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Powiadomienia i zaproszenia - 
esperanto rumuński
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de... Avem plăcerea de a vă anunţa naşterea ... .

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas
filon/filinon.

Am plăcerea de a te anunţa că ... au acum un fiu/o fiică.

Uzata kiam tria anoncas la naskiĝon de infano

Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova
knabo/knabino.

Dorim să anunţăm naşterea băieţelului/fetiţei noastre.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia
nova filo/filino.

Suntem încântaţi să vi-l/ v-o prezentăm pe...,
băieţelul/fetiţa noastă născută recent.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de ilia infano, kutime trovita sur kartoj kun la foto de la infano

Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj
ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas
ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...

Zece degeţele de mânuţă, zece degeţele de picioruş,
împreună cu acestea familia noastră creşte. ... şi ... au
plăcerea de a anunţa naşterea ... .

Norma diraĵo en la angla, uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la
mondo.

Cu dragoste şi speranţă îl/o întâmpinăm pe ... .

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de
nia familio...

Suntem mândri să vă prezentăm/anunţăm noul membru
al familiei noastre

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano

Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia
filo/filino.

Suntem încântaţi să vă anunţăm venirea pe lume a
fiului/fiicei noastre.

Uzata kiam paro volas anonci la naskiĝo de lia infano
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...kaj ... estas fianĉiĝinta. ... şi ... tocmai s-au logodit.

Uzata kiam anoncante gefianĉecon
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...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon. ... vă aduc la cunoştinţă cu bucurie recenta lor logodnă.

Uzata kiam anoncante gefianĉecon

Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj... Vă anunţăm cu bucurie faptul că .. şi ... s-au logodit
Uzata kiam anoncante gefianĉecon

Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la
engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro
kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo
estas planita.

Domnul şi doamna ..., din ..., anunţă logodna fiicei lor, ...,
cu ..., fiul domnului şi doamnei..., (de asemenea) din ... .
Nunta a fost stabilită pentru luna august.

Tradicia, uzata kiam gepatroj volas anonci la engaĝiĝon de sia filino

Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por
celebri ilian engaĝiĝon.

Vă aşteptăm alături de noi la petrecerea oferită în
cinstea logodnei dintre ... şi ... .

Uzata kiel en invito al gefianĉecon partio

Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le... Vă adresăm o invitaţie cordială de a participa la
petrecerea de logodnă a ... şi a lui ..., petrecere care va
avea loc pe ...

Uzata kiel en invito al gefianĉecon partio
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Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj... Vă anunţăm cu bucurie căsătoria ... cu ... .

Uzata kiam anoncante geedziĝon

Fraŭlino... estos poste Sinjorino... Domnişoara ... va deveni în curând doamna ... .
Uzata kiam anoncante geedziĝon de virino

Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian
ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por
veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.

Domnul ... şi doamna ... vă invită cu plăcere la nunta lor.
Sunteţi binevenit/ binevenită să participaţi şi să vă
bucuraţi de acea zi specială alături de ei.

Uzata de la paro kiam invitante al geedziĝon

Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la
geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...

Domnul şi doamna... vă invită la nunta fiului/fiicei lor în
data de ... la ... .

Uzata de la gepatroj de la viro/virino, kiu estas geedziĝita por inviti al la geedziĝo
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Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas
vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...

Date fiind sentimentele pe care ţi le purtăm  te invităm la
nunta noastră din data de ... la ... .

Uzata de la paro kiam invitante amikojn al ilia geedziĝo
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Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por... Am fi încântaţi dacă te-ai alătura nouă cu ocazia ..., în

data de ...  la... .
Uzata por inviti al socia okazo sur specifa tago, je specifa tempo kaj por specifa kialo

Ni petas la plezuron de via firmo ĉe
vespermanĝo por festi...

Vă rugăm să ne acordaţi plăcerea de a ne fi alături la
cina dedicată sărbătoririi ... .

Uzata por inviti al vespermanĝofesto kaj doni la kialon kial

Ni invitas al... Vă invităm cu prietenie la...
Formala, uzata por inviti al formala okazaĵo. Komune uzata por vespermanĝopartioj de firmoj

Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre
ĝojus, se vi povus veni.

Organizăm o petrecere pentru prieteni cu ocazia ... şi
am fi foarte încântaţi dacă aţi/ai putea veni.

Formala, uzata por inviti amikojn al grava socia okazo

Ni devus tre multe kiel vi venus. Ne-ar face o deosebită plăcere dacă ai veni.
Uzata en invito post oni petis la ricevanton veni, por emfazi, ke vi ŝatus ilin ĉeestantan

Ĉu vi ŝatus veni a ... por...? Ţi-ar plăcea să vii la ... pentru ... ?
Neformala, uzata por inviti amikojn nur por vidi ilin
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