată! 

Vă aşteptăm să confirmaţi până pe 14 octombrie 

 

Model Text 17 

Ne-au dat viaţã şi ne-au crescut pãrinţii 

Mihaela si George Pana 

si 

Florica si Ion Badea 

Aşa se face cã în dupã-amiaza zilei 

de 16 august 2009, ora 14.00 

Noi, Florentina şi Dorin 

Ne vom uni destinele la 

Biserica Casin 

Cu îngerii deasupra noastrã 

vom primi binecuvântarea naşilor 

Mariana şi Dinel Ionescu 

Vã aşteptãm cu drag 

sã sãrbãtorim acest eveniment 

la retaurantul Tomis 

incepând cu ora 17.00 

“Nu trebuie sã fie înţelese sentimentele 

Ele trebuie trãite” 

 

Model Text 18 

Domniilor Dumneavoastrã 

vroim a vã da de ştire 

Laura şi Alexandru 

Hotãrâtu’ne’am a ne lega pe vecie, drept 

pentru care vã poftim cu drag la nunta noastrã 



unde sã ospãtãm dupã datine strãbunã. 

Pentru mai bunã ştiinşã aflave’ţi 

cã rânduit’au bunii noştri pãrinţii 

Fam Ionescu şi fam Popescu 

Nunta a se sãvârşii la 

Biserica Buna Vestire 

În plinã zi, la ceasurile 14.00 

Iar ospãţul la restaurantul Dacilor 

Cãtre ceasurile 16.00 in ziua de 11 mai anul acesta. 

Iar pentru mai multã putere şi întãrire 

a celor mai sus scrise 

poruncit’au naşii noştri, anume 

Sorina şi Dorin Florea 

Sã se vesteascã şi sã se atârne pecete pe aceastã carte. 

 

Model Text 19 

A fost dragoste la prima vedere… 

A fost un vis împlinit… 

Acum pornim împreună pe acelaşi drum. 

Familiile Capra şi Rucar 

vă invită cu bucurie la căsătoria copiilor lor 

ADRIAN şi TATIANA 

care va avea loc în data de 3 august 2008. 

Ceremonia religioasă se va oficia la “Sala Regatului” 

Masa, dansul şi felicitările se vor desfăşura la 

Restaurantul Bastion, începând cu orele 15.00. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 20 

SILVESTRU MIODRAG si CRISTINA MIHAELA 

Impreuna cu cei ce le-au vegheat pasii 

au deosebita placere de a va invita pe data de 17 August 2005 

sa fiti alaturi de ei la oficierea cununiei religioase, 

care va avea loc la Biserica ortodoxa din “Küthl” începâd cu orele 16,00. 

Masa festiva va avea loc la Restaurantul “Casa Armatei” orele 18,00. 

Ne vor fi aproape nasii: 

GRIG si SILVIA ZOIADE 

Va rugam ca pîna la data de 1 August 2005 sa ne confirmati prezenta 

Dvs. si numarul de persoane la telefoanele: 

 

 

 



Model Text 21 

 

FELIX si SIMONA am ales ziua de 7 septembrie 2005 ca ziua în care sa ne unim 

sufletele si inimile pentru totdeauna cu iubire. 

Împreuna cu cei care ne-au vazut primii pasi 

LUCIAN si OLGA SIMION 

si 

FLORENTINA si BIRIESCU MÂTU 

si cu cei care ne vor sta alaturi de acum înainte 

MIHAI si GABRIELA CRISTIAN 

si 

OANA si TIMBOTA GOGA 

va invitam sa luati parte la sarbatoarea fericirii noastre 

începând cu orele 1630 la Primaria Timisoara, 

orele 1800 la Catedrala Mehala, iar apoi 

de la orele 19.30 pâna dimineata la “Baza 2″ (zona Stadion). 

Va asteptam cu tot sufletul si va rugam sa confirmati participarea 

pâna în 15 august 2005 la numerele de telefon: 

 

Model Text 22 

In deplina credinta, dragoste si intelegere, noi, 

Gabriel si Monica 

Am hotarat sa ne unim destinele avandu-i alaturi 

pe parintii nostri 

Ion si Elena Dracea si Ion si Sanda Ivan 

Pe drumul vietii vom fi calauziti de nasii nostri 

Ionut si Daciana Belea 

Va invitam sa va bucurati alaturi de noi participand la 

celebrarea cununiei religioase, care va avea loc la 

Biserica Hagica in ziua de 11 februarie 2006, ora 18. 

Sarbatorirea fericitului eveniment va avea loc la 

Restaurantul Binar, incepand cu ora 19. 

Va asteptam cu drag! 

 

 

Model Text 23 

Un suflet cald să mă-nţeleagă 

Ne-am căutat o viaţă-ntreagă 

Să fie a mea, să fie al meu 

Acum pornim uniţi pe-acelaşi drum. 

Familiile 

Nistor Ioan şi Maria 



Obriteanu Emil şi Florica 

Vă aduc cu bucurie vestea căsătoriei copiilor lor 

Cristi şi Adina 

Şi vă aşteaptă să luaţi parte la săvârşirea cununiei religioase 

La Biserica ortodoxă „Sf. Andrei”, sâmbătă 

31 August 2008, ora 18.00. 

Am dori să vă bucuraţi alături de noi la Restaurantul “Valahia”, 

Naşi: Edy şi Mihaela Lukas 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

Model Text 24 

 

A venit clipa când noi… 

Mihai şi Andrada 

Păşim în minunatul univers al familiei şi dorim din toată inima să 

ne fiţi oaspeţi, să ridicaţi un pahar de vin pentru fericirea noastră 

la sărbătoarea căsătoriei noastre. 

Împreună cu cei ce ne-au văzut primii paşi: 

Popescu Emilian Munteanu Razvan 

şi Irina şi Ana 

şi împreună cu cei care ne vor sta alături de acum înainte: 

Boros Sandor Varga Imre 

şi Rodica şi Bianca 

avem deosebita plăcere de a vă invita la celebrarea căsătoriei noastre, în data de 14 august 2009, care 

va avea loc la Catedrala Ortodoxă „Sf. Treime”, la ora 17:00. Sărbătorirea evenimentului va avea loc la 

Restaurantul „Colosseum”, începând cu ora 20:00. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

 

Model Text 25 

DA, am decis: noi ne iubim, 

drept pentru care ne-am gandit… 

Ce-ar fi sa ne casatorim?... 

 

Gloria si Silviu 

 

Ne vom jura iubire vesnica, 

sambata, 24 august 2010 , ora 18:00, 

la Biserica “Sf. Andrei”. 

