
 

  

 

 

 

CALENDARUL SĂRBĂTORILOR SATULUI ROMÂNESC 
Program inițiat de Asociația CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA, 

în colaborare cu ANT, MININD, ANTREC 

 

Luna Data Denumire eveniment Locul de desfășurare Organizator 

Mai 10-12 ZIUA SATULUI ROMÂNESC,   

ediţia 3 

Piața Unirii, Cluj Napoca AFSR  

    Sărbătoarea națională a satului românesc. Evenimentul dureaza 3 zile , au loc targuri si expozitii tematice - 

târg de tradiții, meşteşuguri, produse populare românești şi bucătăria traditionala. Participa peste 30 de 

comune, 10 județe, meșteri populari, formații de muzica populara si dansuri populare, invitati  sate din Europa 

– Franta, Italia, Germania, Belgia 

  

Iunie 29, 30 Sărbătoarea Teilor,  

ediţia 12 

Luncavița, jud. Tulcea AFSR 

  
 

Cea mai mare sărbătoare rurală a județului Tulcea.  Într-un spațiu cât mai larg, natural cu acces facil turiștilor, 

special amenajat, se desfășoară în zilele de sâmbătă și duminică cele mai apropiate de Sf. Petru și Pavel (29 

iunie), un eveniment închinat teilor și mierii de albine, ofrandă adusă acestor bogății aflate în teritoriul 

administrativ al comunei (aprox. 2500 de hectare de pădure cu tei, cea mai mare pădure de tei din Europa). 

Cetățenii comunei expun cu vânzare produse realizate de ei: împletituri din papură și stuf, miere de albine, 

brânzeturi, produse gastronomice, produse artizanale, vin, țuică, pește, etc. 

 

Iulie 6,7 Festivalul Slănicului, 

ediţia 43 

Mânzălești, județul Buzău AFSR 

  
 

Sărbătoare regională, promovează traditii si obiceiuri, cântecele populare, meserii traditionale – oieritul, 

produse traditionale, spectacole populare 

 



  14-20 Nedee de la Polovragi Polovragi, jud. Gorj AFSR 

  
 

Una dintre cele mai vechi sărbători ale României, cea mai mare din Oltenia – este recunoscut cel mai pitoresc 

bâlci / târg ancestral. Nedeea de Sfântul Ilie – se desfasoara pe o perioada de 7 zile, fiecare zi are un anumita 

tematica – traditii, produse traditionale, dansuri populare, obiceiuri, etc. 

 

  26-28 Sărbătoarea Fii Satului,  

editia 15 

Poiana Stampei, jud. Suceava AFSR 

  
 

Festival de tradiții și obiceiuri bucovinene, targ de produse traditionale,  gastronomie, spectacole 
 

  20-21 Târgul de fete de pe Muntele 

Găina 

Avram Iancu, jud. Alba AFSR 

  
 

Evenimentul este organizat in a treia duminica a lunii iulie. Pe vremuri, ritualul incepea sambata seara, cand 

se adunau feciorii. Peste noapte, tinerii cantau si beau tuica. In zori, apareau fetele si nevestele, si toata 

petrecerea se muta pe creasta Gaina. Dansul era obligatoriu, ca flacaii sa vada ca fata nu schiopata. Se 

infiripa si negotul: dupa locul de obarsie, negustorii vindeau fie cirese si miere, fie rachiu, fie ciubere sau oale 

smaltuite. Momentul cel mai important il reprezenta "targuirea" fetelor. Parintii puneau pe masa placinta, gaini 

fripte, palinca, iar tatal baiatului se infatisa si incepeau "negocierile". Daca parintii cadeau la intelegere, fata 

era invitata la joc si apoi cantarita pe o scandura in balans, la capatul careia era pusa zestrea. 

 

  21-22 Nedeea Muntilor, 

Editia 47 

Fundata, Brasov ANTREC 

    Sărbătoarea „Nedeia Munţilor” a fost atestată documentar încă din 1373 şi continuă o altă sărbătoare 

pastorală -„Sântilia”- care era organizată pe Muntele Sântilie, situat la graniţa dintre Bran, Muscel şi 

Dâmboviţa. La Fundata este hotarul dintre Transilvania şi Ţara Românească, locul unde în trecut ciobanii 

coborau cu oile şi făceau diverse schimburi. Pe lângă prezentarea de produse tradiţionale (brânză în coajă de 

brad, caş afumat, pastramă), din programul festivalului au făcut parte hora Nedeii, focul de tabără şi 

numeroase recitaluri.La aceste manifestări s-a adăugat şi parada portului popular.La târgul de două ţări, 

oamenii veneau în trecut pentru schimburi de brânză, unelte de lucru, haine, dar şi pentru alte întocmeli 

precum măritatul fetelor. Părinţii tinerilor se înţelegeau dinainte în privinţa căsătoriilor, iar la „Nedeia Munţilor” 

îşi dădeau acordul total 

  

  20-21 Festivalul secerișului,  

Editia a 7-a 

Ampoița, jud. Alba ANTREC 

  
 

Consurs gastronomic cu preparate tradiționale din făină, produse specifice zonei Văii Ampoiului  - plăcinte, 

tuică de prune, dulcețuri, mură 

 

August 3-5 Festivalul Plăcintelor,  

ediția 9 

Tg Ocna, jud. Bacău ANTREC 

  
 

Festival gastronomic - Târg de produse tradiționale – plăcinte cozonaci, miere de albine, etc 
 

  6 Festivalul Muntelui Ceahlau Durau/Neamt ANTREC 



    Program de conferinte tematice. Program folcloric. Concursuri de orientare turistica. Promovare zona prin 

pliante si materiale publicitare 

  

