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PROMOTORII, PASTRATORII SI CONTINUATORII GASTRONOMIEI ROMANESTI 
 

 
  

 

• Festivalului ”Porcul de Bazna” județ Sibiu, se va desfășura în perioada 14-15 septembrie ; 

• Festivalul Prunelor  -  Medieşu Aurit 

•  In perioada 10-12 aprilie, sunteţi aşteptaţi la Festivalul Naţional al Ouălor Încondeiate, 

care va avea loc în localitatea Ciocăneşti din judeţul Suceava ; 

• Înţărcatul Mieilor, este organizată, an de an, pe 16 mai, în comuna buzoiană Varlaam ; 

• Pe 29 august va fi momentul unei alte destinaţii interesante, comuna Tismana, din Gorj. 

Acolo, an de an, are loc Festivalul Răciturilor, prilej cu care turiştii vor degusta adevărate 

răsfăţuri gastronomice gătite de gospodinele comunei ; 

• Festivalul Sarmalelor organizat în comuna Praid se va desfășura în perioada 26-28 

septembrie ; 

•  În perioada 3-4 octombrie, are loc un festival dedicat celebrilor cârnaţi de Pleşcoi, 

preparaţi după metode vechi şi încă ţinute secrete de localnici ; 

• Pe 10 octombrie, comuna Uzlina, unde are loc Festivalul de Gastronomie şi Tradiţii 

Culturale "D’ale Gurii Dunării" ; 

• Oltenii din Băileşti, Dolj, vă aşteaptă, între 17 şi 18 octombrie la Festivalul Zaibărului şi 

Prazului, unde reţetele locale vor bucura gusturile chiar şi celor mai pretenţioşi ; 

• Festivalului Caşcavalului de Brăduleţ din satul Galeş se va desfășura în perioada 29-30 

iunie -1 iulie ;   

•  Festivalul clătitelor revine, de la Prejmer se va desfășura în perioada 22-23 februarie ; 
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• Festivalul Fructelor de Pădure comuna Coșna se va desfășura în perioada 6-7 septembrie ; 

• Ziua Turismului Rural a fost celebrata în localităţi precum: Fundata, Şirnea, Moieciu, Bran, 

Râşnov, Prejmer, Rucăr, Dragoslavele, Sărata Monteoru, Iaşi, Tismana-Peştişani, Horezu, 

Alba Iulia, Albac, Turia-Băile Balvanyos, Praid, Focşani, Târgu-Neamţ, Agapia, Sibiel, 

Răşinari, Botiza, Poiana Stampei, Ciocănești, Vama, Eșelniţa, Crişan-Tulcea ; 

 

• 25 aprilie – Serbare folclorică „Târgul cucului”, satul Mușcel ; 

• 06 septembrie – sat Rătești – Festival câmpenesc „Pe plaiurile Șoimului” ; 

• 31 mai - Ziua comunei - „Flori de Salcâm” Comuna Calvini  ;  

• 12 iulie – Ziua comunei „Floare de Colți” ;  

• 26 iulie – Ziua comunei - „Sărbătoarea grâului” Comuna Florica ;  

• 05 iulie – „Festivalul Slănicului” – Platoul Meledic ;  

• 29 august – Târgul „Sfânta Ioana” – sat Beșlii  ;  

• 18-19 iulie – „Zilele Stațiunii Sărata Monteoru” ; 

• 12 iulie – „Sărbătoarea Fânului” ; 

• 15 august – „Sărbătoarea pepenilor” și „Cinstirea eroilor comunei” ; 

• Drumul branzei de burduf de la Dambovicioara  ; 

• “Urca oile la munte ” sat Jugur, comuna Poienarii de Muscel se va desfășura în perioada 

17 mai ; 

•  21 septembrie, este ziua judetului Tulcea la Sarbatoarea Traditiilor si Mestesugurilor 

Dobrogene ; 