Iar daca nu ne credeti, puteti sa-i intrebati pe nasii: 



Cristian si Bianca Dumitru 

Tot ei va vor confirma si faptul ca, am ales sa petrecem pe cinste 

la Restaurantul Margaritar, de la orele 20:30 si pana dimineata. 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 26 

Pentru ca lumea-i mai frumoasa in doi, 

am hotarat sa ne casatorim. 

Iar pentru ca marile bucurii trebuie impartasite cu cei dragi, 

 

Noi, Cristina si Matei Ionescu 

 

am ales sa va spunem data si locul evenimentului: 

12 septembrie 2010, ora 18:00 

Biserica „Sf. Andrei” 

iar, incepand cu ora 20:30, Restaurantul Milenium. 

De restul se ocupa nasii: 

Mirela si Cristian 

Va rugam sa confirmati participarea Dumneavoastra 

pana la data de 10.07.2010 la urmatoarele numere de telefon:... 

Va asteptam! 

 

Model Text 27 

Doua inimi, un singur suflet… 

Doi dansatori, un singur dans… 

 

Noi, Greta si Valentin 

 

ne vom casatori sambata, 24 august 2010, ora 18:00, 

la Biserica „Sf. Nicolae” 

urmand ca, incepand cu ora 20:30, sa va impartasim bucuria noastra 

intr-o ambianta placuta, la Restaurantul Coloseum. 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 28 

 

Nu este zvon, este o certitudine 

Radu si Elena 

 

vor spune "Da" sambata, 24 august 2010, 

spre bucuria parintilor: 

Gheorghe si Iuliana  Pavel si Alexandra 



Bihari                    Enescu 

Acestea fiind spuse, va asteapta la 

Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena, orele 18:00 

dupa care, incepand cu orele 20:30, 

va invita sa cinstiti evenimentul la Restaurantul Milenium. 

Nasi: Mihaela si Valentin 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 29 

De-am cauta, si… n-am gasi 

De-am intreba, si…tot n-am sti 

Printre care lucruri marunte am gasit o dragoste atat de mare 

Si prin ce cuvinte neinsemnate am putea s-o exprimam. 

De aceea, noi 

 

Sara si Sebastian 

 

am gasit sa va facem partasi iubirii noastre invitandu-va 

Sambata, 24 august 2010, 

la Biserica “Sf. Andrei” 

unde, la ora 18:00, se va oficia cununia noastra religioasa 

si la Restaurantul Coloseum 

unde vom petrece, incepand cu ora 20:30 si pana in zori. 

Va asteptam cu drag! 

 

 

Model Text 30 

Anulati orice planuri pentru data de 24 august 2010 

pentru ca atunci ne vom casatori noi: 

 

Ana-Maria si Matei 

spre bucuria parintilor: 

Cristian si Sorana si  Violeta  si Iulian 

Popescu                Petrovici 

Nasii: Anastasia si Nicolae Bodim 

ne vor ajuta sa facem primii pasi in taina cununiei, care va avea loc la 

Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena, incepand cu ora 18:00. 

Evenimentul se va celebra pe masura, incepand cu ora 20:30, 

la Restaurantul Palazzo. 

Va asteptam cu drag! 

 

 



 

Model Text 31 

Atentie, se anunta o singura data! 

Sambata 24 august 2014 

va avea loc casatoria lor! 

 

Angelica si Mihail 

 

Cununia civila – ora 16.00 – Primaria Sectorului 3 

Cununia religioasa - ora 18.00 - Biserica „Sfantul Nicolae” 

Felicitarile, masa si dansul – ora 20.30 - Restaurant Coloseum. 

Parintii: Patricia si Bogdan Matei & Marioara si Viorel Baciu 

impreuna cu 

Nasii: Bianca si Ionut Boldor 

s-ar bucura daca ati putea sa le fiti alaturi mirilor 

si va roaga a confirma participarea Dumenavoastra, 

pana la data de 10.07.2010, la urmatoarele numere de telefon: 

 

...... 

 

Va asteptam cu drag! 

 

 

Model Text 32 

Prieteni dragi, va spunem voua 

Ca nu-i bucurie mai mare decat sa stim ca ati putea sa ne fiti alaturi 

Sambata 24 august 2010 - ziua in care ne casatorim noi, 

 

Petru si Andreea 

 

Va trimitem gandul nostru bun 

alaturi de parinti si nasii: Mioara si Cornel Voicu 

care ne vor insoti la infaptuirea tainei Sfintei Cununii ce se va savarsi 

la Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena - ora 18.00. 

Petrecerea va avea loc la Restaurantul Margaritar, 

incepand cu ora 20.30. 

Va asteptam cu drag! 

 

 

 

 

 



Model Text  33 

Picaturi de dimineata s-au oprit in palma noastra 

Si din stropi de ploaie-albastra a-nflorit iubirea noastra. 

Peste zi, trecut-au ganduri in alai de licurici 

Iar pe cer, ramas-au stele – vise pentru-ndragostiti. 

Noi, 

Andrei si Mihaela 

am hotarat sa privim impreuna catre stele iar 

Sambata, 24 august 2010, se va indeplini primul nostru vis. 

Si, pentru ca, ne-am bucura sa va avem alaturi 

inca de la inceputul povestii noastre, 

va invitam sa participati la oficierea cununiei religioase ce va avea loc 

la Biserica Sfintii Imparati Constantin si Elena - ora 18.00, 

urmand ca, incepand cu ora 20.30 

sa celebram fericitul eveniment la Restaurant Margaritar. 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 34 

Destinat exclusiv celor care sunt intr-o forma fizica de zile mari! 

Sambata, 09 mai 2010, se lasa cu mare petrecere mare! 

Anastasia si Eric se casatoresc! 

Fericitul eveniment se sarbatoreste 

cu sau fara papion, pe tocuri sau fara tocuri, 

la Restaurant Broadway, incepand cu ora 20:30. 

Si pentru ca mirii isi propun sa petreaca pana dimineata, 

asteapta sa le confirmati forma fizica in care va aflati, 

pana la data de 10.07.2010 (tel: ……..) 

Nu de alta, dar ca sa aiba timp 

pentru a pune la punct toate detaliile serii. 

Ce ziceti, va tenteaza? 

 

Model Text 35 

Zi far’ de pereche – 24 august 2010, 

Loc far’ de cusur - Restaurant Margaritar 

Le-am ales pe-acestea, sa ne fie semne de bun augur 

Pentru ca noi, 

Ciprian si Liliana 

vom porni pe acelasi drum, ca sot si sotie. 

la celebrarea casatoriei noastre, ne vor fi alaturi 

nasii Madalina si Laurentiu Pitu 

parintii, prietenii, oameni minunati printre care 

ne-ar face o deosebita placere sa va numarati si Dumneavoastra. 