  17-18 Buzduganul Drăguș, jud. Brașov AFSR 

  
 

Veche sărbătoare a regiunii Făgăraș, este o sărbătoare a roadelor si a obiceiurilor agricole 
 

  23-25 Festivalul Dulceții Izvoarele, jud Prahova AFSR 

  
 

Festival de gastronomie românească realizat in livada – promovarea produselor si bucatariei traditionale – 

retete de dulceata realizata in livadă 

 

  23-25 Festivalul brânzei și țuicii, 

ediția 10 

Rășinari, jud Sibiu AFSR 

  
 

Festival de gastronomie – promovarea produselor locale, bucatarie românească, , targ de produse 

traditionale, dansuri si cântece populare 

 

    Festivalul Fructelor de 

Padure, a 3 - editie 

Piatra Neamt ANTREC 

    Program folcloric. Promovare zona prin pliante si materiale publicitare. Spatiu de joaca pentru copii in 

elemente gonflabile. Degustari produse specifice. Concursuri tematice, concurs de pictura pentru copii 

  

  24 Sarbatoarea Muscatelor Moieciu, Brasov ANTREC 

    Cu ocazia acestei sărbători vom căuta să evidenţiem aspectul natural şi ornamental al unei flori deosebite, 

atât de des întâlnite în grădinile pensiunilor din România şi nu numai.  

Mai mult decât atât, de-a lungul anilor, muşcata a devenit şi un simbol preferat al broderiilor şi-al iilor, al 

picturilior şi chiar al obiectelor de artizanat,  conferind un plus de frumuseţe şi contrast.  

În cadrul acestei sărbători tradiţionale vor fi prezentate:  

- Expoziţie de fotografie cu tematica  " Farmecul muşcatelor", evidenţiindu-se rolul lor decorativ, atât în 

înfrumuseţarea aspectului exterior al pensiunilor, cât şi-al interioarelor acestora.  

-Prezentare de porturi populare şi broderii tradiţionale înflorate.  

- Avant aje ale utilizării muşcatelor în preparatele culinare.  

- Expoziţie de desene ale elevilor având ca temă centrală floarea de muşcată.  

- Ornamente naturale realizate din muşcate. 

  

Sept 31/1 Festivalul Tămâioaselor Pietroasele, jud. Buzău AFSR 

  
 

Festival al vinului românesc, degustare de vinuri. 
 

  7 - 9 Sărbătorile pădurii – de Sfânta 

Marie 

Vorona, jud. Botoșani AFSR 

  
 

Festival de traditii și obiceiuri, promovare produse traditionale, targuri tematice 
 



  5 - 6 Festivalul palariilor Iasi ANTREC 

        

  21-22 Festivalul internațional Rodul 

pământului – Zilele Recoltei 

Cumpăna, jud. Constanța AFSR 

  
 

Festival al produselor traditionale, promovarea traditii si obiceiuri, spectacole populare, consurs de 

gastronomie – fiecare regiune pregateste produse reprezentative, expozitii 

 

Oct 5 Festivalul Răciturilor Pestisani, jud Gorj ANTREC 

    Festival gastronomic   

Dec 24-25 Sărbătoarea Moșoaielor Luncavița, AFSR 

  
 

Pregătirea măștilor, a colindelor, a dansului ritualic, a paradei  de Ajun, etc reprezintă etapele acestei mari 

sărbători. Ansamblul de colindători ”Moșoaiele” al Comunei Luncavița  participă anual la cele mai mari 

evenimente, spectacole de radio și televiziune ale țării. Consiliul Europei, expoziții internaționale, televiziuni 

naționale, au cunoscut frumusețea acestui obicei unic în Dobrogea. Zgomotul produs de talanga moșoaielor 

pregătește noul an care se apropie, îl curăță de rele, îl primenește. Luncavița trezește în decembrie tradiția, 

prezentul și viitorul. Luncavița trăiește în decembrie alături de simbolurile ei cele mai de preț, care renasc 

mereu, în casele ei, pline de freamăt, bucurie, rude, miros de sarmale și plăcinte.Moșoiul și Moșoicuța 

reprezintă cele mai arhaice forme ale creștinismului, alungătorii tuturor relelor și nenorocirilor, care încearcă 

să pună stăpânire pe sfârșitul anului și să contamineze noul an, care abia se zărește. Moșoiul are rolul de a 

”curăța” sufletul de rău, de a primeni conștiințele noastre, și mai ales de a vesti și slăvi Nașterea 

Mântuitorului! Moșoiul apără și sfințește casa gospodarului, o pregătește atât pentru Crăciun, dar și pentru 

Anul Nou. El este „moșul” casei, bătrânul ancestral, sfătuitorul, ocrotitorul, care nu trebuie să lipsească din 

nicio gospodărie! 

 

  24-25 Crăciun, colinde și merinde din 

Satul Românesc 

Cârlibaba, jud. Suceava AFSR 

  
 

Sărbătoarea Craciunului intr-un sat traditional bucovinean 
 

Mai multe informații 
 
MARGHIOL NICOLAE 
Președinte executiv AFSR 
0749 22 30 53 
marghiol.nicolae@gmail.com 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr 20, bl. 1k, sc. D, ap 9 Brasov, Romania 
Site              
www.satefrumoase.ro (in lucru) 
 
Facebook 
http://www.facebook.com/pages/ASOCIATIA-CELE-MAI-FRUMOASE-SATE-DIN-ROMANIA/344858000961?fref=ts 

 

 
 
VINO SĂ VEZI ȘI SĂ ASCULȚI NATURA 
VIZITEAZĂ CELE MAI FRUMOASE SATE DIN ROMÂNIA 
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