• 29 septembrie 2019, in satul Costesti, comuna Orastioara de Sus, judetul Hunedoara, la 

poalele cetatilor dacice din Muntii Orastiei, a avut loc Turcana – Regina Muntilor; 

• Saptamana Haferland - Cel mai mare festival dedicat culturii si traditiilor sasesti din 

Transilvania se va desfășura în perioada 31 iulie – 2 august ; 

https://www.gazetadeagricultura.info/dezvoltare-rurala/obiceiuri-si-traditii/22524-saptamana-haferland-cel-mai-mare-festival-dedicat-culturii-si-traditiilor-sasesti-din-transilvania.html
https://www.gazetadeagricultura.info/dezvoltare-rurala/obiceiuri-si-traditii/22524-saptamana-haferland-cel-mai-mare-festival-dedicat-culturii-si-traditiilor-sasesti-din-transilvania.html


P a g e  | 3 

 

• 7 septembrie si 8 septembrie, Primaria Comunei Crisan, Consiliul Local Crisan si Asociatia 

Delta Dunarii (AMDTDD) organizeaza, in centrul localitatii Crisan, in inima Deltei, editia 

Sarbatorii Borsului de Peste din Delta Dunarii ; 

• In perioada 24-25 August, la Valea Stezii intr-unul dintre cele mai frumoase sate ale 

Romaniei, Rasinariul, se  desfasoara Festivalul Branzei si Tuicii ; 

• Transilvanya Horse Fair - Festivalul Cailor de Munte se  desfasoara in perioada 10 -12 

August, in aer liber, intr-un decor natural de poveste, chiar la poalele muntilor Fagaras, pe 

Valea Avrigului la 30 de km de Sibiu; 

•   "Targului de paine", un festival dedicat traditiilor si obiceiurilor legate de producerea 

painii, de la culesul spicelor de grau, pana la coacerea painii traditionale se organizeaza in 

perioada 28-30 septembrie in Parcul National din sectorul ; 

• Festivalul Silvoitei , loc.Babutiu, Cluj , Colina Farms, se  desfasoara in perioada 22 

septembrie ; 

• Cel mai mare festival in aer liber din Romania dedicat vinului, gastronomiei si culturii, 

Central Park Wine Festival, aduce in perioada 30 august - 2 septembrie  educatia viticola 

la Cluj-Napoca ; 

• In fiecare an, 23 iunie, in preajma solstitiului de vara, calendarul marcheaza Sarbatoarea 

Sanzienelor care este legata de cultul recoltei, al vegetatiei si al fecundatii ; 

• In perioada 9-10 iunie, la Istrita – judetul Buzau are loc Sarbatoarea Ciresului. Statiunea 

Istrita, situata in localitatea cu acelasi nume din judetul Buzau si apartinand administrativ 

de USAMV Bucuresti, este considerata “batrana doamna” a pomiculturii romanesti ; 

• In comuna Corbi, judetul Arges, se desfasoara in fiecare an sarbatoarea Rapsodia 

Pastoreasca la care participa locuitorii satului, care se ocupa cu pastoritul, apicultura, 

cultivarea de specii si soiuri locale de pomi fructiferi ;  

• In satul Gulianca, din comuna Salcia Tudor - judetul Braila, are loc in perioada 19-20 mai , 

Festivalului "Branzei de Gulianca".  

• Pasul Huta dintre Tara Oasului si Maramures este, an de an, gazda uneia dintre cele mai 

stravechi datini din tara: "Sambra Oilor" - cea mai mare si mai veche serbare 
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campeneasca, legata de ocupatia traditionala a pastoritului. Evenimentul se desfasoara 

anual in prima duminica a lunii mai ; 

• Obiceiul Tudorita sau Pastele Cailor este pastrat de locuitori din Targoviste inca de la 

constituirea comunitatii. Este o sarbatoare a anuntarii primaverii si a inceputului muncilor 

agricole. Are loc mereu in prima sambata din Postul Pastelui, in sambata Sfantului Toader, 

despre care se zice ca avea puterea de a se metamorfoza in cal ; 

• "Coboratul oilor" este sarbatorit in Loman din judetul Alba la mijlocul lunii septembrie. 