Va asteptam cu drag! 

 

 

 

Model Text 36 

EL: ma gandesc… oare o sa-mi mai pot lasa sosetele aruncate… (nu prea cred); 

EA: stiu eu…oare o sa ma mai placa atunci cand o sa-mi fac o masca hidratanta si o sa alung cearcanele 

cu doua felii de castravete… (mm…); 

EL: si… probabil… nici nu as putea sa mai beau o bere fara sa ma intrebe “a cata e?”… (mai mult ca 

sigur…); 

EA: ca sa nu mai zic… probabil ca va vrea sa-i calc, sa-i gatesc … (brr…); 

EL: si totusi… imi plac sporturile extreme… poate, casatoria este un fel de bungee jumping: te arunci 

inconstient si descoperi senzatii tari … 

EA: pana la urma… sa ma placa asa cum sunt…. nu m-as vedea nicicum o “bubulina”…. locul meu este pe 

o plaja insorita… 

EL: vezi sa nu te arzi! 

EA: poate o te las singur in fata altarului – asta da sport extrem! 

Andreea si Ionut 

Sambata, 13 August 2010 

PS: Mai bine, pana la data de 31 iulie 2010, 

sunati la numerele de telefon ....... si spuneti daca puteti veni la nunta. Se tine sigur! 

 

Model Text 37 

Cand ne-am cunoscut noi? 

Nu mai are importanta…Care noi? Asta da, e important! 

Ciprian si Antoaneta 

Si mai important e, insa, faptul ca … ne casatorim 

Sambata, 22 iulie 2010, 

la Biserica „Sf. Andrei” - ora 18:00, 

Cat despre petrecere, nu mai putin importanta, 

Nu va spunem decat locul - Restaurantul Coloseum 

si ora de deschidere – 20:30 

Restul… surpriza… deja stiti prea multe! 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 38 

Dintre atatia “ei” l-am ales pe El: Ionut 

Dintre atatea “ele” am ales-o pe Ea: Emilia 

Ne-am ales unul pe celalalt si… 

v-am ales pe Dumneavoastra sa ne fiti alaturi 

Sambata, 31 septembrie 2010, 

cand, la Primaria Sectorului 3 Bucuresti (ora 16.00) 



se va oficia cununia civila, 

iar la Biserica „Sf. Nicolae” 

(ora 18.00) – cea religioasa. 

Cat despre petrecere… alegem tot noi locul: 

Restaurantul Broadway (ora 20.30) 

si va lasam pe Dumneavoastra sa alegeti tinuta si muzica. 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 39 

Matei si Vanessa 

Liberi şi nesiliţi de nimeni, 

fără opoziţie şi în consens unanim cu familiile, 

vă invită la pecetluirea duhovnicească a cununiei lor, 

ce se celebrează la Biserica „Sf. Andrei”, 

în ziua de 30 septembrie 2009, ora 19:00. 

Petrecerea continuă la Restaurantul Casa Nuntilor, 

din Satul de Vacanţă, ora 20:30. 

Zvonul care circulă e adevărăt, 

tinerii şi-au găsit şi naşii: 

Valentina si George Grigore. 

Vă rugăm să confirmaţi prezenţa domniilor voastre 

până la data de 1 septembrie 2009. 

Vă aşteptăm cu dragoste! 

 

 

 

Model Text 40 

Parfumul sfarsitului de mai, fosnetul rochiilor elegante, 

cascada de culori a florilor, emotia casatoriei si noi: 

Maria si Andrei 

Acesta este decorul, iar dumneavoastra sunteti esenta! 

Va invitam sa ne impartasiti bucuria 

alaturi de dragii nostri parinti si nasi 

Corina si Mihai Andreescu 

in data de 30.05.2020 la Manastirea Casin, orele 18.00. 

Vom petrece apoi ca in basme incepand cu orele 

19.00 la restaurantul Casa Doina. 

Va asteptam cu mult drag! 

 

 

 

 



Model Text 41 

Iubirea se daruieste, increderea se castiga. 

Din suflet o iubire nebuna 

Ne-o daruim de timpuriu, 

Increderea in sansa noastra impreuna 

Am castigat-o mai tarziu. 

 

Binecuvantati de parintii nostri 

 

………………… si …………………….. 

Sustinuti de parintii spirituali, nasii 

Corina si Mihai Andreescu 

 

Ne unim destinele pentru eternitate la 

Biserica Sfanta Vineri, 

30 August 2020, ora 18:00. 

 

Va invitam sa sarbatoriti alaturi de noi 

acest eveniment plin de emotie la 

Restaurantul Capitol, ora 19:30 

 

Veti fi intampinati de 

toata dragostea noastra! 

 

Pentru orice detalii va raspundem cu drag la 

0740000000 - Catalina / 0740000000 – Tudor 

 

Model Text 42 

Incepe o poveste minunata, o poveste de vis cu doua suflete 

pereche si pline de dragoste. 

Maria & Andrei 

care, cu binecuvantarea parintilor 

……………………………. si …………………………. 

si a distinsilor nasi 

Corina si Mihai Andreescu 

Vor depune juramantul iubirii pe viata, 

sambata 17 August 2015, ora 17:00 

in sfantul lacas al Manastirii Casin. 

Povestea merge mai departe ..... 

asa ca o cupa de sampanie se va ciocni la 

Restaurant Casa Doina incepand cu orele 20:30. 

 



Model Text 43 

Ai auzit? Ce? 

In sfarsit, se iau! Cine? Cum cine? 

Maria si Andrei 

Ce spui, dom’le? E sigur? 

Da’ parintii lor stiu? Stiuuu...! 

Si Draga si Mihai? Si Maria si Cornel? 

Da, le-au spus! 

Si cand se iau? Pai, sambata, pe 28 august! 

Anul asta? Da, draga, normal ca anul asta! 

Pai unde? La care biserica? 

La Casin! 

Si la ce ora? La 15 fix! 

Si nunta unde e? Care nunta? Petrecerea, draga! 

Aaa...la Hotel Intercontinental, 

la 18.30. 

Si cine vine? Pai deocamdata sigur, vin nasii. 

Care nasi? Nasii lor, 

Corina si Mihai 

Si mai cine? Nu stiu...da’ oare pe noi ne cheama? 

 

Model Text 44 

15 August 2010... 

E inceputul-acum luam primele fire de 

fericire si tesem din ele o minune, o forta, 

o frumusete numai a noastra-viata impreuna. 

Impartasiti bucuria prilejuita de acest moment 

alaturi de noi, 

Maria si Andrei 

de parintii 

Irina si Tudor Popescu Ioana si Radu Ionescu 

si de nasii 

Corina si Mihai Andreescu 

Va asteptam in Bucuresti, 

incepand cu orele 17.00, 

la Biserica Casin, pentru a asista la 

ceremonia religioasa, iar de la orele 19.00 

pana in zori de zi, vom 

petrece la restaurantul 

Casa Doina (Hotel Parc). 

