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PLANUL NUNȚII 
 

 

Următoarea listă de activități este realizată pentru o planificare cât mai buna cu 

douăsprezece luni înainte de acest eveniment și vă implică pe amândoi. Dacă nunta voastră 

este programată într-un timp mai scurt încercați să recuperați cât mai repede activitățile 

care sunt în întârziere.  Utilizați casetele din stânga pentru a marca activitățile finalizate. 
  

9 până la 12 luni înainte de ziua nunții:  

 
☐ aranjați o întâlnire între voi și părinți; 

☐ stabiliți bugetul și modul în care cheltuielile vor fi împărțite; 

☐ discutați dimensiunea, stilul, localizarea, precum și tema nunții dorite. Nu uitați să 

menționați și tradițiile pe care o să le respectați; 

☐ alegeți o perioadă pentru nuntă. (data efectivă va depinde de disponibilitatea locației.); 

☐ alegeți o locație pentru petrecere; 

☐ alegeți o biserică pentru cununia religioasă; 

☐ stabiliți cel puțin două variante pentru nași; 

☐ pregătiți o agendă  pentru a nota și organiza ideile, chitanțele, broșurile, etc.; 

☐ începeți să vă documentați. Internetul este o sursă bogată și comodă; 

☐ începeți să vă gandiți la lista de invitați și țineți cont de buget precum și de expresiile 

“trebuie invitat” și “ar fi frumos să-l invităm”;  

☐ treceți în revistă si cățiva furnizori pentru rochia de mireasă.  
 

6 la 9 luni înainte de ziua nunții: 

 
☐ stabiliți domnișoarele de onoare și cavalerii; 

☐ închiriați un fotograf și un cameraman.  Rezervați o sesiune foto în cazul în care doriți să 

aveți invitații cu fotografia voastră; 

☐ angajați o firmă de organizări evenimente care să vă ajute cu tot ceea  ce ține de aspectul 

evenimentului (lumânări, buchetare, cocarde, decor mașini, decor biserică, decor sală); 

☐ faceți aranjamente pentru muzică. Acestea ar putea include rezervarea unei trupe sau a 

unui musician solo, angajarea unui DJ, alegerea tipului de  muzică, precum și artiști pentru 

momente scurte în timpul petrecerii (comedianți, dansatori, magicieni); 

☐ rezervați cazări pentru participanți din afara localități. Nu uitați să negociați tariful; 

☐ căutați furnizori pentru verighete; 

☐ scurtați lista cu furnizorii  rochiei de mireasă lăsând suficient timp pentru livrare și 

modificări; 

☐ stabiliți rochiile pentru  domnisoarele de onoare; 
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☐ căutați furnizori pentru tortul de nuntă și stabiliți un program de degustări; 

☐ începeți planificarea pentru luna de miere.  
 

4 până la 6 luni înainte de ziua nunții: 

 
☐ finalizați lista de invitați; 

☐ alegeți modelul de invitații care să vă reprezinte și lansați comanda însă numai după ce 

furnizorul vă prezintă forma finală cu datele personalizate. Comandați cu un plus de 10% 

față de listă și faceți aranjamente pentru celelalte elemente de print necesare la eveniment 

(carduri masa, meniuri, listă invitați, caiet de impresii); 

☐ contactați  stilistul si make-up artistul pentru o programare înainte de nuntă și asigurați-

vă că vă puteți baza pe ei în ziua nunții; 

☐ finalizați planurile pentru luna de miere. În cazul în care călătoriți în afara țării asigurați-

vă de vize, pașapoarte și alte documente necesare; 

☐ contactați furnizori de transport ( limuzina, etc.). 
 

2 până la 4 luni înainte de ziua nunții: 
 

☐ verificați documentele necesare pentru eliberarea  Certificatului de căsătorie; 

☐ căutați furnizori pentru costumul mirelui și a cavalerilor de onoare; 

☐ stabiliți cu administratorii locației pentru petrecere, prima structură de meniu etc.; 

☐ comandați tortul de nuntă; 

☐ comandați verighetele; 

☐ rezervați o cameră de hotel pentru noaptea nunții.  
 

4 până la 8 săptămâni înainte de ziua nunții:   
 

☐ distribuiți invitațiile de nuntă cu 8 săptămâni înainte de data nunții. Dacă nunta este 

programată în lunile de concedii distribuirea invitaților trebuie începută cu mai mult de 8 

săptămâni în avans; 

☐ faceți un test al coafurii și al machiajului; 

☐ confirmați rezervările pentru transport.  
 

2 până la 4 săptămâni înainte de ziua nunții:   
 

☐ în funcție de confirmări începeți să alcatuiți lista de participanți; 

☐ confirmați rezervările făcute pentru oaspeții din afara localității; 

☐ confirmați detalii cu organizatorul de nunți, fotograful și alți furnizori; 

☐ finalizați probele pentru rochia de mireasă.  
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☐ cumpărați cadouri pentru nași sau persoane participante; 

☐ asigurați-vă că aveți acces usor la toate datele de contact ale furnizorilor și persoanelor 

implicate; 

☐sunați pentru confirmări invitații care nu v-au răspuns încă; 

☐ stabiliți programul din ziua nunți (ore și activități).  
 

1 săptămână înainte de ziua nunții:   
 

☐ achitați toate taxele și avansurile necesare; 

☐ stabiliți cu administratorii restaurantului/sală meniul final și numărul de invitați; 

☐ trimiteți programul din ziua nunții firmei care vă organizează evenimentul pentru 

confirmare buchete, cocarde, decor mașini; 

☐ trimiteți lista de invități către furnizorul de materiale imprimate (carduri masă, meniuri, 

listă invitați); 

☐ desemnați o  persoana de încredere pentru a avea grija de pregătirile de ultim moment 

(prăjituri și șampanie la oficiul stării civile, etc.). 
 

cu o zi înainte de nuntă:  
 

☐ pregatește elementele care vor  simboliza: 
 ceva vechi  (continuitatea familiei) 

 ceva nou  (optimism și speranță pentru viața cea nouă înainte) 

 ceva împrumutat (un element de la un prieten sau membru de familie cu o căsnicie fericită) 

 ceva albastru (dragoste și fidelitate); 

☐ confirmați aranjamente pentru luna de miere; 

☐ împachetați pentru luna de miere (dacă e cazul); 

☐ transmiteți inelele, și chitanțele cavalerului de onoare; 

☐ încearcați să vă odihniți. 
 

ziua nunții:  

 
☐ publicați anunțuri pe rețele de socializare, introduceți prietenii în atmosfera 

evenimentului; 

☐ relaxați-vă și rămâneți calmi. Dacă ați respectat  lista curentă totul va merge bine; 

☐ amintiți-vă să măncați ceva; 

☐ bucurați-vă de acest eveniment UNIC! 
 


