
 

                                             VORONA SAT CULTURAL 

 

 Pentru a 4-lea an consecutiv, comuna Vorona a primit invitația  AFSR (Asociația Cele 
mai frumoase sate din România) de a participa la aceasta competiție extrem de selectă, 
rezervată administrațiilor publice performante, din România  și intitulată generic, SATELE 
CULTURALE ALE ROMÂNIEI. Programul a fost inițiat în ianuarie 2014 sub patronajul 
Ambasadei Franței în România cu scopul de a promova patrimoniul cultural al satului 
românesc, iar satele/comunele din România primesc titulul de SAT CULTURAL AL 
ROMÂNIEI după evaluarea și jurizarea candidaturilor depuse. Mai exact, comunele candidate 
primesc acest titlu cu condiția să organizeze pe parcursul unui an, un minim de 5 evenimente 
culturale reprezentând expoziții, festivaluri, concursuri, etc. în domeniul culturii, artei populare, 
gastronomiei sau a turismului cultural. Cele 5 evenimente culturale, pe care comuna Vorona, 
le-a prezentat la această competiție au fost: Festivalul Folcloric Internațional ”Serbările 
Pădurii”- ajuns la a 44 a edţtie este unul dintre cele mai vechi festivaluri folclorice din nordul 
Moldovei şi se organizează în fiecare 8 septembrie de Sfânta Maria Mică în stransă legătură cu 
Hramul Mănăstirii Vorona. Festivalul Național de interpretare vocală și instrumentală de 
muzică populară pentru copii și tineri interpreți ”Moștenite din Bătrâni” - ajuns şi el la a 34-a 
ediţie, se organizează în ajunul Festivalului “Serbările Pădurii” şi are ca scop valorificarea 
bogatelor tradiţii ale muzicii populare vocale şi instrumentale din zonă, descoperirea şi 
promovarea tinerelor talente în interpretarea muzicii populare şi cultivarea la copii şi tineri a 
sentimentului de preţuire pentru comorile nepreţuite ale muzicii populare tradiţionale. 
Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă ,,Am pornit cu Pluguşorul’’ prezintă o tradiţie străveche 
care provine din dorinţa cetelor de feciori care înainte de a pleca cu pluguşorul pe la casele de 
gospodari, simţeau nevoia să iasă şi să prezinte alaiul de măşti (capre, căiuţi, urşi, mascaţi, etc) 
care însoţeşte în zona noastră ,,Pluguşorul" în centrul satului, să se întreacă în frumuseţea 
măştilor şi a dansurilor de măşti cu alte cete.  Tabara de pictură religioasă “Un penel pentru 
credinţă” este o manifestare cu un pronunţat caracter formativ pentru copii şi tineri. Ea reia şi 
valorifică o tradiţie valoroasă de la Mănăstirea Vorona, cea a picturii religioase, în special a 
picturii icoanelor pe lemn. „Cupa Moldovei la oină” se organizează la Vorona pentru păstrarea 
unei alte tradiţii, cea a jocului de oină. Competiţia îşi propune să cultive atragerea copiilor şi 
tinerilor la practicarea sportului nostru naţional. 

 Pe lângă cele 5 evenimente culturale menționate, în cadrul concursului a fost foarte 
apreciată și originalitatea prezentării comunei în fața juriului. În anul 2018, comuna Vorona s-
a numărat printre cele 15 finaliste pentru titlul de Sat Cultural al României, dintr-un număr de 
29 de comune și sate din județele: Argeș, Sibiu, Mureș, Brașov, Iași, Dâmbovița, Vaslui, 
Hunedoara, Bacău, Harghita, Ilfov, dar și din Republica Moldova. Din juriul competiției au 
făcut parte și în acest an reprezentanți ai Consiliului Județean Bacău, ai Muzeului de Științe ale 
Naturii Bacău și ai Universității Vasile Alexandri. Comuna Vorona a fost nominalizată de juriu 
și organizatori și la secțiunea Comorile României, în cadrul căreia localitatea a prezentat filmul 
realizat la Peștera Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona. Nominalizarea este cu atât mai 
importantă cu cât doar două alte localități din țară au mai primit aceeași disctincție, cu proiectele 
Țara Hangului din județul Neamț și Biserica Fortificată din Prejmer, județul Brașov. 

Comuna Vorona, a reușit să demonstreze și în 2018, la Bacău, că este un loc în care încă se mai 
poate spune că veșnicia s-a născut la sat, că tradiția este vie păstrată ca atare de către oameni în 
privința meșteșugurilor și a obiceiurilor de peste an. La Vorona, arta meșteșururilor populare 



este păstrată cu mare sfințenie din generație în generație și datorită meșterilor populari, care 
mai sunt activi încă în comună. 