Rugam confirmati 

participarea pana la 



25 iulie 2010. 

 

Model Text 45 

Noi , 

Maria & Andrei 

Marturisim ca ne facem vinovati de furt de sentimente , de inselaciune a timpului , 

de calomnie impotriva tuturor obstacolelor si de mituire a vietii. 

… Si pentru ca nu mai credeati ca vom fi prinsi vreodata , 

va invitam in data de 15 iulie 2010 , orele 20 la Manastirea Casin , 

iar cind orologiul va bate ora 21 in salonul Hotelului Turist , 

sa fiti martori la procesul in care , 

in sfirsit , dragostea ne va pune catusele , inlantuindu-ne pentru totdeauna. 

Se vor mai afla acolo in boxa acuzatilor , 

cei care ne-au impins pe acest drum al fericirii , parintii nostri 

…………………….. si ……………………. 

Vor incerca sa ne faca sa parem si mai vinovati decit suntem 

avocatii nostri din oficiu, nasii 

Corina si Mihai Andreescu 

Daca aveati planuri…anulati-le…e ultima oara cind ne veti mai putea vedea liberi! 

 

Model Text 46 

Eu, Andrei va confirm ca, 

zvonul ce l-ati auzit este adevarat 

Mami - Maria si Tati - Tudor, 

Au hotarat sa devina oameni seriosi si sa se casatoreasca. 

Drept urmare, va invit sa le fiti alaturi in ziua casatoriei, 10 august 2015, la 

sarbatorirea evenimentului ce va avea loc la Aristocrat Events Hall, 

Salonul "Paris" (Soseaua Pipera Nr. 48, Sector 2, Bucuresti), 

ora 20:00. 

Va rog sa le confirmati participarea dumneavoastra pana la data de …………….. 

 

Model Text 47 Pentru Nunta si Botez 

Ma numesc Maria Teodora 

si am onoarea de a va invita duminica, 18 iunie 2015, ora 16.00, 

la Biserica Delea Veche (Str. Delea Veche nr. 29 A), unde vor avea loc 

doua evenimente importante ale familiei noastre: 

binecuvantarea pe care o voi primi in fata lui Dumnezeu, 

prin sfantul botez si oficierea cununiei religioase a parintilor mei, 

Maria si Andrei Popescu. 

Incepand cu ora 18.30, va asteptam cu drag 

sa petrecem la Restaurantul Casa Doina. 

Nasi ne vor fi familia 



Corina si Mihai Andreescu 

Va rugam sa confirmati participarea dumneavoastra 

la numerele de telefon ……….. 

 

Model Text 48 

Două suflete pereche, 

______ şi ______, 

vă invită să fiţi alături 

la celebrarea căsătoriei lor, 

în ziua de ______ ______ ______ , 

spre mulţumirea părinţilor: 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______.  

Prieteni de suflet şi părinţi spirituali 

ne vor fi naşii 

______ şi ______. 

Cununia religioasă se va oficia 

la Biserica ______ din ______, ora ______. 

Bucuria căsătoriei dorim s-o trăim  

împreună la Restaurantul ______, 

din ______, începând cu ora ______. 

 

Vă aşteptăm cu ora 

 

 

Model Text 49 

Cu emoţie şi speranţă în suflet, noi, 

______ şi ______, 

am hotărât să ne unim destinele. 

Ne vor călăuzi paşii, părinţii 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______ 

şi naşii 

______ şi ______. 

Vă invităm cu drag să ne fiţi alături ______ ______ ______, 

la celebrarea cununiei religioase ce va avea loc 

la Biserica « ______», ora ______ 

şi să sărbătoriţi împreună cu noi la Restaurantul “ ______”, 

începând cu ora ______. 

Vă aşteptăm cu drag ! 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de 

....................., la tel. : 0741................. ; 0724.................. 



 

Model Text 50 

Noi, 

______ şi ______, 

am hotărât să pornim pe acelaşi drum. 

Părinţii noştri, 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______, 

doresc să fie alături de noi în ziua 

de ______ ______ ______, la ora ______, 

când Bunul Dumnezeu 

va bincuvânta acest legământ 

la Biserica „ ______”. 

Pentru a ne bucura cu toţii, 

vă aşteptăm cu sufletul deschis să petrecem 

la Restaurantul „ ______”, 

începând cu ora______. 

Naşii noştri, 

______ şi ______, 

vor avea grijă ca jurământul 

să fie pentru totdeauna. 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. 

până la data de ...................., la nr. de tel. : 

0244...........-Fam. ............; 0217…………-Fam. .............. 

 

Model Text 51 

Într-o frumoasă zi de ______ ______ ______, 

noi, 

______ şi ______, 

vom păşi plini de speranţe în Casa Domnului, 

Biserica « ______ », ora ______, 

spre a ne dărui pentru totdeauna 

dragostea unul celuilalt. 

Şi, cum nimeni în clipa de bucurie, 

nu vrea sa fie singur…, 

v-am ales pe dumneavostră, alături de dragii noştri părinţi 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______, 

îndrumaţi şi ocrotiţi de naşii 



______ şi ______. 

Vă vom întâmpina cu o cupă de şampanie 

la Restaurantul « ______ », începând cu ora ______, 

unde va avea loc sărbătorirea festivă a evenimentului. 

Vă aşteptăm cu bucurie să ne fiţi alături! 

 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data 

de ........................, la tel. : 0745.................sau 0722............ 

 

 

Model Text 52 

 

______ şi ______, 

împreună cu cei ce le-au vegheat paşii, 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______, 

au plăcerea de a vă invita ______ ______ ______, 

la oficierea cununiei religioase, care va avea loc 

la Biserica „ ______”, ora ______. 

Masa festivă va avea loc la Restaurantul 

„ ______”, începând cu ora ______. 

Suntem însoţiţi la început de drum de naşii noştri 

______şi ______. 

Vă aşteptăm cu drag ! 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de 

................................, la tel. : 0722.................(______) ; 0723.................(______) 

 

 

Model Text 53 

 

Noi, cei mai fericiţi, 

______ şi ______, 

în deplină credinţă, înţelegere şi respect, 

vom depune “Jurământul iubirii pe viaţă” in data de 

______ ______ ______, 

în faţa şi spre bucuria părinţilor 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______ 

şi a naşilor 

______ şi ______. 

Cununia religioasă se va celebra la ora ______, 

la Biserica « ______ » din ______. 



Dorim să fiţi alături de noi la sărbătorirea evenimentului 

care va avea loc la Restaurantul « ______ », ora ______. 