Ciobanii coboara cu turmele de la munte, iar satenii se strang sa isi iau acasa oile. 

Festivalul pastoral de la Loman incearca sa puna in valoare o traditie de secole; 

• Festivalul AGROFEST - Expozitie de animale, de utilaje si de produse agricole, concursuri si 

activitati interactive, care au avut loc, in Piata Centrala din Sfantu Gheorghe, de la 

Covasna judetul cu cea mai mare concentrare de bovine din Europa se desfasoara in 

perioada  17 septembrie ; 

• In perioada 21 – 30 octombrie, va avea loc Festivalul Castanelor, eveniment in premiera in 

Bucuresti ; 

• Festivalul Fructelor din Regiunea Odorhei, in perioada 23-25 septembrie, municipiul 

Odorheiu Secuiesc ; 

• Pe 4 septembrie  Comuna Jurilovca si Asociatia de Pescari Golovita organizeaza, cu 

sprijinul Consiliului Judetean Tulcea, editiaSerbarii Borsului Pescaresc ; 

• Festivalul cepei :clisa fripta si pita cu ceapa picurata, intra in Cartea Recordurilor la 

Pericei;  

• Ziua Rozelor, eveniment  care va avea loc in data de 25 iunie la Ciumbrud, judetul Alba ; 

•  Festivalul etno gastronomic "Zilele Dovleacului"  desfasurat in  perioada 16-18 

septembrie la Posta Calnau, Judetul Buzau;  

• Createur Chocolatier – Festival du Chocolat este cel mare eveniment din industria 

ciocolateriei, care sustine dezvoltarea acestei industrii si lanseaza provocarea construirii 

unei culturi a ciocolatei in Romania, in perioada 7-9 octombrie  in Bucuresti ; 

• Festivalul „Traditii de Iarna” este un eveniment care promoveaza traditiile si obiceiurile 

Sarbatorilor de Iarna specifice judetului Arad ;  
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• Asociatia Educational Ecologica Ecotransilvania, organizeaza in data de 4 Octombrie, un 

eveniment ce sarbatoreste livezile si produsele traditionale romanesti, in localitatea 

Dumbraveni, judetul Sibiu ; 

• La originea Targului de Fete de pe Muntele Gaina sta cultul soarelui de cand oamenii de 

pe versantii muntelui, urcau pe varful munelui ca sa proslaveasca astrul zilei; 

• In  24 octombrie, in Piateta Patinoar a Parcului Palas din Iasi, festivalul  pestelui din 

Romania — PESCIA; 

• 'Cantecele Muntilor', cel mai mare si mai vechi festival folcloric al Sibiului, se desfasoara in 

perioada 31 iulie — 4 august ;  

• Consiliul Judetean Vrancea, alaturi de Consiliul Local Focsani si Centrul Cultural Vrancea, 

organizeaza, in perioada 3-6 octombrie Festivalul International al Viei si Vinului 'Bachus '; 

• ‘’Festivalul gogosilor ‘’ la Chisinau Cris, judetul Arad organizeaza in data de 4 septembrie ; 

• Simfonia Lalelelor de la Piteşti, 15-17 aprilie ; 

• Festivalul trandafirilor de la Arad desfasurat in luna iunie ; 

• In Maramures se desfasoara "Serbarile Chioarului" la Somcuta Mare si "Sarbatoarea 

cositului si a placintelor crete" din localitatea Mesteacan. Putini stiu ca "Placinta creata" 

este omologat ca produs traditional, de catre o femeie din Somcuta Mare. 

 

IMPORTANT : DATELE DE DESFASURARE A FESTIVALURILOR MAI SUS MENTIONATE, POT SUPORTA 
MODIFICARI , VA RUGAM SA VERIFICATI INAINTE DE A PLECA IN CALATORIE ! 

 

 

 