 Unul dintre cei mai cunoscuți meșteri populari ai zonei este Gheorghe Țugui, care face 
măști populare după meșteșugul învățat de la tatăl său. Niculina Andronache și Doina 
Mihalache, reprezintă alte exemple de femei care păstrează foarte bine tradițiile în Vorona și le 
transmit generațiilor viitoare, deoarece ele împreună cu fetele lor, dar și cu alte tinere din sat, 
țes la războaie de țesut vechi de aproape 100 de ani, fac ii, cămăși, covoare și tot felul de 
împletituri. Există împletitori de nuiele cel mai cunoscut fiind Valentin Matraș, dar și femei 
care încondeiază ouă, alături de copiii din sat, în cadrul unor ateliere de încondeiere a ouălor 
pentru Paște, care se desfășoară la Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” Vorona, ele prezintă 
copiilor tehnica încondeierii ouălor, cu motive tradiționale vechi aparte.  Dar nu numai atât. 
Pentru că în acest loc există muzee sătești, ansambluri folclorice, care cutreieră țata în lung și 
în lat, prezintă obiceiurile și tradițiile voronele peste tot în lume și revin acasă la Vorona cu 
numeroase premii și trofee. Cele mai cunoscute formații artistice sunt: Ansamblul Folcloric 
”Codrulețul”, Ansamblul Folcloric ”Poienița”, Fanfara ”Iacobenii”, Corala ”Raluca Iurașcu” și 
Grupul vocal bărbătesc ”Arcașii”. 

  Mai presus de orice, la Vorona, există un plan bine stabilit al autorităților locale pentru 
dezvoltarea acestor tradiții. Altfel spus, un pachet cultural complex, ceea ce înseamnă 
festivaluri locale, cu date bine stabilite, desfășurate an de an și care-i atrag la Vorona nu 
numai pe cei din partea locului, dar în special pe turiști. Principalele manifestări cultural 
artistice și sportive de peste an la Vorona sunt:  
”Dor de Eminescu”- Șezătoare literară, participă scriitori și membrii ai Societății 
Culturale ”Raluca Iurașcu” din Vorona. -14 ianuarie 2018  
”Cupa Unirii la fotbal” -21 ianuarie 2018 
”Cupa mărțișorului la șah, tenis de masă și oină în sală”-luna martie 2018   
”Semn de primăvară”- Târg de mărțișoare și felicitări-20februarie-8martie 2018 
”Atelier de încondeiere a ouălor pentru Paște”-2-6 aprilie 2018   
”Concert de pricesne” -2-6 aprilie 2018 
”Ne cinstim eroii”- Depunere de coroane și programe artistice, la Monumentele  Eroilor din 
satele Vorona Centru, Icușeni, Vorona Nouă și Joldești-17 mai 2018 
”Cupa Moldovei la oină”- cu participarea echipelor de copii și tineret din județele din 
Moldova-luna mai 2018 
Ziua Școlii la Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” Vorona- au loc, Tedeum, 
depunere de coroane la bustul lui ”Ștefan cel Mare și Sfânt” , din fața școlii, expoziții de 
lucrări, spectacol artistic, activități sportive-  2 iulie 2018 
”Un penel pentru credință”- tabără de pictură religioasă (icoane pe lemn) la Mănăstirea 
Vorona, participă 40-50 de copii.-20-26 august 2018 
”Săptămâna culturii la Vorona” 2-9 septembrie 2018 
      ”Microsimpozion, 50 de ani de la constituirea Comunei Vorona, în formula actuală”-  
        expoziție de documente, spectacol artistic, editarea unei foi volante cu acest prilej,  
        sfințirea Monumentului Eroilor, din comuna Vorona, în cadrul ”Centenarului Marii  
        Uniri”- 6 septembrie 2018                   
”-Nunta de aur”-aniversarea cuplurilor la 50 de ani de căsătorie-6 septembrie 2018 
”-Expo zoo 2018”-expoziție de animale și produse agricole în piața comunală- 
4 septembrie 2018 
- ”Toaca trâmbița îngerilor”- Festivalul de toacă la Biserica veche din Icușeni- 
4 septembrie 2018 
-”Moștenite din Bătrâni”- Festivalul cântecului popular, pentru copii și tineri, ediția a 32 –a, la  
Centrul Cultural ”Mihai Eminescu”-7 septembrie 2018 



-”Serbările pădurii”- ediția a 43-a, Festival Folcloric Național, Târgul meșterilor populari, 
Expoziție gastronomică de mâncăruri tradiționale în Poiana Mănăstirii Vorona-8 septembrie 
-Pelerinaj la moaștele Sfântului Onufrie la Mănăstirea ”Sihăstria Voronei”- 
9 septembrie 
”Sfântă-i sara de Crăciun”,- concert de colinde cu participarea grupurilor de colindători din 
Vorona, Tudora, Corni, Vlădeni și Botoșani, la Centrul Cultural ”Mihai Eminescu” Vorona-
20 decembrie                    
   11.” Am pornit cu plugușorul”- Parada grupurilor de obiceiuri, de măști, care însoțesc alaiul  
           Plugușorului. Participă grupuri de datini și obiceiuri de Anul Nou din Vorona, Tudora  
           și Corni în  Centrul Comunei Vorona-31 decembrie 2018. 
 Toate aceste manifestări culturale care au loc la Vorona, se fac datorită colaborării 
permanente a Primăria Comunei Vorona cu Centrului Cultural ”Mihai Eminescu” Vorona, cu 
Centrul de Informare Turistică Vorona, cu  Liceul Tehnologic ”Ștefan cel Mare și Sfânt” 
Vorona, cu  meșterilor populari și cu ceilalți factori de pe plan local și județean pentru 
asigurarea condițiilor pentru punerea în evidență a bogăției și frumuseței tradițiilor locale, ca 
element de identitate a unei comunități. 
     
 
 
       
 
 
 
 