Vă aşteptăm cu drag ! 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de 

............................, la tel. : 0747................. ; 0723................. 

 

Model Text 54 

 

„Există o singură fericire în viaţă, 

să iubeşti şi să fii iubit.” 

Dumnezeul le-a dat viaţă, iar noi i-am adus pe lume. 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______ 

Un înger bun i-a făcut să se iubească, 

iar ei vor să fie un singur nume 

______ şi ______ 

Călăuziţi cu mândrie şi satisfacţie de naşii, 

______ şi ______, 

care îi vor însoţi la Taina Sfintei Cununii, 

ce va fi celebrată la Biserica „ ______”, 

______ ______ ______, ora ______. 

Pentru a ne bucura cu toţii, vă aşteptăm cu sufletul deschis 

să petrecem la Restaurantul „ ______”, începând cu ora ______. 

Vă aşteptăm cu drag! 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de 

............................, la tel. : 0728.................; 0744………… 

 

 

Model Text 55 

 

Vă invităm să participaţi la momentul în care 

două vieţi devin una, două jumătăţi devin un întreg, 

doi prieteni devin soţ şi soţie. 

 

În deplină înţelegere şi iubire, 

______ şi ______, 

îşi încep propria lor poveste, 

pe care şi-o doresc plină de soare şi fericire, in data de 

______ ______ ______, ora ______, 

la Biserica „______”, 

alături de părinţii lor 

______ şi ______ ______ şi ______ 



______ ______ ______ ______. 

Le vor veghea acest început de drum, naşii lor, 

______ şi ______. 

Toţi cei care doresc li se pot alătura la această sărbătoare 

la Restaurantul ”______”, începând cu ora ______. 

Vă rugăm să confirmaţi participarea dvs. până la data de 

............................., la tel. : 0745................. ; 0722................. 

 

 

Model Text 56 

 

„Dragostea luminează inimile celor ce o împărtăşesc.” 

Noi, 

______ şi ______, 

am hotărât să pornim pe acelaşi drum. 

Părinţii noştri, 

______ şi ______ ______ şi ______ 

______ ______ ______ ______, 

doresc să fie alături de noi ______ ______ ______, ora ______, 

când Bunul Dumnezeu va binecuvânta acest legământ 

la Biserica „ ______” ( ______). 

Pentru a ne bucura cu toţii, vă aşteptăm 

cu sufletul deschis să petrecem la Restaurantul „ ______” 

( ______), începând cu ora ______. 

Naşii noştri, 

______ şi ______, 

vor avea grijă ca jurământul să fie pentru totdeauna. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 57 

 

Andrei                          si                      Andreea, 

impreuna cu familiile 

Victor si Maria Popescu                                   Ion si Ana Gheorghe 

va invitam sa participati la sarbatorirea 

fericitului eveniment prilejuit de casatoria noastra, 

care va avea loc in data de 10 iunie 2010, ora 10, 

la Oficiul Starii Civile al Sectorului 6. 

Cununia religioasa va avea loc in aceeasi zi, ora 15, 

La Biserica Sfantul Elefterie. 

Pasii ne vor fi calauziti de nasii  

Alina si George Pop 



Speram sa va avem alaturi de noi si la petrecerea festiva 

care se va servi la Restaurantul Campari, la ora 19. 

 

Model Text 58 

 

Noi, 

Andrei                          si                      Andreea, 

impreuna cu familiile 

Victor si Maria Popescu                                   Ion si Ana Gheorghe 

va invitam sa fiti alaturi de noi 

la sfanta uniune intru Cristos a destinelor noastre 

sambata, 10 iunie 2010, ora 15, la Biserica Sfantul Elefterie. 

Pasii ne vor fi calauziti de parintii spirituali 

Alina si George Pop. 

Impreuna va asteptam in aceasta zi plina de lumina pentru noi 

sa sarbatorim intrarea intr-o noua viata binecuvantata in doi 

la Restaurantul Campari, ora 19. 

 

Model Text 59 

 

Motto: Vom merge spre fierbintea, frenetica viata 

            Spre sanul ei puternic, cioplit in dur bazalt 

Uitat sa fie visul cu zborul lui inalt 

    Uitata plasmuirea cu aripe de ceata. 

  

Astazi pasim in doi spre un drum impreuna, noi, 

Andrei              si          Andreea, 

 

alaturi de familiile 

Victor si Maria Popescu                       Ion si Ana Gheorghe 

si de cei care ne vegheaza dragostea, nasii 

Alina si George Pop. 

Speram sa fiti alaturi de noi la pecetluirea iubirii noastre sincere 

sambata, 10 iunie 2010, ora 10 la la Oficiul Starii Civile al Sectorului 6, 

ora 15, la Biserica Sfantul Elefterie 

si ora 19 la Restaurantul Campari.  

Impreuna, fericiti si legati de promisiunea de dragoste pe viata, 

va asteptam cu drag. 

 

 

 

 



Model Text 60 

 

Familiile 

Bratu si Tãnase 

Vă aduc cu bucurie vestea căsătoriei copiilor lor 

Alexandru şi Monica 

Şi vă aşteaptă să luaţi parte la săvârşirea 

tainei Sfintei Cununii la Biserica Elefterie, 

Sâmbătă, 30 iulie 2005, ora 17:00 

Am dori să vă bucuraţi alături de noi 

la Restaurantul Dealu'Mare, ora 19:00. 

Naşi: Andreea şi Mircea Anton 

Vă aşteptăm cu dragoste! 

 

Model Text 61 

Pentru că s-au hotărât să devină oameni serioşi 

Alexandru şi Monica 

Se căsătoresc spre bucuria familiilor 

Bratu şi Tănase 

Nu credeţi? Convingeţi-vă pe data de 30 iulie 2005, 

ora 17:00 când va avea loc cununia religioasă  

la biserica Elefterie cu complicitatea 

naşilor Andreea şi Mircea Anton. 

Cum e si firesc, urmează o petrecere cu dar, 

care va avea loc la restaurantul 

Dealu'Mare, începând cu ora 19:00. 

 

Model Text 62 

 

A fost dragoste la prima vedere … 

A fost un vis împlinit … 

Acum pornim împreună pe acelaşi drum 

Alexandru şi Monica 

ne unim destinele  

pe 30 iulie 2005  

la biserica Elefterie, orele 17:00  

şi vă invităm la cina gastronomică,  

bahică şi muzicală la 

Restaurantul Dealu'Mare, orele 19:00. 

Vă aşteptăm! 

 

 



Model Text 63 

 

Pentru a ilustra dragostea ce ţi-o port 

te voi conduce în acest loc sacru 

unde îţi voi jura iubire nesfârşită 

în prezenta părinţilor şi prietenilor 

Alexandru şi Monica 

îşi unesc destinele la Biserica Elefterie,  

sâmbătă 30 iulie 2005, orele 17:00  

şi vă invită să petreceţi alături de ei  

o noapte de vis la restaurantul Dealu'Mare,  

începând cu orele 19:00. 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 64 

 

Alexandru şi Monica 

Liberi şi nesiliţi de nimeni, 

fără opoziţie şi în consens unanim cu familiile, 

vă invită la pecetluirea duhovnicească a cununiei lor, 

ce se celebrează la Biserica Elefterie 

în ziua de 30 iulie 2005, ora 17:00. 

Petrecerea continuă la Restaurantul  

Dealu'Mare, ora 19:00. 

 

Zvonul care circulă e adevărat, 

tinerii şi-au găsit şi naşii: 

Andreea şi Mircea Anton. 

Vă aşteptăm cu dragoste! 

 

Model Text 65 

Zvonul ce l-aţi auzit este adevărat: 

Alexandru şi Monica 

Vor spune "Da" din inimă la Biserica Elefterie,  

sâmbătă, 30 iulie 2005, orele 17:00  

după care vă invită să cinstiţi evenimentul  

la Restaurantul Dealu'Mare, orele 19:00, 

Spre bucuria părinţilor, 

familiile Bratu şi Tănase. 

 

Naşi: Andreea şi Mircea Anton 



 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

Model Text 66 

Noi, cei mai fericiţi 

Alexandru şi Monica 

Cu dragoste, înţelegere şi respect vom depune  

"Jurământul de Credinţă" 

în ziua de 30 iulie 2005 în faţa şi  

spre mulţumirea părinţilor şi naşilor. 

Ceremonia religioasă se va oficia la Biserica Elefterie. 

Seara va continua între şampanie şi tort  

la restaurantul Dealu'Mare, ora 19:00. 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

 

Model Text 67 

Viata ne-au dat-o părinţii 

Magda şi Andrei Bratu 

Felicia şi Mihai Tănase 

Fericirea ne-o vom făuri noi: 

Alexandru şi Monica 

Binecuvântarea ne-o vor da naşii 

Andreea şi Mircea Anton 

Iar bucuria căsătoriei noastre am vrea să o trăim împreună sâmbătă 30 iulie 2005 

la Biserica Elefterie, ora 17:00 

Seara se va continua între şampanie şi  

tort la restaurantul Dealu'Mare 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 68 

Viata ne-aţi dăruit-o voi: 

Magda şi Andrei Bratu 

Felicia şi Mihai Tănase 

Fericirea ne-o dăruim noi: 

Alexandru şi Monica 

Vă invităm să petreceţi o seară de neuitat alături de tânăra pereche în cea mai fericită clipă a vieţii lor. 

Cununia civilă va avea loc în 30 iulie 2005 

la Primăria Sectorului 2. 

Cununia religioasă se va oficia  



la Biserica Elefterie, ora 17:00. 

Vom petrece o noapte de vis 

la Restaurantul Dealu'Mare, 

începând cu ora 19:00. 

Cununia ne-o vor ţine naşii noştrii: 

Andreea şi Mircea Anton. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

Model Text 69 

Noi ne căsătorim 

Alexandru şi Monica 

Dacă nu vă vine să credeţi, dacă vreţi  

să vă bucuraţi şi să vă emoţionaţi  

alături de noi, atunci vă invităm  

în ziua de 30 iulie 2005 pe rând la: 

Cununia civilă de la Primăria Sectorului 3, ora 12:00 

Cununia religioasă de la Biserica Elefterie, ora 17:00 

Cununia gastronomică, bahică si muzicală de la restaurantul Dealu'Mare, ora 19:00 

Au fost primii care ne-au crezut: 

Andreea şi Mircea Anton, naşi. 

 

 

Model Text 70 

Alexandru şi Monica 

Împreună cu cei ce le-au vegheat paşii 

au deosebita plăcere de a vă invita 

pe data de 30 iulie 2005 

sã fiti alături de ei la oficierea cununiei religioase, 

care va avea loc la biserica Elefterie  

începând cu orele 17:00. 

Masa festivă va avea loc  

la restaurantul Dealu'Mare. 

Suntem însoţiţi la început 

de drum de naşii noştri 

Andreea şi Mircea Anton. 

 

 

 

 

 

 

 



Model Text 71 

Alexandru şi Monica 

Ne căsătorim! 

Si sperăm să ne fiţi alături în data 

de 30 iulie 2005,  

orele 17:00 la Biserica Elefterie. 

Ne vor fi aproape nasii: 

Andreea si Mircea Anton 

Mult asteptatul eveniment îl sãrbãtorim  

la Restaurantul Dealu'Mare, 

începând cu orele 19:00. 

 

 

Model Text 72 

Alexandru si Monica 

am ales ziua de 30 iulie 2005 ca ziua 

în care sã ne unim sufletele si 

inimile pentru totdeauna cu iubire. 

Împreunã cu cei care ne-au vãzut primii pasi 

Magda si Andrei Bratu 

Felicia si Mihai Tãnase 

si cu cei care ne vor sta alãturi de acum înainte 

Andreea si Mircea Anton 

Vã invitãm sã luati parte 

la sãrbãtoarea fericirii noastre începând  

cu orele 12:00 la Primãria Sectorului 3,  

orele 17:00 la Biserica Elefterie,  

iar apoi de la orele 19:00 pânã dimineata  

la Restaurantul Dealu'Mare. 

Vã asteptãm cu tot sufletul si vã rugãm sã confirmati participarea pânã în 15 iunie 2005, la numerele de 

telefon: 2043312 si 0723 456 789. 

 

Model Text 74 

Familiile 

Magda si Andrei Bratu 

Felicia si Mihai Tãnase 

Vrem a vã da de stire precum cã 

Alexandru si Monica 

hotãrâtu-s-au sã se uneascã pe vecie, 

drept pentru care cu bucurie vã poftim la nunta lor. 

Pentru mai multã stiintã afla-veti cã 

rânduit-am sfânta cununie a se sãvârsi 



dupã obiceiurile neamului la orele 17:00 

la Biserica Elefterie, în cea de-a 30 zi a 

lunii iulie a anului 2005. 

Ospãtul rânduit-am sã aibã loc la 

ceasurile înserãrii, la restaurantul Dealu'Mare. 

Pãsi-vor în viatã însotiti de nasii: 

Andreea si Mircea Anton. 

Asteptati veti fi cu drag! 

 

 

Model Text 75 

Va veni clipa când noi: 

Alexandru si Monica 

Vom pãsi în universal familiei si dorim  

din toatã inima ca alãturi de dvs.  

sã ne împlinim acest vis. 

Vã asteptãm cu deosebitã plãcere 

împreunã cu pãrintii: 

Magda si Andrei Bratu 

si 

Felicia si Mihai Tãnase 

Alãturi de pãrintii spirituali, nasii: 

Andreea si Mircea Anton, 

Sã împãrtãsiti bucuria noastrã la 

cununia religioasã oficiatã  

sâmbãtã, 30 iulie 2005, 

la Biserica Elefterie, la orele 17:00. 

urmatã de sãrbãtorirea evenimentului 

la restaurantul Dealu'Mare, începând cu orele 19:00. 

Din suflet, vã asteptãm cu drag! 

 

 

Model Text 76 

Fie ca ziua de sâmbãtã, 30 iulie 2005 sã rãmânã 

o clipã de neuitat în inimile pãrintilor nostri 

Magda si Andrei Bratu 

Felicia si Mihai Tãnase 

si a noastrã ce pãsim pe drumul vietii, 

Alexandru si Monica 

îndrumati cu mândrie si satisfactie de nasii: 

Andreea si Mircea Anton 

 



Care vor veghea cã iubirea noastrã sã se împlineascã 

prin sfânta tainã a cãsãtoriei datã de 

bunul Dumnezeu, ce se va oficia  

la Biserica Elefterie, ora 17:00. 

Ne vom simti onorati sã vã avem alãturi de noi în ambianta restaurantului Dealu'Mare,  

începând cu ora 19:00. 

Vã asteptãm cu drag! 

 

Model Text 77 

Noi 

Alexandru si Monica 

pornind pe acelasi drum presãrat cu fericire, 

dragoste si întelegere, 

vom face legãmânt cãsãtoriei, 

spre bucuria pãrintilor nostri 

Magda si Andrei Bratu 

Felicia si Mihai Tãnase 

în data de 30 iulie 2005 

ora 17:00 la biserica Elefterie. 

Destinul nostru va avea o bunã cãlãuzã,  

pe nasii nostri: 

Andreea si Mircea Anton 

Vã asteptãm sã ne bucurãm cu totii  

începând cu ora 19:00  

la restaurantul Dealu'Mare. 

 

 

Model Text 78 

Noi, cei mai fericiti, 

Alexandru si Monica 

în deplinã întelegere si respect vom depune 

Jurãmântul iubirii pe viatã. 

Ne vor fi alãturi pe acest început de drum,  

pãrintii: 

Magda si Andrei Bratu 

Felicia si Mihai Tãnase 

precum si nasii: 

Andreea si Mircea Anton 

Cununia religioasã se va oficia sâmbãtã, 30 iulie 2005, la biserica Elefterie din Piata Operei. 

Prezenta dvs. la restaurantul Dealu'Mare 

începând cu ora 19:00, va fi un prilej pentru ca 

tânãra noastrã dragoste sã capete tãria stâncii,  



ce rãmâne vesnic neclintitã în fata valurilor vietii. 

 

 

Model Text 79 

 

Noi 

Alexandru si Monica 

vom deveni o singurã fiintã si ne vom 

împãrtãsi toate zilele vietilor noastre 

începând de sâmbãtã, 30 iulie 2005, 

când la biserica Elefterie 

la ora 17:00 vom depune 

Jurãmântul iubirii pe viatã, 

îndrumati cu dragoste de pãrintii 

Magda si Andrei Bratu 

Felicia si Mihai Tãnase 

si nasii nostri: 

Andreea si Mircea Anton 

si vã rugãm sã ne onorati cu prezenta 

dvs. la restaurantul Dealu'Mare 

începând cu ora 19:00 pentru a 

pecetlui acest început. 

 

 

Model Text 80 

 

În conformitate cu prevederile articolului 1 

din legea nr. 29/2000 a Codului familiei 

sunt citati cetatenii 

Alexandru Bratu si Monica Tanase 

sa se prezinte  

personal si în haine festive  

la restaurantul Dealu' Mare, 

în data de 30 iulie 2005, ora 19 

unde primirea va fi facuta de reprezentantii  

organului de stat: Andreea si Mircea Anton 

Citatia are titlul în articolul de baza al legii  

mai sus mentionate care suna în modul urmator: 

"Nevoia de companie placuta  

împreuna cu familia si prietenii, 

va da dreptul de a va prezenta la întâlnire" 

Citatii prezenti sunt obligati sa 



audieze eventuale discursuri,  

sa cânte împreuna cu noi 

si sa contribuie activ la petrecere,  

în conformitate cu regulamentele din Codul Familiei 

si cu comentariile la legea mentionata. 

Deoarece cazul este foarte deosebit, 

va trebui sa stiti 

ca întâlnirea o sa fie de lunga durata. 

În cazul neprezentarii fara motiv legal, 

citatii vor fi transportati, 

eventual evacuati din propria casa 

în conformitate cu Demersurile politiei, 

conform Codului penal § 14o8 

 

În cazul prezentarii va multumim anticipat. 

 

 

Model Text 81 

Carmen si Mihai 

va invita sa le fiti alaturi în grelele momente 

ce se vor ivi pe 22 iulie, ziua casatoriei lor. 

Puteti fi complici la cununia civila ce se va comite  

la Casa de casatorii a sectorului 5, pe la ora 12. 

Binecuvântarea lui Doamne-Doamne o vor primi 

la Biserica Alba la ora 18. 

Potol, pileala si dantuiala gasiti din belsug  

de la ora 19, la restaurantul "Cotroceni". 

PRIETENUL LA NEVOIE SE CUNOASTE! 

 

Model Text 82 

Notati-va în agenda ziua de 30 iulie 2005! 

Este un eveniment de mare importanta  

si îl vom sarbatori în consecinta. 

Alexandru si Monica 

Ne unim destinele la Biserica Elefterie ora 17. 

Speram sa veniti pentru a sarbatori cu noi aceasta mare zi,  

la Restauratul Dealu' Mare, ora 19. 

 

Model Text 83 

Ne-am decis ca de-acum înainte sa facem  

doar împreuna planuri pentru eternitate. 

 



Alexandru si Monica 

Îsi spun "DA" la data de 30 iulie 2005, 

ora 12, la Primaria Sectorului 3. 

Urmeaza cununia religioasa 

la Biserica Elefterie ora 17, 

apoi va invitam la o masa festiva  

la Restaurantul Dealu' Mare. 

Va asteptam cu drag! 

 

Model Text 84 

Mama spunea: "Poate…" 

Tata spunea: "Într-o buna zi…" 

Dupa o lunga dezbatere, 

Alexandru si Monica 

s-au decis sa oficieze unirea destinelor lor,  

sâmbata 30 iulie 2005,  

la Biserica Elefterie ora 17:00. 

În cinstea evenimentului,  

invitatii vor sarbatori  

la Restaurantul Dealu' Mare ora 19:00. 

Sunteti asteptati cu mare drag! 

 

Model Text 85 

Alexandru si Monica 

Ne-am decis sa punem capat concubinajului nostru 

si din data de 30 iulie 2005 sa apartinem si legal unul celuilalt. 

Cu acesta ocazie te invitam - cu toate "anexele" tale - sa vedeti cu 

ochii vostri cununia nostra civila  

de la ora 12 la Primaria Sectorului 3, 

apoi de la ora 17 cununia religioasa de la Biserica Elefterie. 

Dupa toate acestea vom chefui pe cinste, 

la Restaurantul Dealu' Mare începând cu ora 19. 

Prezenta este obligatorie! 

Din acest motiv nu-ti mai dam nici o adresa. 

Pâna atunci ne poti suna la nr. 3546289. 

 

Model Text 86 

Te încredintez de dragostea mea si 

te conduc în locul sacru în care îti voi jura, 

în fata parintilor si prietenilor, sa te iubesc mereu. 

Alexandru si Monica 

 



îsi spun cel mai frumos "Da", sâmbata 30 iulie 2005, 

ora 17, la Biserica Elefterie. 

Apoi vor sarbatori fericitul eveniment 

la Restaurantul Dealu' Mare, 

începând cu ora 19. 

 

Model Text 87 

 

Stimata/stimate victima, 

Venind în întâmpinarea temerilor dvs. 

conform carora va gândeati cu groaza  

ca o sa fiti invitati la nunta noastra,  

eliminam orice urma de dubiu si  

v-o punem pe hârtie.  

Se mai bucura ca ati luat tzeapa nasii nostri (Andreea si Mircea). 

Picioarele si spatele or sa va doara în timpul cununiei civile  

la Primaria Sectorului 3, ora 12, pe data de 30 iulie 2005.  

Banii o sa-i dati la Restaurantul Dealu' Mare si speram sa va para rau. 

Alexandru si Monica 

 

Model Text 88 

Doua inimi, o singura dragoste, 

Doua promisiuni, un legamânt, 

Doua vieti devin una. 

Alexandru si Monica 

Doua familii  

Bratu si Tanase 

va invita sa luati parte  

la sarbatoarea nasterii unei noi familii. 

Evenimentul va avea loc la Biserica Elefterie, 

începând cu ora 17. 

 

Familia de onoare: Andreea si Mircea Anton. 

 

Model Text 89 

Ne-au dat viata si ne-au crescut parintii 

Bratu si Tanase 

Asa se face ca în dupa-amiaza zilei  

de 30 iulie 2005, ora 17 

Alexandru si Monica 

Ne vom uni destinele la Biserica Elefterie. 

Cu îngerii deasupra noastra, 



vom primi binecuvântarea 

nasilor Andreea si Mircea Anton. 

Va asteptam cu drag, sa sarbatorim acest eveniment 

la Restaurantul Dealu' Mare, începând cu ora 19. 

 

 

Model Text 90 

 

Minunea savârsirii Sfintei Taine a Cununiei 

revarsa asupra robilor lui Dumnezeu 

Alexandru si Monica 

Harul divin, aducând lumina în calea vietii lor, 

în gândurile si faptele lor, 

întarind si mai mult în sufletele lor 

Credinta, Nadejdea si Iubirea 

Familiile Bratu si Tanase 

Andreea si Mircea Anton 

Parintii si nasii va invita sa va alaturati lor 

întru întâmpinarea acestui fericit eveniment 

din viata copiilor lor, ce se va oficia la Biserica Elefterie 

În ziua a 30 a a lunii iulie, ora 17. 

 

Seara va continua la Restaurantul Dealu' Mare. 

 

Model Text 90 

Într-o frumoasa zi de 30 iulie 

Alexandru si Monica 

vom pasi plini de speranta în Casa Domnului, 

Biserica Elefterie, ora 17  

spre a ne darui pentru totdeauna dragostea unul celuilalt. 

Si cum nimeni în clipa de bucurie, nu vrea sa fie singur … 

V-am ales pe dumneavoastra, 

alaturi de dragi nostri parinti: fam. Bratu si Tanase 

si nasii Andreea si Mircea Anton 

sa petrecem pâna în zori  

la Restaurantul Dealu' Mare, începând cu ora 19. 

 

Va asteptam cu drag! 

 

 

 

 



Model Text 91 

Domniilor Dumneavoastra 

vroim a va da de stire 

 

Alexandru si Monica 

Hotarâtu'ne'am a ne lega pe vecie,  

Drept pentru care 

Va poftim cu drag la nunta noastra 

Unde sa ospatam dupa datina strabuna. 

Pentru mai multa stiinta, aflave'ti 

Ca rânduit'am cu bunii nostri parinti 

Familiile Bratu si Tanase 

Nunta a se savârsi  

La Biserica Elefterie 

În plina zi, la ceasurile 12. 

Iar ospatul la restaurantul Dealu' mare 

Catre ceasurile 19  

În ziua de 30 iulie anul acesta. 

Iar pentru mai multa putere  

Si întarire a celor mai sus scrise 

Poruncit'au nasii nostri, anume  

Andreea si Mircea Anton 

Sa se vesteasca si sa atârne  

Pecete pe aceasta carte. 

 

Texte invitatii simple  

1 

Noi 

.... 

împreună cu părinţii noştri 

............ şi ......... 

avem deosebita plăcere de a vă invita să fiţi alături de noi 

la celebrarea casatoriei noastre 

eveniment care va avea loc sâmbătă ........., începând cu ora .................. 

la Biserica ..................... 

Masa şi felicitările se vor desfăşura la Restaurant .............. 

Vă aşteptăm cu drag! 

 

2. 



Vă invităm cu bucurie să fiţi alături de noi, 

...... 

la celebrarea c ăsătoriei noastre, în data de .... 

 

Cununia religioas ă se va oficia la Biserica ......, ora ... 

Tonul petrecerii va fi dat la Restaurantul "............." ............... 

începând cu ora ... ……………………………… 

Ne înso ţesc la început de drum, naşii noştri: 

Vă aşteptăm cu drag! 

3. 

Bogdan si Raluca  

Cu binecuvantarea parintilor  

Oprina si Gheorghe Liliana si Marin  

Nica Ion  

Impreuna cu nasii  

__________ si _______________  

au deosebita placere de a va invita la  

celebrarea casatoriei lor sambata, 29 iulie 2006.  

Cununia religioasa se va oficia la  

Catedrala 

Va asteptam cu drag ! 

 


